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Antisemitai Lietuvoj 
pradėjo naują kam

panija prieš žydus

Roma panaikina Papa užgynė skaityt
draugiją žydams 

katalikybei! 
versti

spaustdint Amerikos 
i kataliku laikrašti

Lenkai protestuoja 
prieš vokiečių tero

rizmą Silezijoj

Prieš Velykų šventes ėmė vėl 
skleisti melus, buk žydai var 
tojų krikščionių kraują ma
cams

no praneša, kad žydų gyvento
jai ten esą labai susirūpinę dėl 
fašistinių antisemitų pradėtos 
iš naujo atkaklios propagandos 
prieš žydus. Prieš Velykų šven
tes ta propaganda sustiprinta 
vėl kaltinimais žydų dėl varto
jimo krikščionių kraujo ma
cams.

Taip, viena mergina, matyt 
kieno prikalbinta, ėmė pasako
ti, kad ji savom akim mačius, 
kaip žydai sugavę vieną mažą 
krikščionių mergaitę, nutempę 
ją j rūsį ir sunkę jos kraują 
macams.

V y riausy be padu rė 
ir pasirodė, kad 
niausiąs melas, 
už tai nual.usta 
siais kalėjimo.

Vilkmergėj, prapuolė viena 
jauna gimnazistė tuo metu, kai 
jos tėvai buvo kažin kur išva
žiavę. Tėvams grįžus namo, 
tarnaitė papasakojo, kad mer
gaitė išvažiavus į Kauną su 
kažin kokia gražia ponia. Anti
semitai tuojau ėmė leisti gir
dus, buk gimnazistę pagavę ir 
išsidanginę žydai kaip naują

tardymą, 
tai buvo gry- 
Mergina buvo 
trimis mene-

auką macams.
Dar kitame miestely, Airio- 

galoj, prapuolė vienas pirkliau
to jas žydas, Motke Got. Prieš 
keletą dienų jis išvyko į kai
mą. kuriame dvejetas metų at
gal jis buvo apkaltintas dėl 
vartojimo krikščionių kraujo 
žvdu tikybos tikslams. Tie kai- • * • 
tinimai, 
niausiąs
dus buvo 
Nežiūrint 
kaimiečiai 
jis tikrai buvęs papildęs baisų
nusikaltimą. Ir dabar, kai tas 
žydas vėl atsilankė į jų kaimą, 
jis slaptingu budu kažin kur 
ir kažin kaip žuvo.

žinoma, pasirodė gry- 
prasimanymas, ir žy- 
tuomet išteisintas.

išteisinimo, tamsus 
vis tebetikėjo, kad

Coolidge kandidatavo 
Milwaukee’s merus

\Vis., bal.
praeitą antra- 

Mihvaukee 
tarp kandida- 

ir Jungtinių
Calvin

i

R.MI LAVAI K FE, 
— Pasirodo, kad 
dienį įvykusiais 
miesto rinkimais 
tu i merus buvo

prezidentas 
o tarp kandidatų 
iždininkus—Jungtinių 
iždo departamento 

Andrew Mellon.

Valstybių
Coolidge, 
miesto
Valstybių
sekretorius
Rinkimų komisijos pranešimu, 
abudu joudu gavo po vieni)

Kaip jau žinia, rinkinius 
Milwaukee laimėjo vėl socialis
tai. Socialistas Hoan buvo iš
rinktas meru jau ketvirtam 
terminui.

ORH
Chicagai ir apielinkel federa 

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu, nors nešilta; 
stiprokas žiemių ir žiemių va
karų vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 28^ ir 36° F.

šiandie saule teka 5:22, lei
džiasi 6:22. Mėnuo teka 11:03 
vakaro.

buvo

ROMA, Italija, bal. 8.— šven
toji apaštališko sosto tarybos 
kongregacija paskelbtu dekretu 
lanaikino Izraelio Draugų drau- 
įiją, kurios tikslas buvo versti 
Šydus katalikų tikėjiman.

I
Dekretas sako, kad draugija: 

ėmus vartoti tokių darbo ir žo- j 
Jžio metodų, kurie prieštaraują 
tikrai bažnyčios mokymų dva-l 
šiai ir šventajai liturgijai.

šventoji kongregacija tečiau 
pripažįsta Izraelio Draugų drau
gijos “tikslų kilnumą“. Pati 
bažnyčia niekados nepaliovus 
melstis, kad žydai virstų katali-j 
kais, o taip pat ji visados sten- ■ dejas ir visi tie katalikai, kurie 
gūsis ginti žydus nuo neteisiu 
gų persekiojimų.

Leidėjui' ekskomunikuojami už., 
iškėlimą bylos vyskupui ir 
reika’avimą suvartotų para
pijų fondų apyskaitų

ROMA, Italija, bal. 8. 
’ servatore Romano, oficialis 
i tikimo laikraštis, skelbia, 
[šventoji tarybos kongregacija 
j padėjus draudžiamų raštų sura
šau katalikų laikraštį La Šen-< 

i tinelle, leidžiamą \Voonsocket, I 
Rhcde Island (Jungtinėse Vals
tybėse). Tas laikraštis užgina
mas sp. aklinti ir skaityti.

Laikraščio La Scntinelle ve-

kad i

VARšAVA, Lenkija, bal. 8. 
— Lenku telegrafo agentūra 
praneša, kad visoj vakarų Len 
kijoj įvykę masinių mitingų 
protestui prieš “verktiną padė
tį“ lenkų gyventojų Aukštojoj 
Silezijoj, Vokietijoje. Visuose 
mitinguose buvę priimki rezo
liucijų, smerkiančių santarvi
ninkų komisionierių Silezijoj 
krašte ir protestuojančių prieš 
“vokiečių terorizmą“ Silezijoj.

Valdžios-opozicijos 
kova Rumanijoje

, iškėlė civilinę bylą Providenee
1 diecezijos vyskupui \Villiamui 
A. Hickey, busią, pasak Papos! 
organo, ekskomunikuoti.
Laikraščio vedėjai žada Romos

Tūkstančiai akrų jau nusodintų į drausmės neboti
laukų užlieta W()ONSOCKET, R. L, bal. 8.1..

Katalikų laikraščio La Šen-, bems svarstyti antį
karo sutartį

Tvanai Arkansase

L1TTLE ROCK, Ark., bal. 8. 
— Del pastarųjų smarkių lie
taus audrų kai kuriose Arkan- 
sas dalyse kilo potvyniai. Klo
niai Batesville apygardoje van
dens užlieti ir 
darni. Apie N
daugiau kaip 5,000 akrų jau 
sodintų laukų.

Potvyniai Michigane
DETRO1T, Mich., bal. 8.

keiiai neišbren- 
wportą užlieta 

nn-

[Atlantic and Pacific Plūdo)

Krutamųjų paveikslų aktorius Bryant Washburn ir jo žmo
na Mabel 1'oirest, kuri su juo jiersiskyrė.

Siūlys kitoms valsty- N“««
tinelle administracija pareiškia,1
kad dėl katalikų bažnyčios Ro
moje nuosprendžio, užginančio
tą laikraštį spausdinti ir skai- Francija ir Jimgt. Valstybės šu
tyti, La Scntinelle savo nusista
tymo nė kiek nepakeisiąs.

Kąip žinia, La Scntinelle lei
dėjų kompanijos pirmininkas
Elphege J. Daignault ir šešias-1

I0WA CITY, la., bal. 8. —Į 
vietos ligoninę buvo atgabentas 

i plaučių uždegimu sergąs vienas 
i senyvas vyras, “George“ Miller.
Ligoninėj betgi pasirodė, kad* 

, nors vyriš-tarė pristatyti projektų Ang- įaį buvo ne vyras, nors vyriš- 
lijai, Vokietijai, Japonijai ir kais drabužiais dėvįs, bet mo-
Italijai.

Ūkininkų partija laikys savo 
kongresą, nežiūrint, kad Bra- 
tianu valdžia užgynė.

Lietuvos žinios.
Statys Bieliniu! pa

minklą Biržuose
Lietuvos spauda praneša:
Biržai pastaruoju laiku apsi- 

iiurėjo, kad iš jų kampo yra ki- 
ęs žmogus, kuriuo visa Lietuva 
lidžiuojasi. Tas žmogus tai di
dysis knygnešys ir nepriklauso- 
nybės apaštalas Jurgis Bielinis, 
fimęs ir augęš netolimoj Sostų 
parapijoj, bet “gyvenęs“ beveik 
✓isoj Lietuvoj, nes visai Lietu
vai ir dirbęs.

Tam nepaprastam žmogui, ko
kio visoj Lietuvoj nebuvo, pa
gerbti susidarė Biržuose laiki
nas komitetas, į kurį įeina įvai
kių tikybų žmonės. Tačiau dar 
nenuspręsta kokiu budu pagerb- 
i Bielinio atminimas ir darbai. 

Nuomonės susiskirstė: vieni 
nano, kad geriausia butų pa
statyti vidury miesto gražus 
akmens paminklas. Kitų tačiau 
manoma, kad Bielinio atmini
mas geriausia bus pagerbtas 
steigus Bielinio vardo bibliote
ką, skaityklą arba jo vardu pa
žadinus kurią nors esamųjų 
nokyklų arba naują įsteigus, 
šalia mokyklos ar bibliotekos 
ralėtų būti ir mažas Bielinio ir 
ipskritai spaudos draudimo ga- 
lynės muziejėlis. Tačiau dar 
kiti siūlo statyti paminklą ar 
steigti mokyklą ar p. Nežino
mojo knygnešio vardu, bet ta
me paminkle ar įstaigoje turė
tų būti kokiu nors budu labai 
•yškial pažymėtas Bielinio as

muo.
Visas tas sumanymas mano

ma įvykdyti iki 1929 m. gegu
tės 7 d., kai bus keliama 25 
metų spaudos atgavimo sukak
tuvės.

Lėšos bus renkamos iš aukų, 
tarp kitko bus kreiptasi į visus 
turtingesnius bei Įžymesnius 
biržiečius, kurie dabar kitur gy
vena. Manoma, kad ir miestas 
prie to reikalo dėsis.

Išsiunčiami iš Kauno 
miesto ir apskrities
KAUNAS. Kauno miesto 

ir apskrities karo komendanto 
nutarimu išsiunčiami iš Kauno 
m. ir apskrities visam karo sto
viui, kai|>o (pavojingi visuome
nei asmenys, piliečiai Keptelis, 
gyv. Kaune, Tužėnų g. 5 Nr. ir 
Andriuškevičius, gyv. Kaune, 
Veliuonos g. 2 Nr. Pirmas iš- 
siunčiamas į Kretingos apskri
tį, antras į Mažeikių apskritį.

Minėti asmenys užsiiminėda
vo sunadvokatyste. Jie gaudė 
naivius .provincialus, rašė jiems 
visokius prašymus, o paskui 
lupdavo už tą “malonę“ gana 
stambias sumas.

BUCU AREŠTAS, Rumanija 
bal. 8. — Premjeras Vintik 
Bratianu pareiškė parlamente 
kad jo vyriausybė nemanant, 
rezignuoti, nežiūrint opozicijoj 
reikalavimų. Ne tik nerezignuo
sianti, bet ir ‘neįeisianti Ruma 
nijos ūkininkų 
savo kongresą 
hi protestuoti 
vyriausybę.

Tuo tarpu ūkininkų 
vadas Maniu savo

partijai laikyt
Albajulijoj tiks- 
prieš dabartinę

partijos 
laikrašty 

Adeverul pareiškia, kad kongre
są partija laikysianti, nežiūrint 
ar vyriausybė leis ar neleis.

Iš svarbių diplomatinių vers
mių girdėt, kad ūkininkai ren
gėsi padaryti “ginkluotą žy- 
giuotę“ į Bucharestą, panašiai 
kaip kad Italijoje žygiavo Mus- 
solinio fašistai į Romą. Valdžia, 
matyt, sužinojo, kad toks coup 
d’etat rengiamas, ir ūkininkų 

! kongresą užgynė.

ttriškė, vardu Mary Miller.
Paaiškėjo, kad ji nuo 18 mo

savo amžiaus dėjosi vyru, 
dirbdama sunkų fizinį darbą

r.ipnege j. uaignauii n sesias-1 WASHINGTONAS, bal. 8. —■ 
dešimt tiys kiti žymus katali-1 Valstybes sekretorius Kelloggi^ *' 
1........vyskupą i vakar pranešė, kad Francijos ir

P j Jungtinių Valstybių vyriausy- 
oi|X)iaci- • ^s jau susitarusios visą savo 

sutarties

<kai veda bylą ]
I lieki v ir dvyjiką t Providenee 

Palefdiis snieR.'!, kurio buvo stip- (|į()eez’ij(,s purapiju ' ' 
'-eikalaudami parapijų pini-j

: atsižadėti karų tuojau prista-

riai pripustyta, ir dėl pastarųjų 
didelių lietų šiauriniame Michi- 
gane kilo potvyniai. Slėnesnėse 
vietose daug farmų laukų už
lieta. Midlande žemesnės mies
to dalies gyventojai buvo pri
versti apleisti savo namus ir 
persikelti kitur. Susisiekimas 

•sutrukdytas.

gų suvartojimo apyskaitų i 
grąžinimo pinigu, suvartotų pa
rapijų mokykloms statyti. By
la eina Aukščiausiame valstijos 
teisme.

Elektrinių traukinių 
susidūrimas N. Y.

tyti keturioms 
lems valstybėms Anglijai, 
Japonijai, Vokietijai ir Italijai

1 — svarstyti, i
Formulės notos I 

ingtono pasiųstos turbūt pirma-! 
dienį (šiandie) ar antradienį.

Katastrofingas gaisras
Astuoni šeimos narini žuvo far

mos liepsnose

CISCO, Tex., bal. 8. — Gais
re, kuris netoli nuo čia sunai
kino vienos farmos trobas, žuvo 
astuoni asmens, visi vienos šei
mos nariai, žuvusieji liepsnose 
yra farmos savininkas B. Jack- 
wn, jo žmona ir šešios jų ma
žos dukters, nuo vienų iki dvyli
kos metų amžiaus. Gaisras kilo 
oačianie vidurnakty, ir tokiu 
smarkumu įsigalėjo, kad subė
gę kaimini jos žmonės nieko ne
begalėjo padaryti nei pagalbos 
suteikti.

ŠUO KANKINOSI SPĄSTUO
SE 8 SAVAITES

BRIDGEPORT, Conn., bal. 8. 
— Vienas apielinkės farmerys 
rado spąstuose įkliuvus) “Collie” 
veislės šunį. Spąstai, matyt, bu
vo kaž-kokio medėjo miške pa
spęsti ir užmiršti.

Šuo, nors sužnybtas koją 
spąstuose kankinosi 8 savaites, 
buvo dar gyvas, ir pasveiks, 
nors koja jam teko nupiauti. 
Per tas aštuonias savaites ne
laimingas šuo galėjo gaut tik 
žolės ir medžių šakelių ėsti. Šuo 
priklausė vienam vietos pilie
čiui, Wm. Wakemonui.

Albanija vėl atidarė 
sieną Jugoslavams

BELGRADAS, Jugoslavija, 
bal. 8. — Albanijos charge 
d’affaires pranešė Jugoslavijos 
vyriausybei, kad Albanija vėl 
atidarius sieną Och ridos srity.

Vienas asmuo užmuštas, 
šimt sužeistų

trisde

NEW YORKAS, bal.
Elektriniams traukiniams susi
dūrus ties VVoodhaven bulvaru 
ir Liberty avė., Richmond Hill, 
vienas pasažierius buvo užmuš-

darbininkas. Ji nuolatos rūkė 
“korninę” pypkę, trumpai kir- 
posi plaukus, tik skustis tai

kitoms didžiu- nickados j“! "teikėjo. Ji yra 
senmergė, dabar jau 60 metų 

’1 amžiaus.

bus Wash-i Komunistai galabiją
•hiit niriYiA-1 . •

gyventojus Kinuose
I

Moteriškė bandė nu
nuodyti 300 žmonių

Gazo stotis sprogo I Paimdami miestus degi na juos; 
Kantono valdžios kariuome
nės dalis atsisakius eiti prieš 
komunistus.

g _  Vienas darbininkas žuvo, keturi
kiti sužeisti

GRAND RAPID6, Mich., bal. j KANTONAS, Kinai, bal. 8.
_..... ...... . ....... ....... Smarkaus sprogimo tapo • Pranešimai iš Jeunčuano irJe-
tas, o apie trisdešimt ar dau- sunaikinta Grand Rapids Gas unkongo sričių, p',4: y”--'-*— 
giau sužeisti, tūli jų pavojingai. an(i Eighl kompanijos poinpuo- šimto mylių į pietus nuo Kan- 

----- jamoji stotis. Vienas darbiniu- tono, sako, kad komunistai, ku
kąs, John Morrissey, buvo už- rįe tas sritis kontroliuoja, pa- 

, keturi kiti sužeisti,1muštas, 
vienas jų tur būt mirtinai. Ma-

bal.

arti pusantro

darę vėl gyventojų skerdynes.
Trys tūkstančiai komunistų pa-

FOUKE, Ark., bal. 8. — čia 
lapo areštuota viena sena, 70 
metų amžiaus, moteriškė Nan- 
cv Lvnn, kaltinama dėl užnuo- 

jdijimo šulinio. T'rys šimtui šio 
miškakirčių “kempo“ gyvento
jų, vyrų, moterų ir vaikų, var
toja to šulinio vandenį, susir
go. 'lyrinius parodė, kad van
duo buvo užnuodytas.
Atidengs etruskų kal

bos paslaptis
terialiai nuostoliai siekia apie ėmę miestus ir juos padegę. Vi- 

’ A/Wl . . . . . . .$200,000.

švedų darbininkai at
metė savo vadų ir sam

dytojų sutarti
/ _

STOCKHOLMAS, šved.
8. — Medžio ir popierio pramo
nių darbininkai, streikuoją jau 
nuo šių metų sausio 2 dienos, 
atsisakė priimti pasiūlymą su-

NUŠOVĖ BANKININKĄ

0TTUMWA, Iowa, bal. 8. - 
tarties, padarytos taiį darbi- Vakar čia buvo nušautas žy- 
ninkų delegatų ir samdytojų, j™'* vietos bankininkas ir bu- 

___________  vęs valstijos senatorius John 
Girių gaisrai :Pennsyl- We*>be!'’.58 metų Nu- 

VaillJOJ IT 1 . i. susiginčijęs su bankininku dėl
IIARRISBURG, Pa., bal. 8.— palaikų-

Įvairiose Pennsylvanijos valsti
jos vietose kilo girių gaisrai, 

žiniomis iš Albany, N. Y.,' 
New Yorko valstijoj girios de
ga trisdešimt dviejose vietose. 
Rensselaer kauntėj girios gais
ras sunaikino taipjau 
farmos trobas.

Pargabeno 2‘/z miliono 
vertės banginiu 

riebalų

si vyrai, vyresni kaip 40 metų 
amžiaus, buvę išgalobinti, mo
terys išniekintos, o kūdikiai su
deginti.

Kantono valdžios kariuome
nės dalis, kuriai buvo įsakyta 
vykti pagalbon ten esančiai ka
riuomenei, atsisakė įsakymo 
klausyti.

Vakar buvo pranešta, kad ko
munistai išviję valdžios kariuo
menę- iš Hoifungo ir Lukfungo 
sričių ir kad gresiąs pavojus 
Svatovo miestui.

