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Senatas vėl pradėjo 
kasyklų tardymą

Meksikos banditai 
puolė turistus

Keletą automobilių apiplėšė;
šaukia kvotai I’ennsylvanijos kitoj vietoj puolė busą ir nu* 

gubernatorių; kasyklų kom- sigabeno dvi mergaites 
panijos nenori rodyti knygų ------------

-----------  MEKSIKOS MIESTAS, bal.
WASHINGTONAS, bal. 9. — 9. Vieškely tarp Meksikos 

Senato komisija anglies kasyk-1 Miesto ir Cuernavaea vakar 
lų padėčiai tyrinėti, po savaitės i banditų gaujos puolė ir apiplė-
pertraukos, šiandie vėl savo ty
rinėjimus pradėjo.

Komisija nori pakvosti Penn- 
sylvanijos gubernatorių Fish- 
erį “dėl valstijos anglies ir ge
ležies policijos jėgų ir jų oįm'- 
raviino metodų IVnnsylvani- 
joj.” Gubernatoriui pasiųstas 
pakvietimas atvykti j Wasb- 
ingtoną.

šė keletą turistų automobilių.
Banditai pabėgo j kalnus, kai 

|į puolimų vietą atvyko keli au
tomobiliai federalinių kareivių.

Iš Vera Cruz praneša, kad 
penki banditai puolę pasažieri- 
nj busą kely tarp Vera Cruz ir 
Boca dėl Rio. Apiplėšę pasu Žie
dus. banditai nusigabeno ir 
dvi, keliavusias mergaites.

Meksikos kova su 
maištininkais

Trys maištininkai, jų tarpe 
vienas kunigas, nubausti 
mirties bausme

Buvęs Kentucky senatorius; Kaudvti vvriiulsv.
A. (>. Stanley, kuns gina ka-.. - . . . „ . i _, . . . , , v. ■■ ‘ be tuo jau pasiuntė kareiviųsykių savininkų reikalą, šiandie: '
vėl pareiškė tyrinėjamai komi-; _________
sijai, kad ji neturinti teisės
reikalauti kasyklų kompanijų Potvyniai Kanadoje 
knygų, parodančių, kiek joms. v u |
pareinu anglies gamyba. Stan- per t jU8 kehlri žmonės 
ley pasakė, kad jų suskaites esu ’ traukj susikuĮė
privatinės ir nieko bendra netu- ___ _
nnėios su tarpvalstybine pre-( M0NTBKAI„ Kanada, bal. !>.

a* -— Ųuebec’o provincijoje dėl

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 9. 
— Iš Guadalajaros praneša, 
kad vienas katalikų kunigas 
Albino Cardenas, ir du kiti 
maištininkių, kurie buvo laiko
mi kalėjime Sayuloj, tapo karo 
teisino pasmerkti mirties baus- 
mei ir sušaudyti.

Generolo Comacho praneši
mu, praeitą šeštadienį maišti
ninkų banda puolė Sayulą. Su
sikirtime su federalinės ka
riuomenės dalim trys puolikų 
buvo sugauti nelaisvėn, jų tar
pe ir kunigas Cardenas. Su
imtieji buvo tuojau atiduoti ka
ro teismui.

40 maištininkų pasidavė
MEKSIKOS MIESTAS, Lai. 

9. — Karo departamentas pra
neša, kad Jalisco valstijoje ka
riuomenės vyriausybei pasida
vė maištininkų vadas, Fausti- 
no Larios, su keturiasdešimt 
keturiais savo sekėjais. (Atlantic and Pacific Photo]

v 9 'sniego paleidimo kilo stiprus
Kiek žmonių gyvy- potvyniai, dėl kurių jau keturi 
hiiĮ jį* f.lirljft SUH10 'žmones žuvo, o dviejų pasigen- 

- , _ •’ dama,
didysis karas

PARYŽIUS, bal. 9. — Tautų 
Sąjungos komisija išleido kny
gutę, kurioje parodoma, kad 
didysis karas kai no jo 37 milio- 
nus žmonių gyvybių ir 362 
biliono dolerių pinigų.