J1AAGA, bal. 8. — Balandžio 
čia prasidės lingvistų kon- 

koriame italų moksli- 
prof. Alfredo Trombet- 
pranešimą apie senovės 
kalbą ir raštą, kuris

gresas,
ninkas, 
ti duos
etruskų
jam pavyko iššifruoti. Kongre- 

tęsis iki balandžio 15.sas

15 žmonių sužeista po 
litiniame mitinge

NEW YORKAS, bal. 8. — Iš 
vienos pietų ledinių jūrių atplaukė į 

New Yorką banginių medžioja
mas norvegų laivas Sir James 
Clark Ross, pargabenęs 48,000

Papa užgina lankyti 
D’Annunzio veikalų 

vaidinimus

SOFIJA, Bulgarija, bal. 8. 
Politiniame mitinge, kuriame 
kalbėtojas buvo generolas Ge- ‘ 
kov, kilo muštynės. Penkiolika 
žmonių buvo sužeista.

Kunigas skris f‘žiemių 
ašigalį

Gaisras Bentone
BENTON, Ilk, bal. 8. Gaiš- statinių banginių riebalų, vor- 

ras čia sunaikino Marshall-Akin tės 2*<> miliono dolerių. Rieba- 
krautuvę, padaręs apie $20,000 lai eina vienai didelei muilo 
nuostolių. kompanijai. Laivo įgula suside- 

1 da iš 160 žmonių, kurių kiek- 
EAU CLAIRE, Wis., bal. 8. vienas gaus pelno dalį.

— Gauta žinia, kad Floridoj 
automobilių nelaimėj užsimušė 
jaunas ir turtingas Eau 
pilietis Henry Putnam.

Clair

ROMA, Italija, bal. 8. — Pa- 
pos laikraštis Osservatore Ro
mano įspėjo katalikus nelanky
ti Argentina teatro Romoje, ku
riame buvo statomas Gabrie
liaus D’Annunzio veikalas 
“Franccsca da Rimini“. Osser
vatore Romano priminė dar, 
kad visi D’Annunzio dramati
niai veikalai yra nuo 1911 me
tų gegužės 9 dienos padėti baž-

ROMA, bal. 8. Papa Pi
jus XI. paskyrė jėzuitų kuni
gą Giuseppe Gianfrancheschi. 
skristi orlaiviu Italių, kartu 
su gen. Umberto Nobile, į žie
mių ašigalį, kame tas kunigas 
turės numesti kryžių.

ROMA, bal. 8. — gubernato
rius Potenziani rengiasi netru
kus padaryti vizitą Amerikai. ’ nyčios užgintų raštų sąrašan.

RANKIN, Okla., bal. 8. — 
Prerijų gaisre žuvo farmerio 
Perry Undenvoodo žmona ir 5 
metų sūnūs.

Mellon išvyko į Bermudą 
NEW YORKAS, bal. 4.

Valstybės iždo sekretorius Mel
lon Velykų atostogoms išvyko 
j Bermudą.
R • “

“Naujienų” Kon-
testas Eina

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

S. L. A. 60 kp. susirinkimas 
įvyko balandžio 1 d. Šis susi
rinkimas buvo gana svarbus, 
todėl visus narius kvietė at
virutėmis. Susirinko narių apie 
175, tad susirinkimas buvo 
skaitlingesnis ne kaip papras
tai, liet sulig skaičiaus narių, 
kurių 60 kp. turi iki 350, tu
rėjo susirinkti daugiau: matyt, 
kad nariai ne visi interesuoja
si savo organizacijos reikalais,

Šiame susirinkime įvyko bal
savimai Į Pildomąją Tarybą ir 
buvo renkami atstovai į sei
mą, c

Perskaičius protokolą ir pri
ėmus naujus narius, kurių bu
vo apie 35, prasidėjo balsavi
mai į laidomąją Tarybą. Pirm 
balsavimo vice-pirmininkas drg. 
A. Kauskas pradėjo atsakinėti 
į bolševikų šmeižtus ant Pildo
mosios Tarybos, paimdamas sa
kinius iš laiško, kurį bolševi
kai išsiuntinėjo nariams neuž
ilgo prieš susirinkimą. Tuose 
laiškuose buvo šmeižiama Pild. 
Taryba ir agituojama balsuoti 
už bolševikų statomus kandi
datus. Kaip tik A. Kauskas už
siminė apie tą laišką, tuoj bol
ševikai pradėjo reikalauti laiš
ku ištisai skaitvti, bet atsisa
kius tai padaryti, visi bolševi
kai tada pradėjo rėkti ir švilp
ti kiek tik jų gerklės leidžia: 
esą drg. A. Kauskas agitaciją 
varąs susirinkime. Mat kuomet 
bolševikai šmeižiančius laiškus 
išsiuntinėjo nariams, tai nebu
vo agitacija, bet jei kas įlin
do atsakyti į jų tuos laiškus, 
tai jau agitacija! Kur jau čia 
logika? Bet nežiūrint, kad ko
munistai varė smarkią agita
ciją 60 kp., narių betgi savo 
pusėn patraukti jiems nepavy
ko, ką parodė balsavimai. Di
delė didžiuma narių balsavo už 
senąją Pildomąją Tarybą ir bol
ševikų kandidatai gavo tik bis- 
kį virš 20 balsų. Benkant gi 
atstovus j seimą bolševikai ne
išrinko nė vieno savo žmogaus. 
Tai reiškia, kad S. L. A. 60 
k p. nariui dar kartą parodė 
kaip jie žiuri į bolševikus.

J seimą išrinkta 8 atstovai, 
kurių tarpt yra ir trys socia
listai: 'F. Aleksinas, A. Kau
skas, .1. Smilgius, 1). Greičai- 
tis, S. Svigris, Marčiulaitis, J. 
luipinskas ir dar vienas — ne
pamenu kas. Bet į seimą nu
tarta siųsti tik vienas T. Alek
sinas, kaipo daugiausia balsų 
gavęs. Jei atsiras tam tikri šal
tiniai, iš kur bus galima pini
gų gauti, tai bus siunčiama ir 
daugiau.

a———g
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalai
900 W. 52nd Street

CHICAGO

Prenumerata metama .... $2
Pusei metų ................... $1
Kopija .......................  20c

fsigykit baland
žio mėnesio Gy
venimą ir per
skaitykit “Išmin
tis” ir “Gyveni
mo Filosofiją”.

G
----------------.------------ ——J--------------

Mano aprašyme apie 60 kp. 
veikimą, kiek man teko patir
ti jį per 15 metų, “Tėvynė” ne
talpino. Bodus, nieko tenais ne
buvo asmeniškai įžeista, lik bu
vo aprašyta praeities darbuotė 
ir tos kuopus nepastovus nusi
statymas. Gal “Tėvynė” rado 
reikalą netalpinti tokius raštus, 
kad neužgauti tų laikų 60 kp. 
veikėjų, kurie dar ir šiandie 
yra S. L. A. 60 kp. nariai. Ži
noma, kad jie tebėra nariai ge
rame stovyje iki šiai dienai, 
reikia jiems atiduoti kreditą, 
bet ne už jų praeities veikimą. 
Aš nemanau čia kartoti tą, ką 
buvau rašęs “Tėvynei” ir kri
tikuoti 60 k p. praeities veikė
jus. Bet rašant apie kuopos au
gimą, noroms nenoro m s reikia 
pasakyti keli žodžiai ir kodėl 15 
metų atgal kuopa turėjo tarp 
penkiolikos ir aštuoniolikos na
rių, o šiandie jau turi 350. Nė
ra ko stebėtis. Tokie žmonės, 
kurie kaip vėjo pučiami, mėtė
si tai į vieną, tai j kitą pusę, 
negalėjo kuopą padaryti nariais 
skaitlingą. O dar buvo ir tam 
ikrą politika kuopoje varoma, 

kuri kenkė S. L. A. 60 kp. au
gimui. Bet šiandie, kuomet kuo- 
oą valdo- nauji veikėjai, visos 
Los politikos tapo prašalintos iš 
kuopus, kuopa auga skaičiumi 
narių ir darosi žymiausia orga
nizacija šiame mieste. Beiškia, 
jokia politika neduoda gero or
ganizacijai, tokiai kaip S. L. A., 
kuri jokio bendro neturi turė
ti su politika, lodei mes ir ko
vojam prieš tokius politikie
rius, kaip bolševikai, kurie sten
giasi kaip galint įsiskverbti j 
viršininkus ir panaudoti orga
nizaciją savotiškai politikai.

— S. Naudžius.

—Julius Cezaris pradėjo vieš
patauti Komos valstybėj 19 me
tus prieš Kristaus gimimą, nu
žudytas 44 met. prieš Kristaus 
yimimą. Nuo jo viešpatavimo 
jau praėjo 1971 metai.

Jungtuvės yra galas komedi
joms ir pradžia tragedijos.

ffas. atsitinkant cjeriausioseiseimynose
VVEBSrERių (ŠEIMYNAIAIĖJOkVAKARfilOEU
IpaSisveČiavimoT

IR JpS KLAUSIATE J Jy: AR.Jie4NEN0RĖTp 
, PAMATYTIfjAuNOlKUDĮKIp/

-BBT MOTERISjtam LABAI „PASIPRIEŠINO 

[ nes Ik ud i k i s Į daba R Sniegą/

VIENOK Jps PERTIKRINOTE IR JI SUTIKO, 
KAD SVEČIAI GALI PAMATYTU BET TURI j 
EI T| LABAI y TY HIAl, KAD J NEI8BUDINUS/ 
KŪDIKIO

visi eina žiūrėti miegančio kūdikio' 
NET KVAPĄ UŽIMDAMI, BET ; JUOZAS 1 KAD 
SUČIAUDĖJO KAIP LEVAS IR VISAI' 
IŠBUDINO^KUOIK^IIŠ^MIEGO*

f —•

JUS IR JUOZAS We0STBRlS PRASlŠAUNOT 

J SKLEPĄ IR SAKOTE JAM, KAD TAS „ 
NEBŪTI ATSITIKI įjeilJVS 8UTUMET ( 

RUKf OLD^GOLP' /

WARD COMMITTEEMAN
! 13-to TVARDO

Primaries balsavimai įvyks

Antradieny, Balandžio 10,1928
Balsavimas atsidaro 6 vai. ryto iki 5 vai. vak.

Mano vardą Tamistos rasite ant kiekvieno 
balioto dešiniame kampe pačioje apačioje «

Reikalaukite Republikonų Balioto

'Broliai Amerikiečiai 
Sportininkai

(Prisiųsta)

šią vasarą Jus apla akysi t 
Lietuvą. Jus atplauksit iš to
limos Amerikos savo tėviškėn. 
Po kiek laiko aplankę Lietu
vos gražiausias vietas grįšit 
Amerikon. Nejau... nieko ne
nuveikę?

To nenorim mee Lietuvos 
sportininkai. Mes norim, kad 
Jus Lietuvoje parodytumėt 
mums ką Jus galit, o mes 
ką per 10 metų Lietuvos ne
priklausomybės esam nuvei
kę. Mes Jūsų asmenyje norim 
matyti aukštą Amerikos spor
tininkų kultūrą. Norim užmeg- 
sti su Jumis artimiausių spor
tininkų ryšių. Norim rungtis 
su Jumis.

Sporto rungtynės — labiau
siai suartins mus; paliks il
gam laikui neišdildomu atsimi
nimu ir Jums ir mums. Ilgai 
Lietuvoje kalbės kaip ameri
kiečiai lietuviai bFgo, šoko, 
mėtė ir žaidė beisbolą, basket- 
bolą ir t. p.

'lai bus didelis darbas, ku
riam atlikt Jums amerikiečiai 
pasitaiko puiki proga.

šiais sumetimais vadovauja
ma Lietuvos Fizinio Lavinimo
si Sąjunga šių metų liepos mčn. 
ruošia Kaune visų sporto ša
kų rungtynes

AMERIKOS LIETUVA — 
LIETUVA

ir kviečia visus į Lietuvą vyk
stančius amerikiečius sportinin
kus tose rungtynėse dalyvau
ti.

Dalyvauti kuo skaitlingiau
siai.

Nepamirškit, kad Jus atlik- 
sit didelį ir naudingą visai tau
tai darbą.

Atminkit, kad sportininko 
pareiga: visada darbas dirbti.

...........'■■■■■■ ~
T«l. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paalina St, Chlcago, III.

Tat ruoškitės prie to didelio 
darbo, kurs laukia Jūsų Lie
tuvoje.

Kaunas,
1928—II—-25.

LFLS
Visais reikalais iš Jungtinių 

Valstybių ir atvykę į Lietuvą 
kreipkitės: Majoras A. Ardickas, 
Kaunas, Kalnų gatvė 3.

2139 metais pasaulyje 
pasiliks tik vieni 

bepročiai
/ l ,u ’ " -

Kažkoks anglų statistas ap
skaitė, kad už kelių šimtų me
tų gyvens vieni bepročiai.

Jis tvirtina, kad 1859 m. Eu
ropoj 535 sveikiems žmonėms 
pripuolė 1 beprotis, 1897 m. 
1 beprotis pripuolė jau 312 
žmonių ir taip toliau. Tokiu

MŪRINIS arba MEDINIS
C 1 ft įmokėti — kiti lengvais iš* 

I v mokėjimais i 24 mėnesius
Musų speciališkurnąs 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- 
cagojo ir į priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas ..................................................
Adresas ..................................... ............

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270 

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

BRIGGS Į

Cook County Wage Earners’ League 
Knights of Lithuania, Council 13 
Ukrainian Republican Club 
13th Ward Regular Republican Club 
Lith. Alliance of America, No. 122 
Tpwn of Lake Property Owliers Assn. 
13th Ward Boosters 
CHICAGO VETERANIS COUNCIL 

The Amity Benevolent Club 
St. Cecilia’s Choir, Holy Cross Parish 
Saint George Society
Crusaders Assn. of America, No. 23 
Stanislaus J. Piska’s Educators
South-West Business Men’s Bowling League - 
Archbishop John E. Cieplak Society
No. 1050 P. R. C. U. of America from Town of Lake

Jaunas, vikius, energingas. Užsitarnavęs tamstos 
balso

0JOHNOBERTA
Republikonų Kandidatą į

būdamas eidamas vis tolyn, ta
sai anglas surado, kad 1977 m. 
1 beprotis bus 1(M> žmonių, o 
apie 2139 metus visi žmonės
liks bepročiais.

Nauji lietuviški re
kordai dėl Velykų

16092 Ak Myliu Tave, Neveski Vai
kina, Minkeliuniutė

16075 Nakties Svajonėms Papuošta, 
Bernuželį Nevesk Pačios, 
Minkeliuniutė.

16093 Gaidžio Polka, Sesutė Polka 
26057 Pas Darželi trys Mergelės,

Zedelis, Baoravičius
26054 Kad Nėra Alaus, Barbora, 

A. Vanagaitis
16088 Pas Draugą Julių, Lietuvos 

Mados, Vanagaitis
16067 Sirpsta Noksta Avietėles, Va

karinė Daina, Aido Choras 
VICTOR REKORDAI

73103 Gul šendiena
Linksmą Dieną

Mariona Rakauskaitė 
78215 Sveika Marija 

Leiskit į Tėvynę 
Justas Kudirka 

78913 Avė Maria (Magliocco) 
O Salutaris Tantum Ergo 

Eugenio Cibelli 
21216 The Rosary (Neviu) Grand 

Vargonai
Avė Maria (Bach-Gounod) 

Grand Vargonai 
Charlos O’Čonnell

80470 Linksminkis Jonai 
Kas Subatos Vakarėlį

A. Vinckevičius-J. Namieko 
80521 Kad aš j, Kajmietę 

Ak, Myliu Tave
Margaret E. česnavičiutč 

80525 Via Jonukai Jaunasis 
Karkiino Žvirbleli 

V. Daukša
80471 Kuršėnų — Polka 

Antininkų — Polką
J. Žukas ir Orchestra

Kaina Rekordų 75c. | kilus mies
tus prisiunčiamo. Perkant ant sykio 
6 apmokame prisiuntimo lėšas.

Didžiausia Muzikos Krautuvė kur 
galima gauti visus Victor, Columbia, 
Odeon Rekordus, Roles, Gaidas.

JOS. F. BUDRIK, Ine. 
3417-21 So. Halsted Street 

Chicago, Illinois

DEL: — Didesnio veiklumo 
Geresnių aplinkybių 
Geresnių rezultatų

INDORSUOTAS

UTM.

77ie 'Smootk^andJtetter'Cigarette
,not a cough in a carload

(©JIW7. p. Lorilhrd Co“ BMj >760

Svarios, Grynos, Sveikos ’• 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murino Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

KnygutS “Eye Care” arba Eye 
Bcauty” Dykai

GARS1NKHHS “NAUJIENOSE

m ■ i a ■■ i n i'h. ■■■■■A
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MUSŲ MOTERIMS
Veda Dora Vilkienė-

tą, sviestą ir duonos trupinius 
ir gerai išplak, šutink 3 valan
das sudėjus audeklam Paduok 
karštą su dažniu iš sviesto, pie
no,

—Italijoj katalikų kapinėse 
prie kiekvieno paminklo yra

cukraus

DOUGHNUTS

Nrw Yorke išeina 71 dien
raščiai.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tai. Kedzia 8902

( Al I.IFLOVVER (KOPŪSTAI) 
IR KUMPIS

pieno 
tapiokos 
sviesto 
druskos

1 mažas califloyer
12 kvortos
3 šaukštai
2 šaukštai
’/2 šaukšto
*/h šaukšto pipirų ir paprikos 
12 svaro kumpio, sukapok 
Duonos trupinius apipilk 

sviestu.
Išvirk druskuotame vandeny 

kopūstus ir perdalink į šmotu
kus. Išvirk pieną • dvigubame 
puode. Pridėk tapioką, sviestą, 
druską ir pipirus. Virk 15 mi
liutų maišydama. Dėk eilėmis 
kumpį ir kopūstus, užpilk pie
nu su tapioka. Viršui užpilk 
duonos trupinių. Kepk nekarš
tame pečiuje pakol viršus ne
purus. Paduok su keptom bul
vėm.

bame puodo 15 minutų. Pridėk 
svogūnus, pakepintą sviestą, 
tomatus, mėsą ir kornus. Pri
pildyk pipirus šiuo mišiniu ir 
sudėk vieną prie kito bliudan. 
Uždėk duonos trupinių ant 
kiekvieno pipiro, taipgi truputį 
sviesto. įpilk kokį ’/l- colio van
denio dugnan indo ir kepk pe
čiuje 1 valandą nuolat laistyda
ma.

Paduok karštus su virtom 
bulvėm.

1 baltos duonos.
2 kiaušiniai

1 i puoduko tarpytų taukų
1 puoduką miltų
I puoduką cukraus
1 šaukštukas “mace”.

tešlos ■I

PRIKIMŠTI ŽALI PIPIRAI

8 žali pipirai
6 šaukštai minute tapioka
*2 šaukšto druskos

kvortos karštu, virtų per
koštų tomatų

2 maži svogūnai, sukapok
3 šaukštai sviesto
1 puoduką virtos, sukapotos 

mėsos, smulkiai sukapok.
1 {juodukas kornų iš kenti 

(nusunk).
Nupiauk viršų nuo pipirų, iš

imk sėklas ir virk druskuota- 
me vandeny 15 miliutų. Nu
sunk vandenį. Virk tapioka, 
druską ir tomatų sunką dvigu-

VAISIŲ PI DINGAS

Prie tešlos pridėk pridėčkus. 
Tegul dar sykį pakyla — duok 
pastovėti 20 minutų. Iškočiok 
tešlų 14 colio storumo ir išpjauk 
doughnuts’us. Tegul pastovi 5 
minutes, paskui virk giliuose 
taukuose pakai abi pusės gerai 
pa rus.

Komai 
Skausmo nėr akymirksny 
Tučtuojinis palcugvf jima-t, šiuo saugiu, 
tikru budu, Dr. Scholl’io Zino-pncln 
priežastj prašalina—spaudimą ir autuvo 
trynimą—tai vienatims mokslo būdas 
gydyti korinis. Jie ploni, sauganti, gy
danti. Visose aptiekose, autuvo ir dept. 
krautuvėse.—35c.

DtScholTs 
Zino-pads

Uždėkite vieną—skausmo nėr!

8514-16 Roosevelt R<L 
arti St. Louis Ava. 

CHICAGO, ILL.

MOKYKLOS NTJRSĖ, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 motu patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankyki! pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- . 
vimo — kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki L po pietų.

3 puodai baltos duonos tru
pinių, apipilk vandeniu ir van

denį išspausk 1K> to kaip palai
kysi trupinius vandeny 10 mi
nučių.

112 puoduko miltų
'j puoduko rusvaus cukraus 

(brown sugar).
l2 puoduko paprasto cukraus
1 pakelis besėklių, razinkų
3 obuoliai, smulkiai sukapok 
Ve puoduko taukų arba svies

to.
1 citrinos luobelę, smulkiai 

sukapok.
1 orandžio luobelę, sukapok.
2 šaukštuku cinamonų
1 šaukštuka “mace” .

šaukštuko gvazdikų mal-

pande-

tų.
1 šaukštuką druskos
* 2 šaukštuko sodos
1 šaukštuką baking 

rio.
Perkošk per setą visus sau

sus pridėčkus, pridėk vaisius ir 
gerai išmaišyk. Pridėk ištarpy-

K RĖMO KEKSAS

1 j puoduko sviesto
1 puoduką cukraus
2 kiaušiniu
1 šaukštukas vanillos
12 puoduko pieno
2 puoduku miltų
3 šaukštukai baking pauderio 

’/t šaukštuko druskos'
Ištrink cukrų su sviestu iki 

neišrodys kaip smetona. Pridėk 
išplaktus kiaušinio trynius, va
niliją, pieną. Persijok pusę mil
tų su druska, pridek prie kiau
šinių ir ištrinto sviesto. Pridėk 
pusę išpliiliti.1 kiaušinių balty
mo. Paskui persijok kitą pusę 
miltų su baking pauderiu ir 
dėk prie mišinio. Maišyk po 

(kiekvienam pridėjimui, o ant 
galo dėk likusius išplaktus bal
tymus. Kepk dviejose bletyse 
15 ar 20 minutų. Perdek se
kamu mišiniu ir uždėk mišinį 
ant viršaus kėkso.

Mcn lėkaalme skiepu 
namui, atllkalmo kurpente* 
ryntf. . pluriilihiKi), . (venini 
elektrų.- Telefonuokit arba 
rašykit dėl dykai apskalt* 
Uavluio.

COMMONWEALTH 
CONfTRUCTION COMPANY 
8MO IDth St

LĄFAYTT VK 0074

I*rl>«li|*k S| Kuponą 
■’oO? n. JiHtli Nt„ bent, i 
Vinilą* ... . .

Mišinys:
1 puoduką pieno
2 šaukštu kornų krakmolo
11 šaukšto druskos >
2 šaukštu cukraus
1 kiaušinis
I šaukštukas vanilijos.
Išvirk pieną. Sumaišyk kornų 

krakmolų, druską, cukrų ir 
truputį pieno — pridėk viską 
prie išplakto kiaušinio, paskui 
supilk prie šutinto pieno. Virk 
3 minutes iki sutirštės. Pridėk 
vaniliją ir perdek mišiniu kek
są. C

Balsavimas Balandžio 10, 1928 
Jį remia Chicago Bar 

7500 advokatų

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, UI. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No ----- ______

Mieros .........—............per krutinu

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk-

Balsuokit už
Stephen A. Thieda

Republikonų kandidatas į

Teisėjus
Municipal Court

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS j

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst)

2611—Biznio suknia. Galima siū
dinti iš bile materijos. Tik materi
ja turi būti sunki, o ne lengvas 
šilkas. Sukirptos mieros 36, 38, 40, 
42, II ir 46 i>er krutinę.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
(r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
^Halsted St., Chicago, 111.

mą. Skau
dėjimą ir 
Kouėjimą.

fMade by
Lembert Pharma. ai Co., Saint Louia, U. S. A.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ......................................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ......._...
Mokykloms ir Šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ............................................. $3.00
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu- , 
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 

* ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ........................ $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .................. ....................................... . 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ................... .......................................... B5c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip

193 Grand Street

$1.50

Brooklyn, N. Y.

KALBĖDAMA aukiteanla mo
kyklai merginoms apie asmo- 
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nurU pasaki:

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

nenmairumo.

Nujol galit 
rint kaip jųa 
viena moterie 
buteli namie.

laukit* kiek* 
Jos nepadaryt

vartoti neliu* 
Jaučiatės. Kiek- 

privalo turėti į

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu galt taip 
' 1 padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado suatata 
kurs ii tikro šveičia nedrasky
damas dantų amalu — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
Eausite per savo aptiekoriu.

ambert Pharmacal Co., Saint

FFLIX F. KUCHARSKI
Reguliaris Republikonų Kandidatas

13th WARD COMMITTEEMAN

Felix F. Kucharski pasižada prižiūrėti ir atlikti sekamus dalykus
1— Kad musų “garbage” ir pelenai turėtų būt atimami 

reguliariai ir ėlės butų užlaikomos švariai ir sani- 
tariai.

2— Mes turime turėti Ward Superitendentą kuris pri
žiūrėtų, kad visose dalyse Wardo butų teikiamas 
vienodas patarnavimas.

4— Mes turime gauti užtektinai pinigų už vežimus ir iš 
tų pinigų pataisyti namus ir gatves wardoje, be da- 
dėjimo pinigų savininkams.

5— Kad visi skersgatviai apie mokyklas butų policis- 
tų tinkamai pridabojami, kad musų vaikai butų 
tinkamai apsaugoti.

6— Kokias tiktai užduotis aš turėsiu Wardoje, išdalin
siu lygiai visiems pricinktams.

7— Aš visuomet pagelbėsiu tiems visiems žmonėms, ku
riems ištikrųjų bus reikalinga mano pagelba ir pri
sidėsiu prie tų garbingų darbų kurie bus verti 
paramos.

Visuomet Labdaringas ir Pagelbsti Tiems Kurie Užsitarnauja
Jis yra pagelbėjęs šimtams sergančių ir palėgusių 

žmonių.
Jis yra pagelbėjęs dėl daugelio neturtingų našlių ir 

našlaičių.
Jis pagelbėjo numažinti taksus mažiems namų savi

ninkams.
Jis yra pagelbėjęs šimtams žmonių kurie kreipėsi prie 

jo ir kurių pagelba buvo verta tikros jo paramos.
Jis savo liuosu noru yra suteikęs džiaugsmo šimtams 

šeimynų ir suteikęs jiems Kalėdoms pilnus krep
šius visokių valgių.

Jis per visą savo gyvenimą niekuomet nekeršijo savo 
politiniams priešams. Jis net ir neatleido jų iš dar
bo, kurie užsidirbdavo sau pragyvenimą.

Šimtai lietuvių piliečių 13 Wardoje pasižadėjo remti.

FELIX F. KUCHARSKI
Jie taipgi ketino prižiūrėti, kad sekamuose rinkimuose jis butų 
išrinktas kaipo reguliaris Republikonas Committeeman, utarnin- 

ke, balandžio 10, 1928

Apeiaaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdų ar
ba įsibrėžimą su Šiuo ne
nuodijančiu antiseptika. 
Zonite užmuš* bakterija*. 
Ir išgydo.

You, too, 
can have 
cleaner, 

į brighter 
Į and
I prettier
įl Fumiture
II Ūse

O@dar
V^Polish

. at all
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Telephone lUoMvelt 85M

Pusei meti ____- -1
Trims minusiame   —e
Dviem minesiam , - -
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Editor P. GRIGAITIS

Subecription Rateli
$8.00 per year in Canada.
$7.10 per year outaide of Chloro,
$8.00 per year in Chicaca,
8c. per copy._____________________
Entered m Second Ciane Matter 

March 7th, 1914. at the Poct Office 
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Naujienos eina kaadien. iieklriant 
sekmadieniui. Laidiia Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halated St, Chloro. 
UL — Telefonai: Booaevelt 8Mi.

Chlcagoje per iineiiotojuj 
Viena kopija — 

Savaitei ___  . . - ——

$8.00
4.00
2.60
1.50
.75

Suvienytose Valstijose, na CEcagoje, 
pastai

Metams....... ...... — . . — *7.00
Pusei mot«------- 8.54
Trims minaslams 1.75
Dviem minėdama ..........■ . 1.25
Vienam minėsiu! ....—_ .75

Pinigui reikia siisti palto Komy 
Orderiu kartu m uisakyme.

munistų “špicas” (kalbant Žalpio žodžiais) gali tatai 
suprasti. Bet važinėjantis su prakalbų maršrutu visos 
lietuvių “sekcijos” oratorius to nesupranta. Nesupran
ta, matyt, ir patys “Laisvės” redaktoriai, kurie betgi 
rašo knygas apie “darbininkiškus klausimus” ir mokina 
žmones, kaip geriau sutvarkyti pasaulį!

Jie mano, kad reikia nustatyti darbininkams ne 
darbo laiko maksimum, bet minimum, t. y. kad butų 
įstatymuose pasakyta, kiek valandų darbininkas mažų 
mažiausia turįs per dienų dirbti. Ir taip pat — maksi
mum atlyginimo, t. y. kiek daugių daugiausia darbinin
kui galima mokėti: jeigu jisai gaus 1 centų už valandų, 
tai nieko, bet tik jam nebūtų mokama perdaug.

Tai ve jums komunistų galvočiai, kurie kitus “dur- 
nina” ir vadina “špicais”. Puikiai jie “šviečia” darbinin
kus, nėra ko ir bekalbėti !

DARBO DIENA IR UŽMOKESNIS

Nuo senai socialistų partijos turi savo programuo- 
se reikalavimų, kad įstatymais butų nustatyta darbo 
dienos ilgumas ir užtikrinta tam tikras, pragyvenimui 
reikalingas, užmokesnis fabrikų darbininkams.

Pirmoji šito reikalavimo dalis (darbo dienos ilgumo 
apribavimas) daugely Europos šalių jau yra įvykinta. 
Įstatymai nustato, kad dirbtuvėse nebūtų dirbama il- 
giaus, kaip 9 arba, dažniaus, 8 valandos per dienų. Gi 
Amerikoje, kur darbininkai mažiaus pasitiki įstatymais 
(ir daugiaus — politikierių “gerais norais”), tas pats 
tikslas stengiamasi atsiekti per unijas: darbininkų uni
jos savo sutartyse (agrymentuose) su darbdaviais išsi
deri, kad darbo valandos butų ne ilgesnės, kaip 8 per 
dienų arba 48 (kai kur net tiktai 40) per savaitę.

Mėginimai sutvarkyt darbo valandas dirbtuvėse 
daroma jau ir tarptautinėje plotmėje. Taip, anųmet 
Washingtone įvyko, Tautų Sųjungos tarptautinio darbo 
biuro iniciatyva, didelė tarptautinė konferencija, ku
rioje visos dalyvavusios joje valdžios susitarė įvesti sa
vo šalyse 8 valandų darbo dienų. Tik, deja, ta sutartis 
dar daugelio valstybių nėra ratifikuota.

Taigi įstatymiško darbo laiko apribavimo idėja 
šiandie jau yra užkariavusi plačių dirvų. Už jų stoja 
šiandie ne tik socialistai, bet ir pažangesnioji buržuazi
ja, o kartais net ir atžagareiviai (norėdami palaikyti 
savo pusėje minias). Su įstatymišku tam tikro užmo- 
kesnio užtikrinimu darbininkams tokios pažangos dar 
nėra padaryta, bet obalsis, kad darbininkas privalus 
gauti “pragyvenamų algų”, yra jau irgi plačiai paskli
dęs.

Nenuostabu, kad darbo laiko ir užmokesnio nusta
tymų mini savo programe ir mūsiškiai sandariečiai, ku
rie juk laiko save “darbo žmonių” organizacija. Bet vi
sai keista, kad apie tuos klausimus nieko nenusimano 
komunistai, vadinantys save “vieninteliais” darbininkų 
gynėjais!

Štai bolševikiškas agitatorius P. V. Ž. (tai bene 
“garsusis” Žalpis?), kuriam lietuviškų komunistų “sek
cija” yra surengusi didelį prakalbų maršrutų, rašo 
“Laisvėje” (bal. 6 d.), kad jisai užtikęs sandariečių pro
grame šitokį “durnų principų”:

“Maksimum darbo dienos ilgumo ir minimum 
užmokesnio nustatymas.”
Ir jisai tų “durnų principų” taip kritikuoja:

“Vadinasi, sandariečiai reikalauja ilgiausių 
darbo valandų ir mažiausio atlyginimo (užmokes
nio).

“Aišku, kad tuos principus rašė ne darbinin
kai, bet tautiški špicai. Advokatėliai, daktarukai ir 
įvairus kromelninkai, kurie nori pataikauti buržu
azijai, o špygų rodyti darbininkams.

“Kur šiandie rasi tokį neišmanėlį darbininkų, 
kuris nuėjęs pas kapitalistų prašytų ilgiausių dar
bo valandų, o mažiausio atlyginimo? Jei bent pro
tinį ligonį.”
Ir visų šitų bolševikiško “špico” vapaliojimų “Lais

vės” redakcija įdėjo pirmam puslapyje, kad “susipratę 
leninistai” nepraleistų progos pasisemti iš jo išminties.

Bolševikiški proletariato “švietėjai”, vadinasi, laiko 
“durnu” daiktu reikalauti, kad butų nustatytas maksi
mum darbo dienos ilgumo ir minimum užmokesnio. 
Jiems rodosi, kad, jeigu tai bus nustatyta, tai darbinin
kai dirbs “ilgiausias valandas” ir gaus “mažiausių atly
ginimų”.

Tuo gi tarpu nustatyt “maksimum darbo dienos il
gumo” reiškia nustatyt ribų, per kurių darbo dienos il
gumas negali pereiti. Pav., jeigu įstatymuose bus pasa
kyta, kad darbo diena geležies liejyklose ilgų ilgiausia 
tęsiasi 8 valandas, tai 8 valandų darbo diena bus “įsta
tymiškas maksimum”, kuris leis liejyklose dirbti astuo
nias arba mažiau, bet ne daugiau.

Taip pat nustatyt “minimum užmokesnio” reiškia 
nustatyt tų ribų darbininkų atlyginime, žemiaus kurios 
darbdavys negali eiti. Minimum 5 doleriai už darbo die
nų tai tas pat, kų pasakyt: 5 doleriai yra mažų mažiau
sias darbininko atlyginimas už dienos darbų; daugiaus 
kaip tiek darbininkui mokėt galima, bet mažiaus — ne.

Tai, rodos, yra taip aišku, kad ir “durniausias” ko-

Apžvalga
“SOCIALDEMOKRATAS” 

REIKALAUJA DOKU
MENTŲ

Lietuvos socialdemokratų or
ganas, grįždamas .prie garsio
sios “Plečkaičio bylos” įdėjo ši
tokį straipsnį po antgalviu “Tai 
kode! lig šiol vis dar tylima?”

“Amžinų atilsį ‘Lietuvis’ 
prieš mirdamas mete Pleč
kaičiui kaltinimą, kad jis 
22-23 metais tarnavęs poli
tinėj žvalgyboje. ‘Lietuvis’ 
kartu nurodė, kad medžiagą 
tam kaltinimui jis gavęs iš 
dokumentų, turimų Vidaus 
Reikalų M-joj. Kuomet su
judinta visuomenė ėmė reika
lauti aiškių davinių, ir pas 
p. Staškevičių nuėjo tuo rei
kalu drg. Galinis ir p. Bort- 
kevičienė, p. Staškevičius, 
vieną parą pagalvojęs, davė 
delegacijai tokį atsakymą.

“Plečkaitis, girdi, tarnavęs 
ne žvalgyboje, bet Piliečių 
Apsaugos Departamente. Tar
naudamas, Plečkaitis daryda
vęs raštu pranešimus ir juo
se informuodavęs Departa
mentą apie kairiųjų socialis
tinių organizacijų veikimą ir 
santykius. Informuodavęs ir 
apie socialdemokratus. De
partamentas esą nekartą pa
sinaudojęs Plečkaičio infor
macijomis ir visa eilė žmonių 
gavę pakelti tų pranešimų 
pasekmes. 'Tuos pranešimus 
ir kitokius dokumentus, Pleč
kaičio i-anka rašytus, D-tas 
turįs savo archyve. Tą visą 
Plečkaitis daręs už atlygini
mą, ir p. Staškevičius išvar
dino visą eilę sumų, kurio* 
buk buvusios Plečkaičiui iš
mokėtos, ir kad tie išmokėji
mai esą Plečkaičio ranka pa
tvirtinti.

“Tą viską p. Staškevičius 
išpasakojo savo žodžiais.- 
Kuomet delegacija jo papra
šė parodyti pačius dokumen
tus, p. Staškevičius ėmėsi ją 
įtikinėti, kad dokumentų pa
rodymas nesudarysiąs aiškes
nės padėties, nes, girdi, kas 
panorės, galės ginčyti pačių 
dokumentų tikrumą. Doku
mentų jis ir neparodė.

“Jeigu tikėti įvairių kores
pondentų vėlesniais papildy
mais, — jų tarpe “Idiše Stirn
ine” korespondentas, saky
sim, ypatingai uoliai infor
mavo visuomenę tuo klausi
mu — tai p. Staškevičius vė
liau sutikęs net paskelbti do
kumentus Plečkaičio byloje, 
jei pats Plečkaitis to parei
kalautų per savo įgaliotinį 
ar net pranešdamas apie tai 
laikrašty ‘Pirmyn’. Pačiu pa
staruoju laiku, kokios dvi 
savaitės atgal, spaudoje vėl 
pasirodė žinia, kad p. Staš
kevičius pagalios jau iškel- 
siąs dokumentus aikštėn.

“Ir vis tik lig šiol dar ne
iškėlė. Delko? Jog ‘Pirmyn’ 
tilpo Plečkaičio laiškas, per
spausdintas ir musų legalėje 
spaudoje, kuriame Plečkaitis 
aiškiai pasisakė, kad jam da
romieji kaltinimai neatatin- 
ka tikrenybę. Vadinasi, Pleč
kaitis ginčija p. Staškevičiaus 
reveliacijas. Tai delko iki šiol

neduodama galimybės pasi- 
« pažinti su dokumentais ir 

juos patikrinti, jeigu doku
mentai išviso yra? Negi gali 
p. Staškevičius ir dabar dang- 

I stytis įstaigos paslapties 
skraiste. Jeigu pirmos žinios 
galėjo patekti iš įstaigos do
kumentų į oficialinę spaudą, 
jei pats p. Staškevičius rado 
galima net tarp keturių akių 
smulkiai dėstyti Plečkaičio 
žygius Pil. Aps. D-to tiks
lams, tai kuo galima aiškinti 
jį pagavusį kuklumą, kad lig 
šiol nedaro sekamo būtino 
žingsnio, — neiškelia viešu
mon pačių dokumentų, jei jis 
juos turi,”

f " * — ..... «

Skaitytojų Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] x

Laisvamaniam Ben- 
dryba Reikalinga

Jau seniau, kun. Dembskio, 
ir l)-ro šliupo veiklumo laike, 
galėjo “Susivienijimas Laisva
manių” su keliolika kuopų gy- 
vuot, kuomet dar nebuvo tiek 
lietuvių, ir daug mažiau lais
vamanių. Suprantama, kad tuo
met lietuviai buvo netik pasi
ryžę užmanyt-sutvert, bet ir 
uoliai veiki.