Visų pasaulio valstybių karo 
biudžetai 1926 ir 1927 metais 
siekė bendrai tik 3’2 milionus 
dolerių, o tai yra tik viena 
šimtoji dalis to, ką surijo didy
sis karas.

Per karą mūšių laukuose bu
vo užmušta 10,135,000 žmonių; 
dėl skerdynių, gimimų 
skaičius sumažėjo 20,850,000, o 
mirtinumas padidėjo 6,016,000.

Savo statistikas Tautų Są
jungos komisija surinko iš ofi
cialių visų kariavusių kraštų 
šaltinių.

Teapot Dome byla
Aliejaus magnatas Sinclair vėl 

kaltinamųjų suole

WASH1NGTONAS, bal. 9.— 
šiandie prasidėjo antra alie
jaus magnato Harry F. Sinc- 
lairo byla. Sinclair yra kaltina
mas dėl konspiracijos prigauti 
valdžią, neteisėtu budu įsigy
jant naudoti valstybės Teapot 
Dome aliejaus šaltinius.

šiandie tesuskubta išrinkti 
prisaikintuosius posėdininkus 
(jury)- IKf

Krokuvoj sudegė teatras
VARŠAVA, bal. 9. — Kroku

voj sudegė Bagatela teatras; 
nuostoliai siekia apie 500 lak
stančių zlotų.

Chicagai ir apielinkel federa
linis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Bendrai gružu; nors kiek de- 
besiuota; šiltėja; stiprokas pie
tų ir pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 23° ir 35° F.

šiandie saulė teka 5:19, lei
džiasi 6:24. Mėnuo teka 11:57 
vakaro.

Du jauni vyrai, bandydami 
pervažiuoti medinį patvinusios 

i upės tiltą, buvo srauto su visu 
; vežimu nunešti, ir žuvo.

Del išplauto geležinkelio, 
ties Drummondville, tarp Que- 
bec’o ir Montrealio, susikūlė 
traukinys. Du traukinio tarnau
tojai buvo užmušti ir keli pa- 
sažieriai sužeisti.

Sovietai atmetė 
amerikiečio 

planus
MASKVA, bal. 9. -- Sovie

tų valdžia atmetė amerikieiČo 
Percival Fanjuhar’o pasiūlytus 
planus Makiejevo plieno ir ge
ležies įmonėms Doneco baseine 
atsteigti.

Sovietų eks|>ertai rado, kad 
tie planai esą nepilni ir turį 
daug įimtų techniškų defektų.

Tuo planų atmetimu, pasak 
sovietų laikraščių, padarytas su 
Farųubar’u kontraktas nepa
naikinamas.

įspėja žmones saugotis 
plaučio uždegimo

SPRINGEIELD, III., bal. 9.—- 
Valstijos sveikatos departa
mentas skelbia, kad Illinois 
valstijoj siaučia plaučių uždegi
mo liga ir įspėja žmones sten
gtis nuo tos ligos apsisaugoti. 
Plaučių uždegimas yra limpa
ma liga, o lodei ligoniai reikia 
laikyti atskirti nuo sveikų žmo
nių.

Sveikatos departamento ži
niomis šiuo tarpu Illinois vals
tijoj serga daugiau kaip tūk
stantis žmonių plaučių uždegi
mu.

Velykas švenčiant Var
šuvoj sužeista 100 

asmenų
VARŽA VA, bal. 9. — Len- 

kuose vaikai Velykas švenčia 
taip, kaip Amerikoje Liepos 
Ketvirtąją: šaudymais, spragu- 
čių spraginimais, petardų spro
gdinimais.

šituo sprogstamųjų medžia
gų vartojimu Velykų šventėmis 
Varšuvoje buvo daugiau kaip 
šimtas asmenų sužeista.

Nikaraguos sukilė
liai puolė miestą
MANAGUA, Nikaragua, bal. 

9. — Iš Gracias Dios praneša, 
kad būrys ginkluotų vyrų, tur
būt generolo Sandino sukilėlių, 
puolė ir apiplėšė Sangsang mie
stelį, apie 150 mylių nuo Coco 
upės žiočių. Puolikai, pasiėmę 
maisto ir kitokių daiktų, pasi
šalino.