Teisybė, kad nūnai partijos 
daug kenkia (argi? “N.” Red.) 
burtis ir gelbsti silpni nt viso
kį bendrą užmanymą, bet esa
ma apščiai pažangiečių apsnū
dusių bepartyvių, kurie, pasi
davę proto letargui, neva skai
tosi pažangiečiai, bet didžiumoj 
visas apeigas, papročius seka, 
kaip jų tėvų jiems palikta, o 
ne kaip laisvamaniui priderėtų 
elgtis.

Kaip tik tokiems ir reika
linga Laisvamanių bendryba.

Pamokos, pašnekos, sueigos, 
nutarimai, ir peikos (? “N.” 
Red.), kaip geros ir sumanios 
ar kilnios nebūt, lieka ant vie
tos, lig kokio gatvinio laukia
ma, kad viską kaip kalbame, 
geidžiame įvykintų.

Visai kas kita — pavyzdys. 
Pavyzdys — naujovinė gyveni
mo mokykla. Be pavyzdžio nū
nai nė vaikas neklauso, nere
tai atsako, kad “tu pats taip 
nedarai” —- teisingas patėmi- 
jimas. Keletas metų atgal, te
ko girdėt vieną uolų papistą 
(kataliką) sakant: “Jei lietu
viai mestų viską ar dalinai, ką 
jiems kryžiokai anlmctė, pats 
pirmas jų tarpe atsidurčiau, o 
nieko nematant, reikia laiky
tis tėvų palikimo”. Tokių daug 
yra.

Nesant lietuvių laisvamanių 
bendrybes, visi lietuviai laisva
maniai, lyg užkerėti ar apsnū
dę, seka nekenčiamoms kryžio
kų pramintoms, ar tiksliau — 
nurodytoms pėdoms. Varduvės, 
tuoktuvės, laidotuvės, trįs svar
biausieji kiekvieno asmens gy
venimo nuotykiai, atliekama 
kryžiokų būdų. Bet tai nevis
kas; prisižiūrėję, rasime jų dau
giau, nevien iš retesnių nuo
tykių, bet ir kasdieniniam gy
venime, kur nesekama, kaip 
laisvas protas nurodo, dagi šioj 
laisvės šaly.

Pažangus lietuviai, kurie daž
nai savo Žinija ar pažanga di
džiuojasi, susitikę mergelę, sc-

[Paclfla and Atlantic Photo]

Garsusis italų rašytojas
Gabriel D’Annunzio

ka ją jo niekinamoji bažnyčion, 
nuo ten laisvamanis patvirti
nama kryžioku, siela ir kunu.

Laisvamanis retas suranda 
tinkamesnį savo kūdikiui var
dą, kaip kryžiokų “šventojo” 
jo protėviams antmestą, ir var
dina jį: Albinu, Eugenijum, 
Juozu, Leonu, Kaziu, kurių pra
smę vargiai jis pats žino. Jis 
daro tą ne kad nežinotų, kad 
lietuviai turi šimtus supratimų 
ir dailios reikšmės vardų, o tik 
dėlto, kad nedrįsta; vienaip 
kalba, o daro — kaip ir kiti. 
Numirus, net ten, kur randa
si savi (laisvi) kapai, dauge
lis laidojas kryžiokų kapuose, 
“kadangi ten daugiau laido
jusi”.

Ve kode! yra gyvas reika
las lietuviams laisvamaniams 
susiburt, susivienyt vienon ben- 
drybon, kurios nariai ne tuš
čiu žodžiu, kaip nūnai, o pa
vyzdžiu ir savo “drąsa” pasi
rodytų laisvamaniais. Tik tuo
met kiti seks, kada patys ro
dysim kelia.

Kita. Laisvamaniams sutvir
tėjus, turint keletą kuopų, ga
lima ryžties ko platesnio; jei 
ne mėnraštį, tai leist knygas, 
išrodančias kryžiokų klaidas ir 
nuodėmes. O tai plati dirva, ir 
darbo užtektų visiems, kurie 
jaučiasi laisvamaniais esą, ku
rie supranta kryžiokų užma
čias, ir niekšybes pažangos sri
ty.

Kadangi lietuviai daugiau
siai yra papizmo pavergti, tad 
tektų kreipt ypatingą dėmesį 
j pajustų (kunigų) darbus, nuo 
pat Lietuvos nukryžiavimo iki 
dabar.

Per tris šimtus metų Romos 
popo palaiminti paleistuviai ir 
žmogžudės, vildamies išganymo 
vėles, kankino ir žudė Lietu
vą. O ajikryžintus laike kaip 
nekenčiamus žvėrius... Vysku
pų ir kunigų darbai, jėzuitai, 
vienuolynai, ir stebuklai Lie
tuvoj daugumai žinomi vien 
iš “pazalatytos” pusės; tiesa, 
reikalauja dafr daug triūso, kad 
išvilkus juos aikštėn. Išvilki- 
mas, suprantama, papistams 
neis naudom

Laisvamaniai turi susižinot, 
susiburt, sutvert Bendrybę. Ži
nant savo spėkas ir užmany
mus, galima bus susižinot, ar 
susiriši ir su “American Asso- 
ciation for Advancement of 
Atheism” kas, suprantama, būt 
gera parama.

O lietuvių laisvamanių da
bartiniu laiku yra labai daug, 
tik juos reik su judint jirotiš- 
kai. Protiškai miegot ir sekt 
kaip tėvai darė — viena leng
vinusių ligų; kūniškai tingė
dama pavargsta, protu — nie
kuomet.

Didesnieji miestai, privalo 
tuo pirmiausia pasirodyt. Aš 
pilnai tikiu, kad rasis tam dik- 
čiai pritarėjų, tik jiasirodyki- 
me darbais!

—Anis Rukus.

Priverstinas pradžios mok
slas SSSR bus įvestas 1933 me
tais. Dabar SSSR yra 64,453 
mokyklos, kuriose mokosi 6 mi- 
lionai vaikų.

Seimą Lagerlef.

Motinos Paveikslas
Apsakymas

Žvejų kaimo namų tarpe, ku
rie taip panašus vienas j kitą 
didumu, langų skaičiumi ir vie
nodo aukštumo dūmtraukiais, 
stovėjo ir locmano1*) — senio 
Matsono namai.
ris gerai žino juros pakraštį ir 

Žvejų kaimo butus puošė 
vienodos rųšies baldai: languo
se matėsi tos pačios gėlės, kam
pinėse sjiintose tos pačios srai
gės ir karoliai, o sienose kabė
jo tie patys paveikslai. Visi 
žvejų kaimo gyventojai gyve
no senoviškai, nekeisdami vie
ną kartą užvestų papročių. Nuo 
to laiko, kai locmanas Matso- 
nas paseno, jis ėmė gyventi 
nustatyta tvarka: jo namai, jo 
butas ir visas įrengimas — vis
kas buvo lygiąi taip pat, kaip 
pas kitus.

Sienoje, netoli lovos, senis 
pakabino savo motinos paveik
slą. Kartą naktį jis sapnavo, 
kad jiavcikslas išėjo iš rėmų 
ir, atsistojęs prieš jį, garsiai 
pasakė: “Matsonui, tu turi ap
sivesti”.

Senis tuoj pradėjo aiškinti 
paveikslui, kad tai negalima. 
Jam buvo apie septyniasdešimt 
metų. Ret motinos paveikslas 
nuolat kartojo: “Matsonai, tu 
turi apsivesti”.

Senis laba! gerbė motinos 
paveikslą. Jis jam ne kartą ge
rai patarnavo kebliais atsitiki
mais, ir jam visada sekėsi, kai 
jis klausėsi tų patarimų. Ret 
šj kartą Matsonas jokiu bildu 
negalėjo suprasti paveikslo pa
tarimo tikslą. Jam rodėsi, kad 
šituo atveju paveikslas prieš
tarauja tiems patarimams, ku
riuos anksčiau suteikdavo. Gu
lėdamas lovoje ir galvodamas, 
Matsonas nenorom prisiminda
vo tai, kas atsitiko, kai suma
nė pirmą kartą apsivesti.

Prieš pat vestuves, tuo lai
ku, kai jis rengėsi prie šliubo, 
vinis iššoko iš sienos ir j^aveik
slą s nukrito žemėn. Jis tai pa
laikė blogu ženklu; paveikslas, 
matyt, perspėjo j j dėl vestu
vių. Tačiau jis j tai neatkrei
pė dėmesio. Paveikslas neap
siriko. Ne ilgai Matsonas gy
veno apsivedęs.

Kai jis nutarė vesti antrų 
kartą, tas pats pasikartojo. Pa
veikslas vėl nukrito žemėn; bet 
ši kartą Matsonas jau nedrįso 
nejiaklausyti perspėjimo. Metęs 
galvoti aj>ie vestuves ir suža
dėtines, jis pasisamdė jūreiviu 
į didelį laivą ir kelis kartus ap
važiavo aplink pasaulį. Paskui 
vėl sugrįžo j gimtinę.

Ir štai, paveikslas vėl prabi
lo, dabar jau įsakydamas jam 
apsivesti. Nežiūrint savo pa
klusnumo, jis negalėjo nė pa
manyti, kad tai tik paprastas 
šposas.

Bet paveikslas, vaizduojąs 
rųstų veidą, lyg tai sustingusį 
nuo juros vėjo smarkumo ir 
sūrios drėgmės, buvo neper
maldaujamas.

Skambiu balsu, papratusiu 
girti prekes žuvų rinkoje, jis 
kartojo: “Tu turi apsivesti”.

Senis Matsonas prašė moli
nos paveikslą pagalvoti apie 
tai, kokioje parapijoje jie gy
vena. » *

Visų žvejų kaimo namų sto
gai aukšti ir aštrus, sienos iš
badytos; visi laivai padaryti 
vienodai ir vienodais žvejų 
įrankiais aprūpinti, čia niekas 
nieko nedarė nepaprasto. Ir 
motina, kad butų dar gyva, pa
sipriešintų tokioms vestuvėms. 
Ji visada kietai laikėsi senų 
papročių ir tvarkos. Žvejų kai
me dar nebuvo tokio atsitiki
mo, kad septynių dešimčių me
lų senis apsivestų — tai jau 
ėjo iš bendros tvarkos ribų.

Pasakius tuos žodžius, mo
tinos |>aveikslas ištiesė ranką, 
papuoštą žiedais, įsakydamas 
seniui klausyti. Jo motina vi

sada atrodė labai išdidi, kai 
apsivilkdavo savo juodus šilki
nius rubus, įvairiais kaspynais 
papuoštus ir blizgančius kaip 
metalas. Didelė blizganti saga 
ir sunkus aukso retežėlis Mat
sonui visada įvarydavo baimės.

Kad ji jam pasirodytų kas
dieniniuose rūbuose, su marga 
skepeta ant galvos, languota 
priejuoste, aplipusia žuvų žvy
nais, jo nebūtų apėmusi tokia 
didelė pagarba. Ret dabar — 
viskas turėjo baigtis .taip, kaip 
motina reikalavo: jis pasižadė
jo apsivesti.

Po to/motinos paveikslas vėl 
jsispraudė į savo rėmus.

Kitą rytą senis Matsonas pra
budo su baime. Jam ir j galvą 
neatėjo nepaklausyti motinos 
įsakymo; jos jiaveikslas, be 
abejonių, geriau žinojo, kas 
jam naudinga. Ret jis su bai
me galvojo apie ateitį.

Tą pačią dieną jis nuėjo ir 
pasipiršo vargingo žvejo duk
teriai. Ji buvo negraži, susi
kūprinusi; jos smakras buvo 
pirmyn išsikišęs. Ret jos tėvai 
sutiko ir paskyrė dieną visiems 
važiuoti j miestą oficialiai pa
skelbti apie sutuoktuves jiara- 
pijoje.

Kelias iš žvejų kaimo j mie
stą ėjo juros pakraščiu pievo- 
mis ir j>er šlapius laukus. Ket
virta dalis kelio buvo labai šla
pia; kalbėjo, kad žvejų kaimo 
gyventojai, jei panorėtų, galė
tų tą kelio dalį išgrįsti grynu 
sidabru. Žvilgėdamas kaip žu
vies žvynai, kelias gražiai vin
giuotų tarp balų ir kalvų, ap
augusių krūmais.

Senis Matsonas gal būt kiek 
ir džiaugtųsi žingsniuoti lokiu 
Tceliu savo sunkius batus ap- 
avęs. Dabar mat jau reikėjo 
vaikščioti į mie>tą dažniau, ne
gu jis to geidė.

Jo dokumentai buvo netvar
koje. Del to ir vestuvių užsa
kus negalėjo įvykti, lai atsi
tiko todėl, kad jis paskutinį 
kartą prieš daugelį metų ke
tindamas vesti taip staiga po 
to nuo vestuvių atsisakė. Pra
ėjo daug laiko, kol kunigas 
prisirengę parašyti raštą j kon
sistoriją, prašydamas leisti se
niui apsivesti.

(Bus daugiau)

Pirkit nuo musų olsclio kai
nomis. Coppcr coli Kasinis Šil
dytuvas virtuvės boileriui. 
$5.85. Klauskite Pono Musil.

Peoples Plumbing & 
Heating Supply So. 
41)0 Mlluatikee Avė.. 

461 N. llulbted St.
Haymarkct 0075—0076

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
Matyk i t Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St, & Ashland Avė.

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gera 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

♦) Locmanas — jurininkas, ku- 
laivų kelių. Locmanai paprastai 
įveda i uostą svetimus laivus. Garsiiikitės Naujienose
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Musų Kontestantų Stovis

1.
2.
3.

DR.

1579 Mihvaukec AvBalsui 15,000

Chicago, III.
parlor setas 

Kent Radio 
upright

LAIPSNIS III
Balsų 28,000

A. MONTVIDAS,

Dovanos $1000
Brunsvvick Pana-

4.

LAIPSNIS V
Balsy 8,000
Dovanoms $250

Jaųuard 
Atwater 
Bemard 
pianas
Deimantinis žiedas 
moteriškas 
Deimantinis žiedas 
vyriškas

ALEKSANDRA 
AMBRAZEVIČIA 

3210 S. Halsted St. 
Chicago, 111. 
Turi balsų 

9203

K. G. URNEŽIS, 
1328 Harrison St. 

Gary, Ind. 
Turi balsų 

8008

Dovanos $500
Gulbrasen Pianas
Parlor Setas
Laivakortė j IJe- 

tuvą ir

Turi balsų
22090

trope
Kimball | Pianas
I .etas

ALBINAS 
RUDINSKAS, 

3404 S. Union Av 
Chicago, UI. 
Turi balsų 

28088

visu stropumu imtis už 
darbą, kad pasiekus ata- 
laipsnius prie kurių iš
einama. Laike praeitos 
tinkamai pasižymėjo 

ir

kontestantai Rudin- 
kontestantai ’skui pastoti kelią pasiekimui pir

mo laipsnio. Dr. A. Montvidas, ir
gi parodė, kad jis kaipo kontes- 
tantas moka ne vien pasigirti, bet 
ir tikru darbu pasirodyti, kad ko
kios, dar jis gali pasivyti ir grei- 
tųjį kontestantą Rudinską. Apart 
čia paminėtų dviejų gerai pasižy
mėjo dar sekami kontestantai: V. 
Sabaliauskas, J. Overaitis, P. Vai
tekūnas, J. Mitchell, J. Sugzdinis, 
Mrs. A. Dekshus, J. Martin, P. 
Klikna, J. Yankus, P. Mikolaitis, 
Mrs. A. Matulienė, J. Urbonas ir 
kai kurie kiti. Sekamos trys sa
vaitės bus sėkmingo progreso sa
vaitėms veikiantiems, kontestan- 
tams, Kontestantai stos į darbą 
iš pasišventimą, p jų draugai, jų 
pažinstamieji, jiems prigelbės įvai
riais budais. Artinantis kontesto 
užbaigai kontestantai subrus veik
ti iš širdies, o jų draugai paro
dys savo atvirą nuoširdumą rem
dami veikiančius kontestantus vi
sais

Dr. 
ma- 
pir-

Tiktai trys savaitės laiko iki sėkmingam 
kontesto užbaigai 
laike sękamų savaičių privalo su- 
brusti, 
kontesto
tinkamus 
lyginimo 
savaitės 
kontestantai Rudinskas
Montvidas. I’-nas Rudinskas, 
tomai, yra nusitaręs būtinai 
mą laipsnį pasiekti, kad Stude- 
bakerį laimėjus. Atrodo, kad nė
ra tokių kliūčių kurios įstengtų

5.

t %

3.

4.

LAIPSNIS VI
Balsy 3,800
Dovanoms $100:
1. Radio Freshmans 

Masterpiece
2. Vyriškas deimantinis 

žiedas
1 ,aik rmlėlis Elgin 
“Crushion” 
Brunswick phono- 
grafas
Dudor komode 
Moteriškas deimanti
nis žiedas

5.
6.

PETRAS
VAITEKŪNAS, 

3436 S. Emerald av. 
Chicago, III.
Turi balsų

JOSEPH 
MITCHELL, 

907 S. Jackson St 
VVaukegan, III. 

Turi balsų 
4870

LUKOŠEVIČIUS
1136 So. 50th SI.

Cicero, III.
4589

JUOZAS 
OV ĖRAITIS, 

4689 Brandon Avė., 
Detroit, Mich. 

Turi balsų 
4581

JUOZAS KEMĖŠIS,
3252 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Turi balsų

4557

VINCAS
SABALIAUSKAS,

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

4643

PAUL 
ATKOČIŪNAS, 

1634 So. 48th Ct 
Cicero, III. 
Turi balsų 

4350

ANTANAS VILIS 
12020 S. Halsted St. 

Chicago, UI.
Turi balsų 

4090

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

Turi balsų 
4020

3247 Beach Avė

Turi balsų

1861
2 
3

Chicago, III.Balsy 1,100
Dovanoms $25:

1.

6

Moteriškas laikro
dėlis 
Vyriškas laikrodėlis 
Vyriškas žiedas 
Moteriškas žiedas 
Vyriška špilka 
Rankovių sagutės 
Bar pin moterims

THOMAS 
115 W. Main 

Westyille, 111.
I

Turi balsų 
3278

MISS SOPIU E 
KOLAS

3715 Parrish Avė. 
•Indiana Harbor, 

Ind.
Turi halsų 

2880

<č>
PRANAS KLIKNA, 
2554 Blue Island Av., 

Chicago, III. 
Turi balsų 

2350

POVILAS 
DAUBARAS, 

6500 Evans Avė., 
Chicago, III.

Turi balsų 
2211

P. D. ANDREKUS, 
Pentvvater, Mich.

Turi balsų 
2080

JURGIS 
SUGZDINIS, 

504 S. Binkley Av. 
W. Frankfort, 111. 

Turi balsų 
1970

MRS. ANNA 
KASPER, 

6812 — 25th Avė. 
Kcnosha, Wis.

Turi balsų 
1956

MRS. ANNA 
DEKSHUS, 

1203 Milvvaukee Av 
Racine, Wis.

Turi balsų 
1939

JOHN MARTIN, 
4604—71 h Avė., 
Kcnosha, Wi».

Turi balsų 
1934

galimais budais.
Julius Mickevičius, 

N-nų Kontesto Vedėjas”.

FRANK PRUSIS,

MISS B.
VIL1MAIČIUTĖ

17th and Clark St., 
Gary, Ind.
Turi balsų

1844

Balsy 1,100

Dovanoms $25:
Moteriškas laikrodėlis 
Vyriškas laikrodėlis 
Vyriškas žiedas 
Moteriškas žiedas 
Vyriška špilka 
Rankovių sagutės 
Bar pin moterims

2.
3.

O.

6.
7.

MATEUS

BENEDIKTAS
MIKOLA1TIS

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

1732

3249 S. Halsted St. 
Chicago, III.
Turi balsų

1580

l K I VERIS
4901 W. 14th St., 

Cicero, III. 
Turi balsų

1571

YANKUS 
535 N. Randolph 

Street 
Philadelphia, Pa. 

Turi balsų 
1556

DELTUVA,
628 Island Avė., 

Rockford, III.
Turi balsų

1528

JONAS URBONAS, 
95 Boston St., 

Lavvrence, Mass.
Turi balsų 

1432

MRS. ANNA 
MATULIENĖ 

4853 Homerlee Avė. 
East Chicago, Ind. 

Turi balsų 
1406

JONAS 
IVANAUSKAS, 

3959 Archer Avė 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1404

Turi balsų
1260

R. R. 1, Box 121 
Michigan City, 

Ind.

PEIK A 
Keneth 

Avė.
Chicago, III. 
Turi balsų 

1266

PETRAS
6119 So.

GEO.
3255 S. Halsted St. 

Chicago, III.
Turi balsų

1243

1 Juozas

Vyriškas laikrodėlis 
Vyriškas žiedas 
Moteriškai! žiedas

V1TAUTAS
GALSKIS

Balsy 1,100
Dovanoms
1. Moteriškas laikro-

ii
H1

• vF r

7.

J. N. ZlčKUS
539 Coli Avė.

E. St. Louis, III.
Turi balsų 

1220

LAIPSN

MISS JEANNETTE 
STANKUS 

324 So. 22 Avė. 
Bellwood. III. 

Turi balsų 
1112

2930 N. HarlemAv.
Elmvvood Park, III.

ANTANAS 
VISBARAS 

6409 S. Kedzie Av 
Chicago, JU.
Turi balsų 

1141

JUZELIŪNAS
3222 R Street 

So. Omaha, Nebr.
Turi balsų

1203

STANLEY 
SHERP1T1S 

315 So. 5th St. 
St. Charles, III.

Turi balsų 
1128

MRS. IZABELĖ 
SAKALAUSKIENĖ 

7004 S. Talman Av.
Chicago, III. 
Turi balsų 

1126

JOE SHIMKUS, 
4236 S. Tai man Av 

Chicago, III.
Turi balsų 

1126

RAULINAITIS
26 W. Broadvay
So. Boston, Mass.

Turi balsų
1112

Turi balsų
1195

Rankovių sagutės 
Bar pin moterims

1744 N. Lincoln St. 
Chicago, 111.
Turi balsų

1231

MIKE ST U ROKAS 
4356 So. Mozart St. 

Chicago, 111. 
Turi balsų 

1235

1.
2.

4.

6.
7.

Balsy 1,100
Dovanoms $25:

Moteriškas laikrodėlis • 
Vyriškas laikrodėlis 
Vyriškas žiedas 
Moteriškas žiedas 
Vyriška špilka 
Rankovių sagu lės 
Bar pin moterims

ŽUKAUSKAS
42 Keith St.,

I ee Park 
VVilke.t Barre, Pa. 

Turi balsų 
1109

JQNAS RIJIKO 
11055 S. Michigan 

Avė.

Turi balsų
1108

VIKTORAS 
PREIKŠĄ 

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

1108

. W 
STAUPICKAS

931 Greenbush St.
Mihvaukec, Wis.

Turi balsų
1107

WILLIAM 
....... KOŠIS .. 
515 Hurlburt St, 

Peoria, UI. 
Turi balsų 

1107

W. H. KELPS
2419 W. 69 St. 

Chicago, 111,
Turi balsų

1107

VINCAS NAlNIS 
340 E. 14 St., 

Chicago Heigts, 111.
Turi balsų 

1106

ANTANAS 
REKŠTIS,

3226 So. Emerald
Avė., Chicago, 111.

Turi balsų
1104

GRADUS
JANUŠONIS

320 Piummer Avė. 
Haminond, Ind.

Turi balsų 
492

J. TRIJONIS
8<32 Houston Avė, 

ko. Chicago, UI.
'1 uri balsų 

105

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

Turi balsų 
401

CHARLES
RACAIT1S

806

NON
h*U Princeton Rd.» 
koyal Oak, Mich.

Turi balsu 
404

ALBERT VVOZBUT
8548 Emerald Avė., 

Chicago, UI 
Turi balsų

401

Washington 
Street

Springfield, UI.
Turi balsų

103

110 Virginia Avė. 
Huirisburg, U|.

Turi balsu 
412

V* P- BANIONIS, 
4017 E. 72 Piure ei . * •acuę ‘eveland, Ohio

Turi balsų 
101

MISS A NIC Y
ZLIBIN

10731 Eorest Avė., 
Chicago, III.
Turi halsų

100

DOMINI KAS 
RIAUK A

1012 N. 7th SI. 
Clinton, Ind.
Turi baisų 

102

d

SIMONAS 
CHEVINSKAS, 
832 W. 33rd St 

Chicago, III. 
Turi balsų 

1134

P. SAVICKAS, 
114 Moultrie Avė. 

Pittburgh, Pa. 
Turi balsų 

1113

JONAS 
NAUJOKAS, 

6435 Belfast Avė. 
Detroit, Mich. 

1103

SENKUS
21 Edwards St., 

W ate r būry, Conn.
Turi balsų

1102

JOSEPH 
GERYBA

Scottville, Mich.
Turi balsų

1103

r a
» •

M

A

MRS. ANNA 
BAKIENĖ 

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

153

AUGUSI'
PETREI KIS

Ils Midland Avė.
Ruckdaie-Joliet, 111.

Turi balsų
450

CHAKO.
ZANOSKY

1419 So. 8th St., 
Minncupolis, Minu.

Turi balsų
430

MRS. 
LĖTI'E

PRANAS 
KANTENLS

3303 So. Lowe Avė.
Chicago, 111.
Turi balsų

446

ANTHONY 
NAUJOKAITIS

118 ’S. Hesperia St. 
Collinsville, 111.
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Viduj degamų inžinų 
istorija

Pirmieji, viduje degami, 
inžinai buvo vartojami dirbtu
vėse dek i mašinų sukimo, nes 
jie buvo dideli, sunkus — ap
lamai netinkami ant vežimo 
dėti. Besigerinant tekniškiems 
pritaikymams ir išradimams, 
iš tų inžinų buvo ištobulinta da- 
dabartiniai automobilių gasoli- 
no inžinai.

1690 metais Denis Papin pa
dirbo inžiną, kuriame buvo 
eksplioduojamas parakas cilin- 
deryje. Pagamintos dujos pri
vertė pistoną trauktis i kitą 
cilinderj.

1794 m. Anglijoje Bobcrt 
Streets padirbo šitokį inžiną: 
Cilinderyje buvo pistonas, kurs 
buvo sujungtas su pampa per 
kertelę. Dugnas cilinderio bu
vo kaitinamas ir biskutį terpe- 
tino spirito įšmirkšta ir išvirin
tą Į gazą. Pistonas buvo iškel
tas j viršų, ir oras įleidžiamas 
įeiti ir susimaišyti su tcrpetino 
garu. Tada tas mišinys buvo 
užd< gamas per skylę cilindery
je. Streets’o metodą buvo ne
tobula, bet jo supratimas tei
singas.

1838 m. Anglijoje XV. Bar 
neit užpatentavo savo tris inži- 
nus: vieną iš vieno galo vei
kiant į. c du iš abiejų galų vei
kiančius.

Barnett’o uždegimo sistema 
susidėjo iš kamščio, kuris 
ankštai buvo įtaikytas į bačku
tę. Bačkutė turėjo dvi skyli, 
viena skylė vedė į uždegimo 
kamaraitę, o kita į atmosferą. 
Kamštis turėjo vieną skylę, ku
ri tiko su bačkutėje esančiomis 
abiem skylėm tinkamai atsisu
kus. Vienas kranukas duji; de
gė viduryje kamščio, o kitas 
lauke bačkutės. Įsivaizduok, 
kad abudu kranukai dega. Tik
tai prieš pat uždegimą mišinio 
cilinderyje kamštis pasisukąs 
taip, kad jis užsidaro nuo at
mosferos; paskui biskutį to
liams pasisukus kamščiui, tada 
kamščio skylė atsisuka ties 
bačkutės skyle, vedančia į už
degimo kamaraitę, dabar lieps
na uždega mišinį inžino cilin
deryje. Eksplioduodamas mi
šinys užgesina ' viduje degantį 
kranuką, bet atsisukus kamš
čio skylei su bačkutės skyle, 
kur dega atmosferoje kranu
kas, kuris vėl uždega viduje 
kranuką.

Tretysis Baąnott’o inžinas 
buvo gana įdomus. Dvi pum- 
pos: viena dujoms, antra orui, 
buvo sujungtos per du prieš 
vieną proporcijoje šeštarnės 
(gears) ant sukamosios ašies, 

kttri piimpos padare <iu 
slankiojimu kada motoro pis

tonas padarė vieną. Inžinas bu
vo veikiantis iš abiejų galų. Du
jos ekspliodavo iš abiejų galų 
cilinderio. Viduryje buvo skylė 
išdegusioms dujoms išeiti. Du
jos ir oras buvo įspausti per 
pampas į cilinderj, o pistonas 
slinkdamas žemyn arba aukš
tyn dar dauginus suspausdavo 
mišinį, kurį paskui uždegdavo 
augščiau minėta sistema.

1855 m. Anglijoje Newtonas 
užpatentavo į abu galu veikian
tį dujų inžiną. Svarbiausia kas 
jame buvo naujo, tai uždegimo 
būdas. Tai buvo gabalas iš
gaubto metalo, įtaikytas į pa
kraštį cilinderio ir laikomas

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
Eina kartą mėnesyje.

Redaktorius InŽ. J. LAZDAUSKIS, 1710 W. 12th PI., Cicero, III.

nuolat raudonai karšias. Kada 
pistonas atidengė tą pakraštį, 
tada eksplioduojantis mišinys 
užsidegdavo.

1857 m. Italijoje, Barsanti 
ir Mattenci išrado laisvo pisto
no inžiną. Pistonas, kuris yra 
Įtalpintas j cilinderj Rali lais
vai slankioti kada mišinys eks- 
plioduoja. Besiplečiant du
joms, greitai iškeldavo pistoną. 
Kada pistonas pasiekė viršų 
savo slinkimo, tai dalinai pasi
gamino tuštuma cilinderyje. 
Atmosferos spaudimas ant pis
tono galo ir jo paties svoris, 
privertė jį slinkti žemyn. Kada 
pistonas slinko su pajėga, tada 
išplauti dantys ant pistono 
ašies suko šeštarnę (pinion) 
ant užmautos ašies, ant kurios 
buvo špulė mašinoms varyti. O 
slenkant atgal pistonui špulė 
varymui mašinų atsitraukė nuo 
ašies per tam tikrą pritaikytą 
apgienžą. Laisvo pistono inži
nas išrodė labai ekonomiškas iš 
teorijos atžvilgio, bet išradėjai 
negalėjo išvengti daugumos 
mekaniškų klinčių tad padarius 
jį komercijai pasekmingu. Taip 
jų visas triūsas ir pasiliko tik 
mėginimo laipsnyje.

Francijoje Lenoir padirbo 
inžiną, galima sakyti, komer
ciškai tinkamą įvairiems tiks
lams. J jo inžiną taip pat, kaip 
į garo inžiną, dujos ir oro miši
nys buvo įleidžiama atmosfe
ros spaudime ir uždegamas. 
Paskui išdegus medžiaga išlei
džiama. Atsargus mekaniško 
darbo pritaikymas padarė Le- 
noir’o inžiną pasekmingu.

Lenoir pirmas pasekmingai 
ori taikė elektros uždegimo sis
temą, kuri susidėjo iš: elemen
to (battery), indukcijos ringės 
(coil), pritaikytojo ir kibirkš- 
tinių kamščių (spark plugs). 
Delei nepatogumo su insulato- 
riais ir sustabdymo kibirkšties, 
kada vandens garas uždega ga
lus kibirkštinių vielų, šita me
todą turėjo per nekurį laiką 
užleisti vietą tiesioginei ugniai 
arba karštos dūdelės sistemai. 
Apie 1865 m. Francijos dirbtu
vėse buvo vartojama apie 300 
ar 100 vidui degamų inžinų, 
o Anglijoje apie 100.

Automobilių istorija
1861 m. Vokietijoje, Micho- 

las Otto padirbo pirmą keturių 
eiklių vidui deginamą inžiną, 
kuriame įtraukimas, suspaudi
mas, uždegimas ir išleidimas 
tapo atlikta |>er tą patį darbo 
atliekantį cilinderj.

1862 m. Francijoje, inžinie
rius Beau De Rochas išrado 
teorija, kad gasolino inžinas 
veiktų ekonomiškai šios aplin
kybės yra reikalingos:

(1). Įtraukimas a r liti Įleidi
mas gasolino ir oro mišinio, ka

da' pistonas slenka j priešakį.
(). Suspaudimas mišinio ka

da pistonas grįsta atgal, taip, 
kad arti galo bepalieka atsar
gos vieta tarp viršaus pistono 
ir cilinderio.

(3) . Uždegimas ant galo ant
ro slankiojimo, kada uždegtas 
mišinys eksplioduoja, pagamina 
didesnę apštį dujų chemiškai 
persikeitus medžiaga ir užkai
tusios dujos urnai plečiasi už- 
imdamos didesnę vietą, kas ir 
priverčia pistoną slinkti į prie
šakį ir atlikti darbą.

(4) . Išleidimas sudegusios 
medžiagos ir pistonas grįžda
mas išstumia laukan dujas.

Taip motoro ašis apsisuka du 
kartu, o pistonas padaro ketu
rias slankiojimo eiklius: du j 
priešakį, du atgal. Kaip mato
me trys slankiojimai pistono 
negamina jokios pajėgos, o tik
tai vienas vadinas pajėgos slan
kiojimu. Todėl, kad suvienodi
nus motoro btsisukima ant mo
toro ašies yra uždėta sunki ge
ležinė špulė (fly \vbeel), kuri 
priima mechaniška spėka kada 
pistonas atlieka darbą, ir ati
duoda tą spėką arba nesustoja 
sukusia, kada pistonas atlieka 
tuos tris be pajėgos slankioji
mus.

1880 m. prasidėjo, galima 
sakyt, gasolino inžinų pritaiky
mas prie automobilių. Iki šft>l 
ką rašiau, tai tie inžinai buvo 
vartojam) dirbtuvėse, nors jie 
tai ir buvo pirmi mėginimai 
savo rūšies mekaniškai paga
minimo pajėgos.

1880 m. Vokietijoje Kari 
Benz pradėjo išdirbinėti pajė
gos gaminimo dviejų eiklių in- 
žinus, vartojamus dirbtuvėje.

1883 m. jis sluvėrė Benz ir 
('.o. firmą išdirbiniai automo
bilių. Po dviejų metų triūso 
1885 m. ant Manheim gatvių 
pasirodė su trimis ratais auto
mobilius, kurs važinėjo garsiai 
piškėdamas nuo išleistų dujų. 
1899 m. firma persiorganizavo 
į pajų (šėrų) kompaniją su 
3,000,000 markių kapitalu, ir 
tada dirbo apie 3,000 darbinin
kų. Kari Benz pasiliko naujos 
kompanijos teknišku vedėju, 
l>et prekybos vedėju lapo Ju
lius Ganz.

Nuo 1872 iki 1882 metų 
Gottlicb Daimler dirbo Dujų 
Inžinų išdirbystėje, kitaip sa
kant Otto inžinų įmonėj, Deu- 
tze, netoli Kologne Vokietijoj. 
Paskui jis tapo direktorium 
tos dirbtuvės, kuri iš mažos 
dirbtuvėlės išaugo j didelį įstai
gą. Nuo 1882 metų jis pasi
traukė iš tos įstaigos ir sutvėrė 
savo firmą, kurioje darė ban
dymus padirbti mažo gasolipo 
inžiną. 1883 m. jis išrado taip 
vadinamos karštos dudukės už
degimo sistėmą, kuri veikė se
kamai: metalinė, paskui buvo 
pakeista porceline, dudukė (nes 
metalinė nuo karščio ir oro 
greit sudega), kuri buvo pri
taisyta prie suspaudimo vietos 
cilinderyje. Tokiu budu, kad vi
dus dudukės visados susisiekė, 
su suspaudimo cilinderio vieta. 
Gasolino ugnis nuolatos degė 
dudukėje padarydama ją raudo
na i-karštą taip, kad ^įspausto 
gasolino mišinys užgavęs ją tu
rėjo užsidegti. Daimler buvo 
vienas iš svarbiausių išradėjų 
ir išdirbėjų automobilių. Vokie
tijoje, Francijoje ir Anglijoje 
jo patentai buvo naudojami.

1S72 m. -Tunprt. V« Isty 1 O. 
Bayton užpatentavo dviejų ei

klių inžiną.
Jurgis B. Selden, Rocbester, 

N. Y. 1879 gavo patentą ant 
dviejų eiklių gasolino inžino. 
Per 16 metų jis triūsė apie sa
vo inžiną iki galėjo pritaikyti 
tinkamai prie automobilių. 1895 
m. jis atnaujino pagerintą ga
solino inžino patentą. 1900, 
Seldon pardavė savo patentą 
Electric Vehicle Co. N. J.

Seldon bilinejos su įvairiomis 
automobilių išdirbystėmis, taip 
pat žemesniame teisme laimėjo 
bylą prieš Fordą, bet 1911 me
tais augčiausiame Jungt. Valst. 
teisme Seldon pralaimėjo bylą, 
nes tapo įrodyta, kad Seldon
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inžinas buvo dviejų eiklių, o 
Fordo keturių eiklių.

Jungt. Valstybėse 1892 me
tais Duryea padirbo pirmą sa
vo automobilį. 1893 metais For
das padirbo savąjį. 1891 me
tais Haynes padirbo savąjį. 
1896 Jungt. Valstybėse buvo 
tiktai 4 automobiliai: Fordo, 
Duryea, Haynes’o ir Bcnzo, 
kuris buvo importuotas ant 
Ciningos pasaulinės parodos 
1893 metais.

Kada automobilių pramonė 
jau buvo pilnai išsivysčiusi Vo
kietijoje ir Francijoje, tada A- 
merikoje ir Anglijoje vos tik
tai prasidėjo jų išradimai ir 
pritaikymai. Galima sakyti, kad 
nuo 1900 metų Jungtinėse Val
stybėse prasidėjo automobilių 
pramonė. Iki pat 1914 metų į 
Jungi. Valstybes automobiliai 
buvo importuojami iš Europos, 
,bct po karui gana didelis skai
čius jų yra siunčiamas į Euro
pą-

Automobilių pramonės istori
jų šiame straipsnyje nemėgi
nau paliesti, nes tas butų rei
kalinga daug daugiau rašyti. 
Aprašant pramonę reikėtų ap
rašyti atskirai kiekvienos au
tomobilių išdirbystės istoriją, 
o kompanijų Jungt. Valst. ra
dosi apie šimtas.

—J. Lazdauskis, I. M.

Pajėga iš vulkaniš- 
ko garo

Centralinėje Italijoje, po va
dovyste kunigaikščio Ginori- 
(’.onti, kuris paaukojo nemažai 
laiko ir pinigų betyrinėdamas 
tuos garo šaltinius ir pritaiky
dama^ tam tikrus įrankius jo 
išnaudojimui.