.Jungtinių Valstybių laivyno 
patrole vakar turėjo susikirti
mą su sukilėlių kuopa netoli 
nuo Esteli. Vienas sukilėlių 
buvo sužeistas, o vienas sugau
tas nelaisvėn. 
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Beturčiai prašosi 
nakvynės kalėjime.
GAlESBURG, III., bal. 9.- 

Vietos kalėjime buvo patalpin
ti septyniasdešimt penki prie
glaudos neturį asmens, kurie, 
dėl stipriai atšalusio oro, pra
šė vyriausybės leisti jiems ka
lėjime nakvoti.

Kalėjimo vyriausybė sako, 
kad tiek “svečių” ji dar nie
kados neturėjus.

Šalnos daro didelių
nuostolių pietuose

SHREVEPORT, La., bal. 9. 
— Užėjusios nepaprastos šalnos 
daro didelės žalos žiemių vaka
rų Ix>uisianoje ir rytų Texuose. 
Daržovių — pomidorų, kopūstų, 
žirnių, pupų, žemuogių — lau
kams padaryti nuostoliai gali 
siekt apie milioną dolerių.

Argentinoj daugiau 
moterų balsuoja nei 

vyrų '
SAN JUAN, Argentina, bal. 

9. — Per įvykusius vakar čia 
rinkimus moterys, kurios pir
mą kartą balsavo, savo balsų 
skaičiumi prašoko vyrus. Bal
savime dalyvavo 4,472 moterys 
ir tik 3,121 vyras.

BIRGER BUS PAKARTAS
BENTON, Ilk, bal. 9. —Pa

smerktas dėl žmogžudybės but- 
legeris Cbarlie Birger bus pa
kartas ateinantį penktadienį, 
balandžio 13. Prašymą mirties 
nuosprendžio įvykdymą atidėti 
gubernatorius Small atmetė.

Buvęs Indore, Indijoj, Maharajah ir amerikietė Nancy Miller, 
kuri priėmė indų tikėjimą ir'apsivedė su juo.

Gailės priešingas lai
vyno didinimui

Meksikos valdžia susirupinus 
kraštą ekonomiškai kelti, o 
ne karo jėgas didinti

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 9. 
— Meksikos prezidentą CaL 
lesą, kurs dabar lankosi Vera 
Cruze, atlankė laivyno oficie- 
rų delegacija, prašydama, kad 
valdžia sukeltų užsieny pasko
los krašto laivynui sustiprinti 
ir padidinti. Prezidentas Calles 
l>etgi atsakė, kad visų pirmiau
siai Meksika turinti likviduoti 
savo skolas namie, sutvarkyti 
biudžetą ir rūpintis pakelti 
ekonominį gyvenimą krašte, o 
ne manyti apie laivynų didini
mą. Calles pareiškė, kad pir
mas žingsnis, kurį vyriausybė 
mananti daryti valstybės išlai
doms sumažinti, tai sumažinti 
kariuomenę iš dabartinių 50,- 
000 iki 35,000 kareivių ir 
apkarpyti kariuomenes algas.

Venezueloj atsinaujino 
studentų riaušės

WILEMSTAD, Olandų Vaka- 
|rų< Indai, bal. 9. — Praneša, 
kad Caracase, Venezueloje, 
studentų neramumai vėl atsi
naujino. Pasak pranešimų, bli- 
rys studentų, persitaisiusių ka
riškiais, įsiveržė j barakus Ve- 
nezuelos sostinėje, reikalauda
mi paleisti keletą studentų, ku
rie pirmiau buvo areštuoti.

3 užmušti traukiniui 
užgavus automobili
PRYOB, Okla., bal. 9. — 

Greitajam pasažieriniam trau
kiniui užgavus čia automobilį, 
trys asmens buvo užmušti, ket
virtas kartu važiavęs pavojin
gai sužeistas.

Motina ir trys vaikai 
žuvo ugny 

I •
HARRISBUiRG, bal. 9. —

Gaisre, kuris sunaikino jų na
mus netoli nuo New Blooius- 
field, Pa., žuvo moteriškė Meck- 
ley Magee ir jos trys maži vai- 
kah ’ t Ad."!

Blogi svaigiąją gė
rimą uždraudimo 
vaisiai Suomijoje
PARYŽIUS, bal. 9. Uik- 

raščio Gaulois korespondentas 
Suomijoje praifeša, kad suo
miai seką Danijos ir Norvegijos 
pavyzdžiu ii* kelią maištą prieš 
prohibiciją, kuri davus apgailč- 
tiniiausių vaisių krašte. Nuo 
prohibicijos įvedimo girtybė 
krašte padidėjus 11 nuošimčių.

1927 metais Suomijoje buvo 
areštuota dėl girtybės 90 tūks
tančių asmenų, jų tarpe 2,516 
moterų. Vyriausybė konfiskavo 
437,930 kvortų degtinės ir su
naikino 508 slaptas degtinės 
varyklas. Už neleistą svaigalų 
gaminimą buvo nuteista 40,519 
žmonių.

Ispanija nenori užsie
nio automobilių

MADRIDAS, Ispanija, bal. 9. 
— Vyriausybė nutarė neleisti 
importuoti automobilių iš sve
tur, išskiriant tik tokius sveti
mus kraštus, kurio importuoja 
Ispanijos produktus.

Paskendo žvejų laivas; 
įgula išgelbėta

NEW YORKAS, bal. 9. - 
Kito laivo užgautas jūrėse, ties 
Long Brandi, N. J., paskendo 
žvejų laivas Bettina. Jo įgula 
buvo muitinės laivo Gaboone 
išgelbėta.

Nelaimė atsitiko dėl tirštos 
miglos.

SUfiMfi JAUNĄ PORELĘ IR 
$200,000 GROBIO

NEW YOBKAS, bal. 9.
Policija suėmė jauną plėšiką, 
Valentine, 18 metų amžiaus, ir 
jo pačią Gladys, 19 metų. Jų 
bute policija rado $200,000 ver
tės vogtų graznų ir rūbų.

Stiprus -potvyniai Vil
niaus krašte

VARŠAVA, bal. 9. — Vii- 
niaus spaudos žiniomis Vilniaus 
krašte kilę stiprus potvyniai. 
Neries upė išėjo iš krantų, už- 
liedama didelius plotus.

Argumentas kumš- 
čia

Francijos ministeriui politinia
me mitinge oponentas sumu
šė nosį

BELFOBT, Francija, bal. 9. 
— Politinės kampanijos mitin
ge čia buvo sumušiu nosis ora
toriui Andre Tardieu, I'ranci- 
ios viešųjų darbų ministeriui. 
Debatuose su parlamento atsto
vu Andre Miellet’u, pastarasis, 
vietoj argumento, pavartojo 

kumščią.
Ministeris Tardieu, nusimaz

gojęs sukruvintą nosį, tęsė savo 
kalbą toliau.

Tūkstančiai žmonių
badauja Kinuose

Del bado tėvai pardavinėja sa
vo mažas dukteris tiems, kas 
nori pirkti

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 9 
—• Bado padėtis šantungo ir 
Čihli provincijose darosi vis 
aštresnė. Del neužderėjimo ir 
maisto stokos tūkstančiai žmo
nių badauja.

Pasak pranešimų, mergaitės 
dešimties metų amžiaus ir vy
resnės parduodamos už dešimt 
Meksikos dolerių ($5 Ameri
kos), o jaunesnės kaip dešimt 
metų parduodamos po penkis 
dolerius. Nežiūrint tokio pigu
mo, pirkėjų vis tiek maža te- 
sirandą.

Iš Darbo Lauko
Tekstilės fabrikai nuskelia dar

bininkams algas
NEW BEDFORD, Mass., bal. 

<). — Xe\v Bedford Cotton Ma- 
nufacturers asociacija paskelbė, 
kad nuo balandžio 16 dienos 
dvidešimt septyniose šio mies
to medvilnės įmonėse darbi
ninkams algos nuskeliamos 10 

; n u oš. |
Tekstilės darbininkų unija 

šią savaitę visuotiniu balsavi
mu spręs, ar priimti algų nu- 
skėlimą, ar nepriimti ir, tuo 
atveju, paskelbti streiką.