129 angį, mylių j šiaurių va
karus nuo Bomos, 60 angį, my
lių mio vakarinio pakraščio yra 
keliolika šaltinių, kur iš žemės 
išsiveržia garas. Nors šioje apy
gardoje nėra nė jokių žymių, 
kas liudytų apie vulkanišką vei
kimą, ir nėra jokio prirodymo, 
kodėl čionais randasi garas vie
toje kur nors kitur, ši apygar
da yra kalnuota: kalnai siekia 
nuo 1,500 iki 2,000 pėdų aug
ščiau jūrių paviršiaus, bet nie
kuo nesiskiria nuo kitų Apni- 
no kalnų. Apie 15 mylių apie- 
linkėje randasi apie astuonios 
vietos, kur garas išsiveržia iš 
žemės. Vienoje vietoje pakely
je, matėsi dar neišdirbtas šal
tinis gamtiškoje formoje. Ten 
buvo plika vieta apie 20 ar 30 
pėdų diametre ant kalno šono, 
kur neaugo jokie augmenys, 
kur iš po akmenų įvairiose vie
tose palengva garas išseveržia.

Jau 1777 m. buvo, žinoma, 
kad tame gare randasi boro 
rakštis (boric acid), 1827 m. 
Larderel išrado būdą panaudo
ti tą garą. Atšaldžius garą van
denyje randasi boro rukštis, 
čionai Larderel pritaikė kad iš
džiovinus vandenį ir pagami
nus boro rakšties miltelius. Nuo 
to laiko iki šiai dienai čionais 
išsitobulino boro rakšties ga
minimo pramonė.

1904 m. kunigaikštis Ginori- 
Conti, tada direktorius lxirde- 
rel išdirbystės, darė bandymus 
panaudoti gamtišką garą gami
nimui pajėgos. Iš pradžios jis 
vartojo garinį inžiną, paskui 
jis pabudavojo turbiną. Dabar
tinė pajėgos gaminimo įstaiga 
gali pagaminti apie 9,000 klio
ktų, o nuolat yra vartojama 
apie 5,000 kilovvatų. Dabartinė 
pajčg'os namini mo įstni^ri susi
deda iš trijų po 3,000 kilowatų 
horizontališky garo turbinų— 
generatorių su specialiais bron- 
zo sparnais, kad apsaugojus tur
biną nuo rakšties gare.

Čionai, suprantama, nėra 
virdulių, bet specialiai apara
tai vadinami “Depurator’iais“ 
yra reikalingi atskirimui neku
riu dujų iš garo taip, kad tin
kamas tuštumas butų galimas 
palaikyti kondensatoriuose.

Dabar nesenai antra pajėgos 
gaminimo įstaiga tapo atidary
ta CastelnUovo’je, keletas ang
liškų mylių nuo Larderello. Ga
ras yra siunčiamas į turbinas 
gamtiškoje formoje, šita įstaiga 
pagamina 1,500 kilowatų.

Iš tų šaltinių garai išeina 
apie 295 b'., 15 svarų per ke
turkampį colį gedžio spaudimo. 
Tie šaltiniai tampa ištobulinti 
jleidžiant dūdas nuo 200 iki 1,- 
000 pėdų į žemę.

Kada tie šaltiniai yra grę
žiami, tada reikalinga atsargu
mas apsaugojimui darbininkų. 
Pistonas yra ankštai įtaikomas 
j dūdą ir greitai ištraukiamas. 
Jeigu jau tas atsiekia lisklą, 
tada “mažas išsiveržimas bū
va.“ Garas, karštas vanduo, 
purvas ir akmenys yra išmeta
mi j viršų per keletą minučių, 
paskui vėl išsiveržimas aprim
sta, tiktai garas išsiveržia 
šnypšdamas. 12 šaltinių duo
da išviso apie 265,000 svarų 
per valandą garo, 15 svarų 
spaudimo arba apie 9,000 vir
dulio arklių pajėgos. Nekuria 
šaltinių vienas suteikia apie 
130,000 svarų garo per valan
dą (t. y. tiek pat kaip 130,000 
svarų vandens užvirinto aug
ščiau minėtoje temperatūroje 
ir spaudime).

Atidarius naujo šaltinio vi
sai nesumažina spaudimą sena
jam šaltiniui.

(Kalifornijoj Sonoma kaunlėj 
65 angį, mylios į šiaurius nuo 
San Francisco šaltiniai tapo iš
gręžti nuo 200 iki 500 pėdų gi
lumo. Spaudimas kur kas di
desnis, negu larderello, net 
siekia apie 275 svarus per ke
turkampį colį. Iki šiol tie šalti
niai nebuvo. naudojami dar, 
apart gaminimui pajėgos grę
žimui naujų šaltinių, ir taip 
pat yra operuojamas mažas 
500 kil. turbinas-generatorius 
vietiniam apsišvietimui. Taipgi 
čia garas gana švarus. Iš ne
kuriu šaltinių garas yra jau 
leidžiamas į orą per tris me
tus, bet apštis garo, spaudimas 
ir karštis nei kiek nemažėja.

— J. Lazdauskis, Inž. 

ŠVEITĖ KLEBONUI Į AKĮ

Iš Bostono laikraščių “Kelei
vio“ ir “Dar-ko“ patyrėme, kad 
Montellos klebonas su parapijo
nais mitinge praktikavo “spor
tą“ — kumščiavusi. Kumštynės 
įvyko kovo 30 d. skiepe po baž
nyčia. Kumštynės, matyt, buvo 
svarbios, kad tą vakarą klebo
nas švagždys turėjęs eiti staci
jas ir Sodeikos koncertan va
žiuot, bet vietoj viso to jisai 
atėjo “boksuotis“.

Tą patį vakarą Bostone buvo 
Sodeikos koncertas, kada anot 
“Darbininko“, visi kunigai tu
rėję eiti stacijas ir negalėję 
koncerte dalyvauti. “Keleivis“ 
sako: , 1 !

“ ‘Darbininlko* redaktorius 
verkia, kad rengėjai pasirūpi
nę izoliuoti kunigus. Kunigai 
baisiai norėję ateiti p. Sodei
kos pasiklausyti, bet Vaizbos 
Butas lyg tyčia surengęs kon
certą tokį vakarą, kada kuni
gams reikėję stacijas eiti.

“Be reikalo ‘Darbininkas’ čia 
‘blofuoja? Montellos kunigas 
švagždys tą vakarą mušėsi su j 
savo parapijonais mitinge po 
bažnyčia, bet į koncertą neat
važiavo. Taigi, ne stacijos čia 
kaltos, bet klerikališka politi
ka.“

Vadinasi, parapijonas G. taip 
šveitęs klebonui į akinius, kad 
akiniai ištyškę. Tiktai vėliau 
daktarai išėmę juos iš akies. Į- 
domus “sportas.“

Kunigai, vadinasi, mokina 
savo para pi jonus mylėt savo 
artimą, o keikia bedievius. Ka- 
ida SLA. tarp bolševiku ir kitu I 
pažangių žmonių “fuitas”, tai I 
jie kumščių nevartoja. Kada 
LSS. partija skilo — kumščių 
ir tonai niekas nevartojo. Bet 
pas katalikus, kurie nuolat sa
ko, kad bedieviai razbaininkai, 
nedorėliai, yra kitaip.’ Kunigai 
gi nuolat mokina savo “aveles“ 
“mylėt savo artimą“, tai patys 
kunigai nuo jų gauna juodą akį.

Parapijonai moka ir “po ma- 
tuške“ koliotis, ir munšainėlę 
lakt, o jau bedievius, tai paga- 
tavi hnt skaurados iškopt.

Meksikoj patys kunigai ban
ditams vadovauja ir ragina kel
ti maištą. O maištai neapsiei
na be žmonių kraujo pralieji
mo. Kauno klerikalai studentai!

žydus “pešioja“, tepa degutu 
jų iškabas. Ar tai vis katalikų 
kunigų doros mokslo vaisiai?

Kumštis yra nekultūringo 
žmogaus “argumentas.“ Kad 
kiek, tai ir pats- klebonas nuo 
“šviesaus“ parapijono butų li
kęs aklas.

“SAVE-NO-UNION.“

PITTSBURGH, Pa. [žioplio 
koresp. pranešimas], — Konf1^ 
nacija “save-no-union“ įvyko. 
Delegatai atstovavo Maskvai. 
Delegatų turėjome visokių, tik
tai ne angliakasių ir ne U. M. 
W. unijos narius. Delegatų nie
kas nerinko ir neįgaliojo. Pat
sai konferencijos vadas buvo 
skutykas. Bet tai ne svarbu 
kam delegatai atstovavo. Svar
bu yra tas, kad mums, tavorš- 
čiams bolševikams, jau nusibo
do žiūrėt angliakasių unijos 
vadams L, \visams ir kupreiši- 
niams buržujams į užpakalį.

Kadangi čia buvo susirinkę 
tiktai tavorščiai, tai pasakėme 
daug ilgų spyčių, nurodėm, kad

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

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

klausomybės Šventės vasario 16 d. imtinai. Vasario 16 d. išeina 
“Sandaros” didelis dvigubas numeris, pašvęstas, Nepriklausomybės 
10 metų sukaktuvėms paminėti. Visi užsirašę “Sandarą” ligi tai 
dienai gaus ją už $1.00 per ištisus metus. Užrašiusieji kitiems 
daugiau 5 prenumeratų gaus iš “Sandaros” knygyno dovanų $1.00 
vertės knygų.

Iškirpęs žemiau dedamą čekį, užrašyk savo adresą ir pridėjęs 
tik $1.00 atsiųsk “Sandaros” Administracijai, 327 E Street, So. 
Boston, Mass., o jei nenori sukarpyti laikraštį, tai atsiųsk tik $1.00 
su savo adresu, pažymėdamas, iš kurio laikraščio sužinojai. Naudo
kitės proga!

4 Užsirašiusiam laikraštį “Sandarą’’ ant ff 4 HA 
4* I «UU metų šis čekis skaitomas vieno dolerio ■ »UU 
vertės. Užsirašymo laikas nuo 1927 m. gruodžio 20 d. iki 1928 
Vasario 16 d. “Sandaros” kaina metams $2.00. Atsiųsk “Sandaros” 
Administracijai tą čeki pridėjęs TIK VIENĄ DOLERĮ ir gausi 
laikraštį visiems metams. šis čekis galioja vieną mėnesį nuo 
gruodžio 20 ligi vasario 16 dienai.

Užsirašančio vardas, pavardė

Pavardė ............. ....................................................................................

Numeris ir gatve ........  .......................................................................

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

_____________________________________________________________________H

APSIDRAUSK!

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

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

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

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

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St.» Chicag^o, III.

Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In
surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurių sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

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

Vardas ................................................................... ..
Adresas (gatvė) ............................... r............ —
Miestas ir Valst...................................................... ...
Užsiėmimas —...................................Amžius...... .....
Pašelpgavis .......... 1........................................ ...

- n

Pirmadienis, baland. 9, 1928
būtinai reikia pradėt darbas 
“save-no-u nion.“

štai ir rezoliucija:
Kadangi United Mine Work- 

ers unija yra “no gud“;

Kadangi mes esame pasiryžę 
-eiti “neklaidingo“ IAmino pė
domis, perdirbimui pasaulio 
supuvusios tvarkos, tai

Mes norime suardyti anglia
kasių uniją, o jos vieton su
tverti “Sav’e-no-uplon“ * uniją, 
kurią ir kapitalistai priims ir 
Maskva ;>ala*mins.

Pagalios tegul bus nutarta:
Mes “nekierinam,“ kad strei

kuojantys angliakasiai, turėda
mi gražaus laiko, neatvyko į 
konferenciją. Jų čia ir nereikėjo 
- “save-no-union“ nenori uni- 
jistų. Bet tik geras tavorštis, 
skehas, tai ir geras delegatas.

O dabar, kas nori, gali prisi
rašyti prie musų fašistinės ta
rybos. Prisirašydami prie tary
bos paplatinsitM' susiaurėjusi 
musų frontą.

Urrra “for save-no-union“.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

Kadangi visuomenei yra la
bai svarbu žinot kas aš esu, 
tai aš viešai paskelbiu, kad aš 
esu nė šioks, nė toks. Kitaip 
sakant, pranešu, kad visuomenė 
nebijotų manęs — aš esu be- 
partinis ir man visi yra lygus. 
Visi geri, kas remia mano dar
bus iš priekio ir užpakalio.

Dar ir daugiau galėčia vi
suomenei pranešti, ale visuome
nė pati mato, ką aš veikiu, su 
kuom draugauju, kokį vyną 
geriu ir po kokius “beisman- 
tus” landžioju. —Patėvis.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Politikieriai vis dar nesu
stoja varę vajų, nors balsa
vimas bus jau ryto. Tai buvo 
vienas atkakliausių “primary” 
vaju, kokius Chicaga yra per
gyvenusi.

tuojau pasigedo jaunosios dūk- .Mergaitės kūnelis taip sude- 
ters. Klausia pačios, kur mer- gintas buvo, >kad ir kaulelių 
gaitė. Pati atsako, kad atida- nedaug liko.
vusi vaikų prižiuros norsėms. į P-no žalio motina toliau pa- 
Vyras vėl teiraujasi, kur tie pasakojo kai ką apie sunaus

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Akių Gydytojai ___

Joi abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Chicagos Sveikata
"Nelaikykite kūdikio arti 

asmens, sergančio limpama li
ga”, toks yra patarimas svei
katos departamento komisio- 
nieriaus, Dr. Arnold II. Rege
lio, paskutinės savaitės svei
katos departamento biulete- 
ne.

"Jeigu jus turite šaltį, tai 
ne šnirkškite ir nukosėkite ar
ti kūdikio”, Dr. Kegel perspė
ja motinas. “Plaukite savo 
rankas dažnai, idant apsaugo
jus kūdikį nuo užsikrėtimo ko
kia nors liga; nelaikykite kū
dikio arti ypatų, kurios ser
ga”.

Toliau, biuletene duodama 
motinoms kitokių patarimų. 
Tarpe kita ko sakoma:

“Ne visi kūdikiai vienodi. 
Jeigu jūsų kūdikis neišmoko 
juoktis, pakelti arba pasukti 
galva, nesirūpinkit dėl to, jei 
jis nerodo kitokių ženklų, rei
škiančių ligų. Bet jeigu jis yra 
linksmas, patenkintas ir jeigu 
jūsų daktaras pripažino jį nor
maliu, atminkite, kad kūdikis 
neprivalo rodyti visokius špo
sui šeimynai linksminti. Te
gul jis progresuoja norma
liai”.

Adeline Peachley, 1721 
North Shore avenue, prarijo 
nuodų. Randasi ligoninėje. Pa
dėtis kritinga. Nuodus prari
jo todėl, kad vaikinas, kurį ji 
myli, nepaiso jos.

Teisėjas Edmund Jarecki 
atsišaukė į civiles chicagiečių 
organizacijas kviesdamas jas 
dabojimui balsavimo vietų, 
idant nedaleidus suktybių bal
savime. Pasak teisėjo, ryt die
nos balsavimuose busią dau
giau dabotojų, ne kad yra bu- 

kuomet nors pirmiau.

STORAGE SALE!
Per 5 dienas bus išparduota už 

Storage, daugybė naujų ir mažai var
totų daiktų. Rakandų, Stalų, Krėslų, 
Pečių, VVashing mašinų, Pianų, Radio 
ir Victrolų už mažą kainų:

Dining Room Stalas ir 6 krėslai 
už $35.00.
Kitehen Stalas ir 1 Krėslai už $19.50

Komodas po S 15.00 — $24.00.
Medinės Lovos su springsais ir 

mat rusais po J3S.00.
3 Šmotų Parlor Setas už $49.00.
3 šmotu Parlor Setas su Lova už 

$39.00. ‘ i
Maytag Nauja Washing Machine
Thor Nauja Washing Machine už 

$109.00.
Eden Nauja VVashing Machine už 

$89.00.
Kadiola 6 tūbų nereikia nei Uratų, 

su gražiu Kabinetu vertės $300 už 
$68.00.

Brunswick Radiola 3A vertės
$200.00 už $<59.00.

Geneva-Victrola ir Radio vertės
$250.00 už $89.on.

Senora Radio Combinacia nauja už 
$89.00 — vertės $350.00.

Thermodine 6 Tūbų Radio už $38.
Fresnman 5 Tūbų Radio setas už 

$19.00.
Mohawk 5 Tūbų Radio Setas, 1 

controliu už $24.00.
Mohavvk 6 Tubu Radio, 1 Controliu 

Už .829.00.
Alvvater Kent 6 Tūbų, Pooley Ca- 

binelas su Viskuo už $98.00.
Atwater Kent 6 Tūbų už $49.00.
Spartan 7 Tūbų naujas Radio už 

$149.00.
Fada 6 Tūbų Radio už $42.00.
F re sh man Eųuaphase Electric 6 

Tūbų už $98.00.
Freshman A C Electric 6 Lubų Ma- 

sterpiece gražus Cabinetas už $89.
Crosley 6 Tūbų su Cabinetu už 

$68.00.
Victor Victrola vertės $200.00 už 

$49.00.
Victor Counsel už $29.00.
Brunsvvick PanatroĮie $300.00 už 

$98.00.
Columbia Viva Topai $300.00 už 

$145.00.
Senora Gramofonas vertės $285 

už $125.00.
Hamiltcn Baldvvin grojyklis Pia

nas, Mahogany medžio už $195.00.
Story Clark Grojyklis Pianas už 

$88.00.
Star Grojyklis Pianas už $55.00.
Mason A Kamp Grojyklis Pianas 

už $295.00.
Kimball Groįiklis Pianas už $265.
Kimball L'pright Pianas už $52.00. 
Chekering (Jpright Pianas už $65.

Visi Šitie daiktai turi būti 
greitai išparduoti.

Manufacturer’s District
Warehouse > >
• t

3343 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 8167 

Mathcw Alcliunas

šeštadieny ištiko ekspliozija 
kvietkų krautuvėje, 6401 So. 
Ashland avė. Manoma, kad 
piktadariai ekspliozijai panau
dojo dinamitą. Krautuvės sa
vininkai ir policija nužiūri šią 
eksplioziją buvus kvictkininko 
konkurentų darbu.

Tarp Chicagos 
Lietuvių
I*adėka

Turime vilties, kad “Naujie
nų” redakcija suteiks vietos 
dienraštyje širdingai musų pa
dėkai išreikšti.

Mes nesurandame tokių žo
džių, kad galėtumėm pilnai iš
reikšti musų dėkingumą už su
teikimą tiek daug moralės para
mos liūdnoje mums valandoje, 
laidotuvėse Juozo Sakalausko. 
Tariame širdingą ačiū Chicagos 
Lietuvių Draugijai Savitarpinės 
Pašalpos, llumboldt Park Poli
tiniam Kliuhui, Dr. A. Montvi- 
dui ir pačioms “Naujienoms”, o 
taipgi ir visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse, kurių visų vardų 
čia neįstengiame suminėti. Dė
kojame graboriui Lekavičiui už 
malonų patarnavimą laidotuvė
se. —Moteris, duktė ir broliai.

Nelaimė Lietuvių 
Šeimynoje

“Naujienoms” penktadienyje 
buvo pranešta, kad motina, 
p-nia žalis, gyv. 1928 South 
Union avė., nužudžiusi savo 
kūdikį.

Pranešimas išrodė taip ne
tikėtinas, kad vertė manyti, 
jog pranešusi tą žinią ypata 
juokėsi.

Policijos stoty seržantas 
“Naujienų” reporteriui paaiš
kino, kad buvęs policijoj žmo
gus ir pranešęs, jogei jo žmo
na ir pora kūdikių prapuolę. 
Iš policininko atsakymo gali
ma buvo spręsti, kad ir jis 
nenužiurėjo nieko ypatingai 
pikto.

Reporteris tuomet užėjo į 
namus, kuriuose pp. žaliai gy
vena. įeiti jų butan negalėjo, 
kadangi durys buvo užrakin
tos. Jis tuomet užėjo pas žmo
nes, gyvenančius tame pačia
me name, tik antrame auk
šte.

čia senyva moteris paaiš
kino, kad ji nieko nežinanti 
apie tokį įvykį. Klausinėjama, 
moteris papasakojo, kad Žaliai 
gyvendavo ramiai, kad jie ne- 
girtuokliai, kad jokio triukšmo 
ji negirdėdavo pas kaimynus. 
Visa bėda tik ta, kad žalių 
jaunoji duktė jau keturių mė
nesių, o dar nekrikštyta. Ir
dar pasakė, kad vieną dieną 
Žalienė kažin kuo brudniu kū
renusi pečių. Esą, tiek pada
riusi durnų ir smarvės, jog 
viršuj buvę trošku.

Moters pasakojimas ir žinia, 
gauta policijos stotyje, nero
dė nieko ypatingai blogo. Gy
vena šeima ramiai. Tiesa, pa
ti dingo palikusi raštelį. Bet 
tokių įvykių pasitaiko tiek ir 
tiek: vėl sugrįš.

Ale šeštadienyje, taip apie 
pietus, “Naujienas” atlankė p. 
Žalio motina. Ir štai ką ji pa
pasakojo:

Pirm savaitės laiko, t. y. 
šeštadienyje, kovo 31 d., jos 
sūnūs, Adomas žalis, ir ji, mo
tina, išvažiavę Michigan val
stijoj! parsivežti karą. Antra
dienyje, balandžio 3 d., sugrį
žę atgal. Gi Adomo žmona, 
moteris 21 metų, pasilikusi na
mie su dukterimis, viena ku
rių pusantrų metų, o kita — 
4 mėnesių.

Kai vyras sugrįžti namo, jis

namai yra, kokioms norsėms 
ji atidavusi kūdikį. Moteriškė 
nepaaiškina.

Trečiadienį vyras išėjo dar
ban. Sugrįžęs namo vakare jis 
vėl teiraujasi, kam tokiam 
žmona atidavusi mergaitę. Pa- 
ti pareiškia jam, kad nesaky-j 
siunti. Vyras, lyg jausdamas 
nelaimę, nerimauja.

Ketvergo rytą jis išeina dar
ban. Bet ir darbe iš jo gal- į 
vos ųeišdyla mintis apie dūk-' 
terį. Pasitaiko taip, kad tą die
ną darbo mažai ir fprnianas' 
pareiškia, jogei gali eiti nuo 
pietų namo tie, kurie nori. 
Adomas žalis pasinaudoja pro
ga.

Sugrįžęs namo jis randa pa
čios paliktą raštelį, * kuris 
skamba taip: “Einu, nežinau I
kur einu ir dėl ko taip pada
riau”.

Išsigandęs, vyras duoda ži
nią savo motinai, gyvenančiai 
Bridgeporte, Auburn gatvėje, 
puola šen, puola ten ieškoti 
pačios ir dukterų. Vyresnią
ją dukterį (pusantrų metų 
mergaitę), suranda pas kaimy
nus. Pačios ir jaunosios duk
ters nėra.

Šeštadienio ryte, balandžio 
7 d., taip 9:30 valandą, atsi
randa pati ir ve ką ji papasa
koja. Jaunesniąją dukterį sek
madienyje, bal. i d., ji uždu
sino matrasu. Paskiau kūdikį 
įdėjusi indąn ir su indu padė
jusi ant pečiaus. Po to ji iš
ėjusi iš namų. Sugrįžusi na
mo, ji sumaniusi dukters kū
ną sudeginti ir sudeginusi. 
Ketvirtadienio ryte nerimk) 
pagauta ji apleidusi Chicaga. 
Buvo nuvykusi Detroitan. Bet 
ir ten ramybės neradusi, to
dėl pagrįžusi Chicagon.

Išgirdę tokią baisią pasaką, 
moteriškės vyras ir, regis, jos 
brolis, davė žinoti policijai. Pa
staroji skubiai atvažiavo, pa
ėmė moterį ir išvežė detekty
vų biuram

Pečiuje, kai pelenai iškraty
ta, tarp pelenų rasta kaulelių.

Iš Politikos Lauko
Frank L. Smith vėl kandidatuo

ja į Senatorius; sako, jo iš
rinkimas išteisintų šio steito 
balsuotojus

(šiame skyriuje dedama ži
nios iš politinių partijų vei
kimo. Už telpančius jame pra
nešimus atsakomybę ima pa
tys pranešėjai. Red.).

Protestuoja indorsementą
Savo laiške i laikraščius, p. 

Smith, kuris buvo išrinktas Se
natorium du metai atgal sako: 
“Aš -buvau išrinktas teisingai, 
bet Senatas panaudojo neteisė
tumą užgindamas man vietą. 
Aš dabar vėl esu kandidatas į 
Suv. Valstijų Senatų ir einu ten 
ieškodamas išteisinimo šio ski
to piliečiams, kurie mane tada 
išrinko ir kurie kartu su ma
nim buvo apkaltinti, vieni už 
tai, kad aukavo pinigų mano 
rinkimų agitacijai, kili, kad 
balsavo už mane.

“šuose rinkimuose aš netu
riu ir neleidžiu pinigų rinkimų 
agitacijai, o vien'tik pasitikiu 
ant to, ką padarys dėl manęs 
mano draugai.”

Ponas Smith šiuose rinki
muose eina išvien su Thompso- 
no grupe, po “America First” 
obalsiu.

stf;phen a. thieda

Kandidatas j Municipal 
Teismo Teisėjus

Gimęs gruodžio 25 d., 1877; pir
mąjį mokslą gavęs parapijinėj mo
kykloje, vėliausi Chicagos viešoj 
mokykloj ir St. Ignatius kolegijoj. 
Per daugelį metų dirbęs Mandel 
Brothers, ant State St. kur per
leido jvairius užsiėmimus, įskaitant 
sekretui i avimą prezidentui. Laike 
save buvimo prie Mandel Bros, stu
dijavo teises ir baigė Chicago Kent 
Kolegijų, 1902 m., birželyje ir tą 
patį rudenį tapo prileistas prak
tikuoti advokatūrą. Nuo tu laiko 
ir yra toj profesijoj.

žmoną. Tėvų pavarde ji esan
ti Katryna Balčius, iš Ilart, 
Michigan. Adomas žalis vedė 
ją pirm trejeto metų. Kai gi
mė pirmoji mergaitė, jauna 
ftiotina taip nekentusi duk
ters, kad, rodėsi, butų sudras
kiusi ją dar sirgdama. Neken
tusi nė antrosios.

Jos sunaus žmona, kiek ji, 
motina, žino, gyvenusi pado
riai: negirtuokliavusi, neišdi- 
kavusi; visa bėda buvo ta, 
kad ji nekentusi savo kūdi
kių. Kodėl ji nužudė savo kū
dikį, tiesiog sunku suprasti — 
gal protas susimaišęs.

Anglų spauda praneša, kad 
jaunoji Žalienė ir policijai pri
sipažino nužudžiusi dukterį. 
Girdi, išsyk kūdikis kiek ver
kęs, kai dusinusi, bet nedaug.

ITuo laiku, kai ji dusino, pas 
į ją užėjęs jos brolis su savo 
. žmona. Kūdikis tuomet buvęs 
po matrasu.

Kai jiedu išėjo, ji išsivirusi 
valgyti, paskui padėjusi indą 
su vandeniu ir kūdikiu ant pe
čiaus ir išėjusi teatran.

Domininkas Balčius, mote
riškės brolis, gyvena Chicagoj 
adresu: 858 West 18th street.

P-no Adomo žalio motina 
buvo atvežusi “Naujienosna” 
ir žalių vyresniąją dukterį. Iš- 

! rodo graži, sveika ir gyva mer-
• gaitė. — Reporteris.

PRANEŠIMAI
“Naktin Baltijos Pakrantėse”

3 aktų melodrama, parašė ir sta- 
I to scenoje artistė M. Dundulienė, 
I gegužio 2, 1928, C. S. P. S. Svet.. 
i 1126 W. 18 St. Maitinėčiau, kad 
' draugijos, kliubai ir pavieni artis- 
I lai nerengtų tą yakarą nieko, o at
silankytų į mano surengimą.

M. Dundulienė.

Atsiminkit Balandžio 22 d., Bus 
Nedč klieni s. Tą dieną bus AR% 
BABRAVIČIAUS Išleistuvių Kon- 

'certas, Lietuvių Auditorijoj.

Roseland. — Lietuvių Amerikos 
Republikinų Kliubo 9 wardas laikys 
savo mėnesinį susirinkimą 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. Krištopaitis, 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 pribukit 
laiku. —Nutarimų rašt.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 
343 kuopa, Indiana Harbor, Ind. 
Mėnesinis susirinkimas. įvyks An- 
tradienyj, Balandžio 10, 7 v. vak., 
Ivanovo svet., 2101 Broadvvay. Vi
si nariai yra kviečiami atsilanky
ti į susirinkimą, nes yra daug svar
bių reikalų.

— SLA. 343 kuopos valdyba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašalpos susirinkimas 
atsibus Utarninke, balandžio 10 d., 
7:30 vai. vakare, North West Ma- 
sonic Temple svetainėj, 1547 N. 
Leavitt Št. ir North Avė. Drau
gai malonėkite susirinkti laike..

— X. Saikus, Sekret.

Pirmyn Mišraus Choro repetici
jos atsibus Utarninke, balandžio 10 
d., 7:30 vai. vakare, Liuosybės sve
tainėj, 1822 VVabansia Avė. Visi 
dainininkai būtinai susirinkite lai
ku. — Valdyba.

Roseland. — Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkimas įvyks Balan
džio 10 d., 8 vai. vakare, Aušros 
kambariuose, 10900 So. Michigan 
avė. šiame susirinkime bus rapor
tų, pranešimų ir svarstoma svar
bus reikalai. Visi delegatai ir de
legates atsilankykite paskirtu lai
ku. — J. Tamašauskas, Sekret. \

Lietuvių Tautiškų Kapinių Lotų 
savininkų ir draugijų atstovų vi
suotinas susirinkimas įvyks nedS- 
lioj, Balandžio (April) 15 d., 1928. 
Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted 
St., 1-nią valandą po pietų ant 2rų 
lubų. Būtinai dalyvaukite, nes ran
dasi daug svarbių reikalų dėl ap
tarimo kas link 30 d. Gegužės Ap- 
vaikščiojimo. Kviečia

— Kapinių Valdyba.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS
Mutą patarnavimai, 
laidotuvėse ir kokiam* 
reikale, visuomet eit) 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad paturi
me išlaidų užlaikymui 
įkyriu.

3307 Auburn Avė,
CHICAGO. ILL.

><

Lletuvle Graboriui Ir 
Halzamuotojas

2814 W 23rd Pi. 
CMlasa. I1L

Patarnauja laldotuvi* 
ie kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsilau- 
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosovelt 2515 - 2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
■t$s.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u I e- 
rijoi kolegiją; 
ilgai nraktika- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijoa ligonbu- 
Čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika 
tuose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės,‘o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v, po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

nPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenas 

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

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6898 

Rez. Tai. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

SpecialiBtas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir vihu chroniškų ligų.

Ofisas: 8112 So. Ualsted St^ Chicago 
arti 318t Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. 
Nedėliomia ir Iventad. 10—12 dieng.

I Lietuviai Daktarai Į
Phona 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. Republlc 7868 
CHICAGO. ILL.

rUAVIDONISrM??.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Telephons Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avidm

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

Rss. Telephone Plsza 8200

DR. HERZMAN
— IS RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1S25 W. 18tb St. netoli Morgan SL 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ū 

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6489

Phone Victory 4952
URS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viriui Unlversal 
State Bank

Moterys ir mergi
noj kreipkitės su 

-eikalais nuo 12 Iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS'
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo aktų ir pritaikimo 
akinių

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

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

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

Phone Canal 0523

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR 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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredcs vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. M. T. STRIKOL- 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland A vengė 
Telefonas Boulevard 7R?n 

Rcs^ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d

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

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

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

Tel. Brunawick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravinlėtini Šviesa ir diathermia 
Kas. 6600 South Artesian Avenuu

Phone Prospect 6659 
Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Cbicato. III

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

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS
X-Ray laboratorija 

7054 S. VVestern Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:90 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M.

CHICAGO

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai — — 

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880
Office Boulevard <042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptickoe 

CHICAGO. ILL

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

Advokatai______

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. M ARGERIS
8421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki
8:80 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevnrd 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12,1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:30 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 

3243 So. Halsted St.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Rea. 0201 South Wallace Street

į vairus Gydyto jai
GYDO

l Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vynj ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. REAUDETTE
VIRAU! ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Ne lėlio j nuo 2:30 iki 4:80 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

A. A. Si. AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Weat Wa»hington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

K. GUGIS
J. D VOK A TA S
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1319

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

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 vakare. 
Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj n o 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
(John Baffdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd SI. nuo 7—• 
Telephone Rooscvelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

A, A. DUS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randolph Z1034. — Vai. nuo 9—6

8241 South Halsted St.
Tel. Yards 0062

7—y vai. vak. apart Pauodėlio ix
Pėtnyčioa.
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Automobilcs
Tarp Ghicagos 

Lietuvių Educational
Mokyklos

Financial \
Finansai-Paskolos

Ieško Divorso
P-nia Estella MacBath, buv. 

p-lė Kazlauskaitė, kuri pereitą 
vasarą buvo pripažinta gražiau
sia mergina Chicagojc, bet ne
teko “Miss Chicago” vardo to
dėl, kad pasirodė, jogei ji esan
ti ištekėjusi, dabar ieško divor- 
so.

Iš “Birutės

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
■iistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mane
lius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę. V

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

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

Pereitą antradienį įvyko 
rutes choro pamokos Lietuvių 
Auditorijoje. Susirinko kuone 
visas choras, ir padainavę ke
letą dainelių turėjome trumpą 
pasikalbėjimą.

choro vedėjas komp. 
paivi.škė. kad jis va- 

Lietuvon neužilgo, (ie

Musų 
simkus, 
žinojus

Bi- LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai bandykit crcamearth 
soil ant savo žolės ir kvietkų. $5 jardui 
arba $1.75 buleliui. Taipgi krūmeliai. Rei
kalaukit voltui knygytųs: kaip užlaikyti 
darią. 

OTTO UITTBOI.D NURSEItY.
0758 Lolita Avo.. I’alisade 5220-2172

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

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

Partnery Wanted
J.1!? Į- ta_

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

HOXIE IIERB TONIC
Gamtinės puikiausios gyduolės 
vidurinių ligų, jos turi savyje tik! 
gryniausius žiedus. Parduodamos va-| 
dovaujančiose vaistynėse.

Arba
ROXY REMEDY CO.

1460 W. Madison St., 
Haymarket 4219.

Furniture & Fixtures
Kakandai-Itaisai

ii-

nuo 
tik1

Nauji arba Vartoti Bukančiai
Storairyjc, nhihil Krclimn Hnardnvinitii par

lorlo Ketui, vulroinl k'Iih. nih'Kkiiiiibiirio 
tai, litipKt ditlt'llH ptiHirinkiiniiH vinokių 
kitlithi it- vartoti! k arpel tj, visokio 

CHI-OAK l'ARK STORAGE
3531 N. t int k St.

VVariicr Slorturc, 324(1 N. IIhIhI'mI 
Atdara vakatuia ir Nedėliotais iki 5

NASH 1927. įKlviiiui'd. I durimi* H><lau. 
kaip iiaujiiH, $900. OidHiiiobilo. 1927, I <lu- 
rimiH laiulaii. $800.

A. L. ARGO, 0718 S. WoH|ern Avo.

Me
lų ra- 
didžio.

St.
v. vai. I

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

Real Estate For Sale
-..M? ____

SOUTHWEST S1DE—Apt. namai, 
5 fl. ir krautuvė, netoli Douglas par
ko įplaukų $270, $4000 ir išmokėji
mais, 2 fl. Rock. 2953.

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 murgičių už 4% komišo. 

i Taipgi pirmi morgičiai. Room 617-8, 
'192 N. Clark SL Dearborn 4020.

" ------ —..................... MES uė.tnolc/'Rlnte canh uė. jtisu automo-
ii’ vtirlrUi liko hn tik riti i 'm visokių lšdlrbyK/-ių ir modelių. Mes.NAUJI II valion llicę DanKI UtIJtl- mokysime dauginu negu filtie ilook vertfi 

šių rakandai ir kaurai. Tikras bar- ątlas motoru inc.
genas. Daslalymas veltui. Bald’s! c,,llrf,f” °r<’v« Av«-
Furniture, 1142 W. Madison si.

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

BURK E REALTY CO.
8053 So. Halsted St.

Triangle 2791

Help Wanted—Malė
Darbininkų ^Rej kia

REIKIA salesmenų 
reikmenis į nesvaiginamų 
parlorus. Atsišaukit, 3227 
Halsted St.

pardavinėti 
gėrimų 

South

McDERMOTT MOTOR SALES 
PUIKI PBOGA Į

Jauna por;i pardundu v!hu« rakandu*: Wilton ! <',,l. $6'0 Ikj iėjiOiKl. 
kauru*. wulnut vuluonio Ir miegruitnio ho- '' ‘
tu*. Frk’Zio puriom Hctą, puHryėintnB ttfiij, 
Hi'timl pianą, nykiu arba dalbnlH, pigiai. 

0749 So. f’eorla St.
Nornuir 7531

_i •'•niausiu vertolgų, turi 
60 naujų Ir vartotų karų, visokių iAdiibys 
‘ T*" . VlRi karai garantuoti,
cafh urba iAinokčjitnain.

7130 S. llulHtcd St. Triangle 9330

TURIU parduoti rrafų 
kambarių murini bnnR’alow, 
roikia.

AiMiAuiikit/* Alandic.
Savim n kaH

571'5 So. Whlpp|e 
R.-pilblic H7GK

moderni Aka 
$3000

st.

'lai buvo liūdna mums žinia. 
Už jo pasidarbavimą Birutės 
choras nutarė surengti jam iš
leistuvių koncertą šeštadienio 
vakare, balandžio 21-ma, North 
West Masonic Temple, 1547 N. 
Izavitt st. Tą vakarą bus kon
certas ir bankietas. — Zo.

Business Service
Biznio Patarnavimas

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. j 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321
• MR. PARIS

PIRMOS ______ _____ _________
darbas. Užgan«dinim.s garantuoja- < fndustrial Loatl SeTVlCe 
llltlot I

Tel. Kedzie 7166 1726 W. Chicago Avė.,
____ ___________ ____ Kampas Hermitage Ava.

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

MR. KERANSKI 
Room 1514 

134 N. LaSalle St.

JAUNA pora parduoda su nuo
stoliu gražius rakandus, mohair 
seklyčios setas, 10 šmotų valgomo 
kambario setas, 2 miegruimio setai. 
Galima parduoti dalimis. Keystone 
6738. 1337 N. Albany avė.

BARGENAS. Gražu* iAniuftla* Keklyčios 
HctaM. ntieirriiiniio ir valgomo kambario ne
ini, kaurai. oHvoer B Ulbų radio, liatupon. 

771h Corn',ll: Rrgenl 2273

i OVEBLANI) 6 cilinderių, 2 dnri- 
i mis sedan, balloon tajerai, $325 iš
mokėjimais. I)eluxe Motor Sales, 
6937 S. Halsted st. Wentworth 2222

Džiaugiasi, kad 
nepakliuvo

Gerai žinomas siuvėjas, Geo. 
Skoby, kuris turi siuvyklą 2415 
\V. Manpiette Rd., važiuoja 
aną dieną iš miesto \Vestem 
gatvekariu. ir niekaip negali 
suprasti, delko gatvekario pub
lika taip į jį žiuri. “0 tai gal 
žiuri, kad aš su nauju over- 
kotu”, pagalvojo sau. “O gal 
aš taip dailiai atrodau šiandie” 
mastė toliaus. c

met,
Paslaptis išsiaiškino tik tuo- 

kuomet netyčia ranką ki- 
švarko kišenių ir sučiupo 
stalavinj peilį bekyšantį. 
žmonės, matydami didelį 
kišeniu.įe, nežinojo, kam 

Daliaus, Skobis

Mat, 
peilį 
jis jį nešioja, 
atsiminė, kad valgykloj paval
gęs besisupdamas ploščių, nu
žėrė nuo stalo šakutes bei pei
lius, kur vienas liepuldamas ir 
į kišenių pakliuvo.

Dabar Skobis džiaugiasi, kad 
valgykloje to nt'patėmijo, 
nesuareštavo už vagystę!

—Norus H omo.

ir

Apiplėšė Lietuvių 
Saliuną

Du banditu įėjo St. Dyakaso 
užeigon, kuri randasi adresu 
5413 Shields avė. Paties Dyo- 
ko saliune nebuvo. Banditas 
ajisvaigino bartenderj H. Mar- 
linkų revolverio rankena. Su
mušė senį, buvusį užeigoje. 
Paskui banditai atidarė saugią
ją šėpą, kurią jie rado kitame 
kambaryje. Iš šėjx>s paėmė 
$2,000. Nepatenkinti ta suma 
jie dar lipo į Dyoko butą, kuris

Bet Dyokienė išsigandusi su
šuko ir jos šauksmas išvijo 
banditus.

Tiek daug pinigų Dvokas lai
kė saliune todėl, kad buvo pri- 
si ruošęs, kaip šeštadieni darbi
ninkų algų čekius mainyti.

Educational
_________ Mokyklos _____

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2 n d Floor 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

BEI KALINGAS tuojaus geras vy
ras ant fruktų farmos ir prie goll’6 
lauko. Atsišaukdamas paduokit sa
vo melus ir lindynių. Gera mokes
tis geram vyrui. J. J. Bachunas, 
Sodus, Mich.

PUIKUS BARGENAS
včlinnitių modelių kinai, vidutinėmis kainomis
VVHIPPET COACH 1027
DODCE COUPE 111211
PAUKARD MEDAN 11125

Vb-i karai patais,vi i 
7010 S. HiiIhIi.I St,

Business Chances
Pardavimui BizniaiAUKSINA PBOGA

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

Savininkas Juozas Vilimas 
4558 S. Washtenaw avė.

Phone Virginia 2054

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
G601 S. VVestern 
3236 W. 55th St.

J. PAUL, 
Republic 4170 
Hemlock 2389

$3115 
. $345 

$850 
ir giiriint no 11 

Stckuit 7087

APLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti savo gružų 3 šmotų seklyčios

PABDAVIMUI rooming bonso ar
ba priimsiu pusininką. Priežastis 
pardavimo — viena moteris negali 
užlaikyti. 2965 S. Michigan avė.

TIKRAS NAMAS 4 FLATŲ
4-5 kambarių moderniškas mūrinis 

bungalow, 4 karų mūrinis garažas, 
; lotas 50x125, netoli 63 St. ir Kedzie 
1 Ava kaina $29,000, cash $7850, 

morgičius.
HARRIS AND UNGER 

3310 W. 63rd St.
Hemlock 6263

: Avė., 
. kitus

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuoiim- 

klesos karpenterystes tj. Pinigus gausite i 12 valandų.

KEIKIA patyrusių operatorių prie Į setą, 8 šmotų valgomo kambario 
sekamų mašinų, lathe culters, mil- setą, I šmotų miegruimio setą, pa- 
ling, borring mill. Visokios rųšies statomas gražias lempas, 2 kaurus' 
mašinų operatorių. Turi turėti kai 9y12. Parduosiu dalimis ir pigiai, i

* * “i už-į Rakandai tik 2 mėnesiu vartoti.
2902 W. North Avė., 

kampas Francisco avė.

kuriuos Įrankius. Turi mokėti 
statyti savo darbą.

ADVANCE BUMELLY CO.
Battle Creek, Mich.

Pbone Battle Creek 8117

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Resortas ir Farma

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

Viena iš puikiausių Michigan 
resortų, su namais, gyvuliais,

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

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

a nvi i uivin « v j marų

pertaisymas. Mes atliekam tik ge- MorgiČiai Pirmi lt antri 
nonai darhn Atuičnnkit noa miia /U»l x

6 nuošimčiais padaromi | 24 
valandas.

Musų išlygos bus jums naudingos. 
Kreipkitės pas

Furnished Rooms

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

(Continued from page 7) —------——-------
HI.NDON didelis garu šildomas 

kambarys, vienam 
ram. A. Gregaitis 
a Ve.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam ir popieruojam. Užlai- 
<otn malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

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

SKOLINAM PINIGUS
1 ir £ Morgičiams 

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

For Rent
0452 j

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300' 
už 2ĮA nuošimčio ir lengvais išmokė-. 

vai. iįiznais. Paskolas suteikiam į 24 
1e jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. 

Tel. Armitage 1199

MALEVOJU, popierueju ir calcim.. MES darome 2 niorgičius 
$5 už kambarį. ' South Iniproved Beal Estate.

Telefonuokit
Diversey 50G7

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

Tel. Ardmore 1073

CEMENTINIS DARBAS, murini- 
mas ir karpenleriavimas visokios rų-1 
Sies., bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. Teikiam apskaitliavimus. 
Aaron Miller, 2913 N. Sacramento1 
Avė. Phone Irving 7909.

M ARK S MOTOR SERVICE 
Abelnas pristatymas siuntinių ir 
pilnų vežimų. Greitas patarnavimas 
bile kur.

819 W. Adams St. 
Monroe 1946

TAISOME kaminus, 3 prakiuramus! 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

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

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

644 E. 48 Si. 
Drexel 2287

iki $5000.
WLNT()N AND NABTEN 

6829 S. Halsted St.

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

mu ir pardavimu turto, morgišių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
aes pas
S. L. FABIAN & CO.

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

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

PARSIDUODA pigiai groserio (ik- paukščiais ir turtingu invento- 
' čeriai, aisbaksiai, skelos ir šoukei- rilim, 9 skylių privatišku golfo 
jalai. Atsišaukit: 3200 S. Ashland Ava Į lauku; tjk trejetą va|andų ke. j 

lionės nuo Chicagos; resortas 
išgarsintas tarp augštos klasės 

priversti esame į žmonių ir visų mėgiamas. Gry- 
Pe’no neša apie >14,000 i 

įvelour gražius miegruimių ir valgo- metus. Vertas virš $80,000, 
kaurų, T‘Musiomiš' parduosiu už $68,000.

Taipgi 106 akeriai farma su 
i budinkais, inventorium ir sod- 
numi, kuris susideda iš 30 ake
lių vaisingų greipsų ir 24 ako- 
rių kitokių vaisinių medžių, jau
no alfalfo laukų ir derlingų ga
nyklų. Farma rubežiuojasi su 
resortu ir turi puikų marketą

Speciabs Išpardavimas

',rwQVr,n Vi i Uždarome sandėlį, c.-><nuc >
.5-43 r.meraKl viskQ išparduoti labai pigiamis kai-! 

j nomis. ,r 

! mų kambarių 
pasirinkimas 

' kainomis.
ItKSTAU RANTAS ant lyso, 

nai jrenKtas, Keras biznis.
3140 W. 47th Street

pil- JOYCE
5711

BROS. STORAGE 
So. Halsted St.

Sewing Machine
Siuvamos MašinosMusical Instrumento 

Muzikos Instrumentai____

20% PIGIAU
. ant visų instrumentų

ant Garantuotas sutau^ymas ant bresi- 
$500 n‘N» pučiamų ir struninių instrumen

tų! vartotų ir naujų. Taipgi biskį

I LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siuva
mą mašiną. Pasirinkimas Singer ma-

MES darome 1, 2 ir 3 niorgičius. 
Eighteenth Bond A’Mortgage Co. 

1618 W. 18th St. 
L F. Dankovvski, pres.
C. T. Dankowski, Ižd.

tį instrumen- 
Taipęji biskį 

primokėjus" mes išmokinsime jus gro- • 
i ti bile kokiu instrumentu.

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

Tel. Wellington 1146

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

GROJIKLIS pianas A-l stovyje,- 
turi puikiausi toni|, parduosiu už 
$75. Yra 70 rolerfai, benčius ir ca- 
binet. Dalį pinigais, o kitus išmokė
jimais, 6512 S. Halsted St.. 1 fl.

Mokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

Furniture & Fixtures
Rakandai-]taisai

šinų ir pertaisytų, $10 ir daugiau ar i 
išmokėjimais. 4251 Cottage Brovė Av. i produktams ant vietos per visą 

'vasarą. Parduosiu už $35,000.
Galima pirkti farmą atskirai 

arba farmą ir resortą sykiu. 
Bendra vertybė $125,827.00, 
parduosiu už $100,000. Cach 

!40%, likusius morgičiu.
Geriausis pirkinys! 

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

Automobiles
10 DIENŲ 

IŠPARDAVIMAS
D1DŽIAUSIS BARGENAS 

CHICAGOJ

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. Myers 
Moving and Long Distance Hauling. 
4153 Roosevelt Road. I4iwn 0409.

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering

Visas darbas garantuotas. Atsišau-. 
kiam bile kur 3546 N. Ashland Avė.1 
Buckingham 0675.

Electro — Mekanikas ir, 
Radio Ekspertas 

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

Darbą garantuoju
V. Kišt INAS

6111 S. Albany Av. Tel. Prospect 10434

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co. 

1617 West 47th St.

SKOLINAM pinigus už jūsų karą.
į Notas perfinansuojame. IšmoKėiimai 
sumažinti. Važinėkit kol išmokėsit.

1 Garfield Motor Co. S. E. Cor. 55th 
and Wabash. 7715 S. Halsted St. 
Englewood 0027-0028. '

T. C. NAUGHTON, Plumbing and 
Heating, iron ir tile drainage. Plum- 
bingo ir šildymo sistemos įvedamos, 
daibnais išmokėjimais.

2248 W. Madison St.
West 0017

PRUDENT1AI AUTO LOANS: 
atdara vakarui*., 803 E. BIhI St.. kampas 

Colitige Urovo Midwoy 4111

Personai
Asmenų Ieško

GARANTUOTAS plumbingas, 
fitting ir suros, išmokėjimais, 
kiam apskaitliavimą.

FRED W. LARGE 
1013 N. Califomia Avė.

Humboldt 7946

gas
Tei-

TUNIJU ir laiHau planus, eau patyręs, 
nes ilgai dirbau tos rųM(<s dirbtuvėj ir 
krautuvėj.
HENRY WARD. 218 Laflln. Haymarket 4114

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 FINANCE CO.
t Room 514,

City State Bank Building 
128-180 N. Wells St.

Financial
Finansai-Paskolos

2-RUS MORGICIUS 
Padarome į porą dienų 

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

VELTUI
Vaizboženkllal, Copy- 

Rašyk šiandie. Patentų 
i su 

ir

Patentai, 
vrrighte. j 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingai 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz 
Registered Patent Attomey, 

2890 W. Chicago An 
Dept. 7 

Chicago, 111.

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS
4 kambarių. verti $1000 ....................  $295
4 kambariu, verti $2000 . ................... $175;.........  ■ - • .... 5iHH 

$145 I 
$55 -
$««' 

$10

. 4 k ai n burių, verti $2OOO ........................
I $200 Mohuir Friezo Heklyčios netils ....
i $450 Friez.e seklyčios setus ..................

$150 rieAiitinis valgomo kambario setas 
$IM5 5 Arnotų walnut niiegriiimio Hetua 
Coxwe!l krislai, kaurai visokios rijAtes.
5 Arnotų pusryčiams setas

COLL1NS STORAGE 
5114 Madison St.

Atdara vakarais iki O. nedalioj iki &

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

AJAX FURNITURE 
1432-34 W. Madison

kur. 
CO. 
St

va-

VARGOMO kambario setas, $5, 
ledaunė, $3, lovos $2, seklyčios se
tai, $15 ir daugiau. Victrolos, bufe
tai, virtuves setai, pusryčiams setai, 
dr e šeri ai, $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-

SCHWARTZ BROS. 
640 East 61st St.

Iš Sandelio Išpardavimas
Mohair Parlor netaa .......... ...................
$350 Parlor netan ...............................
$4OO Friezo Parlor gotas .................
VValnut Bcdroom aotaa ................... ......
$200 A'alnut nuogruinUo Betai ____
Valgomo kamb. Betas _____________
$160 Valgomo kambario setas ........
11x12 Wiltou kaurai ____ ___ _______
$05 IVilton 9x12 ................... ......... ..
$95 Wii ton 9x12 .......... ........... .............
$60 Coxwoll krėslai .. ....... ........ ...........
AVAILABLE STORAGE

7728-32 Stony Island Avė.
Atdara iki 10 kas vnk., ned. iki 0 v. v.

$49.00
$05.00
$85.00
$35.00
$55.00
$30.00
$45.00
$15.00
$22.00 
$37.00 
$15.00
CO.

Storage Išpardavimas
Jūsų proga nusipirkti augfitos 'rųfiics for- 

nlAlus. Raritetus labui pigia kaina.
4 kambarių fuiničial taip pigiai kaip $185 
Grynas manogany parlorlo setas $50. 
‘‘Mohair friee" parlorlo setai. 
ValaklAko rieAtiėlo medžio valgomojo 
bario setai, miegkatnbario setai. 
VVilson karpotai, visokio didžio. 
Coxwell kėdės, stulai, lempos ir t. t, 

PARAMOUNT STORAGE 
7301 Grecnwood Avė.

kani-

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

BR0WN FURN. CO.
1741 W. Madison St. I

Mes turime išvešti tuos karus tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik 

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

7715 So. Halsted St.

Pontiac ’28 coach .....................
Oakland Landeau Sedan ’27 ..
Nash ’26 coach ........................
Essex ’26 coach ......................
Chevrolet ’26 4 door sedan ...
Buick ’25 Master 6 touring ...

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS
45 TO 61 EAST 55th Št.

Gali su- 
iš keletos 
pakanka-
Kreipki-

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

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

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

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

$850
$675
$675

$1250
$650

M & K Motor Sales
vmearoa •enaiunl tr ataakano.auai vartotą 

karų pardavinėtojai, 100 rarantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniAkamc 
•tuvyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mm turima karą kuria tinka viiio- 
kiema reikalame. Caab. ilmokfijimaia, mai- 
nata.

0811-18 8o. Halatad St.

DODGE ’27. Sodan_____________________ $
HU1CK ’27, Sodan _______  $
CADILLAC V-01, 7 pati. Sodan_____ $
CADILLAC V-Ol 5 pas. Coupo_____$
AUBUKN 009 sport, Sėdau....... ................... į
NASH '28 Sodan ................    $
HUD8ON ”20 Coach ............ _ $

Visi karai garantuoti. Itmokftjimala 
2500 So. Halsted 8t. 

Atdara visada

426 
UBO 
000 
■050 
■050 
4150 
81)5

NASH COACH 1928, 5 pasallortų, pilnai 
įrengtas, puikus ballon t ajerai, labai . įva
rus. 90 dienų garantuotas, $395.

FINANCE CO.
7001 Stony Island., Falrfax 8030, 

atdara vakarais arba nedalioj

OLDSMOBILE coupe, duco užbai
gimo, pilnai prirengtas, $325, De 
Luxe Motors, 6937 S. Halsted St.

STEARNS KNIGHT, 7 pasaŽie- 
rių, vėliausio modelio, balloon ta- 

‘ i- $475, $100jerai, gerame stovyje, $475, 
Seeley 5633 įmokėti. 7020 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

TUOJAU galite gyventi. 5 gražus 
namai, Italioniško ir Ispaniško^ sty- 
lių, 5-6-7 kambarių, 1-2 vanos, pri- 
budavotas garažas, malevotas artis
tinėmis spalvomis, pigiai apkainuoti. 
Budavotojas jums juos parodys.

1005 S. Delphia Avo.
Park Ridge 7233

BABGENAS. Gražus moderniškas 
5 kambarių bungalow, 2 karų ga
ražus, gera transportacija, netoli 
mokyklų ir bažnyčių, tiktai biskį 
įmokėti, kitus išmokėjimais. 7243 S. 
Bockvvell St.

KAMP1NI8 lot ne. pietrytinis kampas 59 
St. ir Rockw(<ll, 58x125, geromis iAlygomis. 

SWAIN.
0542 S. Halsted St., Englevvood 0291

KAINA $2500. Medinis 4 flatų namas, 
4-4 kambarių, 8 pikių aukAčio cementuotas 
BkiepaH. SavininkaH turi parduoti. Ati
duotume viekų už $2500. 1‘irkčjaH turi panį. 
laitų Ii. Lota* 25x125. Namai* 520 Root St. 
prie karų linijos.

AtsiAaUKit,
JOS. W. HOUGH AND SON, 

4213 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 augštų frame, 4 
pagyvenimai po 3 kambarius, pečium 
šildomas, yra gasas, elektra, 1719 
Ruble St. Kaina $3600. Informacijų 
klauskite Naujienose, Box 1055.

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun- 

Salow, kuriose dar niekas negyveno, 
les priversti juos tuojau parduoti. 

Reikia tiktai biskj įmokėti, o kitus 
labai mažais išmokėjimais. Sekami 
namai yra pardavimui, 
iki gegužio 1 dienos, 
tuojau.

4
5
6
7

Jie
\ės, 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.

Koncesijos
Kraustykite

$5300
$7300
$7500
$7950

kambarių namas 
kambarių namas 
kambarių namas 
kambarių namas
randasi prie ecmentuotos gat-

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

6409 So. Kedzie Avc-r.ue

Bungalow už 
$1000

ir po $75 į mėnesį. Skam- 
ir tai yra tiesa, ši kompa- 
viena didžiausių Chicagojc, 
ant jūsų loto gražų, me
namą. Visas namas bus iš

įmokėjus 
ba gerai 
nija yra 
pastatys 
dernišką 
plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
plumbingas, vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelini namą.

Mes duosime jums radio, skalbi
mui 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 
įmokėti, kitus išmokėjimais. Mes pa- 
oudavosim ant jūsų loto bungalovv ar
ba 2 flatų namą. Tik biskį įmokėti. 
R. H. Ballantine, Owner and Builder, 
Beverly 8552.

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

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

D’ALESANDRE
3043^ Armitage Avė.

Spauuding 4266

BUNGAL0W UŽ $1500
Mes turime keletą bungalow ku

rias turime parduoti tuojau. Mes 
priimsime tik $1500, o kitus leng
vais išmokėjimais. Kaina jų $8500. 
Viskas moderniška, netoli transpor- 
tacijos. Gatvė cementuota ir apmo
kėta, su grindimis viškai. Atsišau
kite šiandie. Arba mes galim pas
tatyti jums narna ant jūsų loto. Bun- 
galw8 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 
krautuvė. Kaina $30,000 (1-mo 
morgičio $7,500) 31-st N. E. 
cor. of Wallace St.

M C DONNELL, 
Tel. Triangle 4011.