Lenkų užsienio minis
teris išvyko j Romą
VARŠAVA, bal. 9. — l'žsie- 

nio reikalų ministeris Zaleskis 
išvyko į Romą matytis su 
premjeruv Mussolini ir pasikal
bėti “svarbiais politiniais klau
simais.” i

• ■ ' ■ 1 ' —■

Sovietijoj esu daug len
kų areštuota

VARŠAVA, bal. 9. — Iš Mas
kvos gauta pranešimų, kad so
vietų vyriausybė areštavus 
daug lenkų, kaltinamų dėl tu
rėjimo santykių su Lenkijos 
valdžia.

Lenkų spauda mano, kad so
vietų vyriausybe areštuoja len
kus tyčia, norėdama turėti pa
kankamą skaičių lenkų kali
nių, idant paskui galėtų juos 
iškeisti už komunistus, kurių 
byla dabar eina Vilniuje.

Garlaivis Leviathan 
nukentėjo per audrą
NEW YORKAS, bal. 9. — 

Jungtinių Valstybių didžiulis 
Leviathan garlaivis atplaukė 
Ne\v Yorkan stipriai nukentėjęs 
per audras vandenyne. Praeito 
ketvirtadienio naktį milžiniška 
vilnis sunaikino keturias gar
laivio valtis ir šiaip nemaža 
žalos padarė.

Pilsudskio rėmėjai 
seime ima krikti

‘š valdžios bloko pasitraukė as
tuoni atstovai ir susidėjo su 
opozicija

VARŠAVA, bal. 9. — Seime 
tarp valdžios bloko eina riete
nos. Negalėdami susitaikyti su 
bloko vadais, astuoni atstovai, 
kurie iki šiol rėmė maršalą Pil
sudskį, pasitraukė iš bloko ir 
susidėjo su opozicija.

Perša induizmų kaip 
‘vienintelę tikrą 

religiją’
NEjW YOBKAS, bal. 9. — 

”er Velykas, kai į turtingųjų 
Sifili ir Park Avenue bažny
čias žmones ėjo apeigų žiūrėti 
r pamaldų klausyti, vaikai 
ies bažnyčiomis dalino cirku- 
iarus uždarytuose vokuose, 
arkulioruose buvo kritikuo

jama krikščionybė ir giriamas 
induizmas^, kaip vienintelė tik- 
a religija.

Kai kurie geri krikščionys 
'uo pasipiktino ii- pasiskundė 
policijai, bet vaikai, kurie 
Fuos cirkuliorius dalino, buvo 
au pranykę.

Vokiečių pramoninkai 
atvyko Amerikon

NEW YOBKAS, bal. 9.
iarlaiviu Kolumbus į New Yor
ią atplaukė keturiolika vo
kiečių, Vokietijos medvilnės 
zerpimo pramonės atstovai. 
Jungtinėse Valstybėse jie su- 
bus penkias savaites tikslu su
sipažinti su Amerikos medvil
nės pramonės mašinų padarytu 
progresu nuo karo metų.

Garsioji Šliselburgo 
tvirtovė bus muziejus
LENINGRADAS, bal. 9. — 

Garsioji ir baisioji Šliselburgo 
virtovė, kur carizmo laikais 

buvo kankinami uždaryti rusų 
•cvoliucininkai, dabar kaip ka
lėjimas tajio panaikintas ir ne
trukus bus atidarytas kaip mu
ziejus. Muziejuje bus parodai 
visi tie kankinimų ir žudymo 
’nagiai, kuriuos žiaurieji Rusi
jos carai vartojo revoliucinin- 
kams.

MODJESKA SURASTAS; NE
TEKĘS ATMINTIES

HAMMOND, Ind., bal. 9. 
Turtingas vietos advokatas ir 
bankininkas I. I. Modjeska, kurs 
praeitos savaitės pirmadienį 
lutomobiliu išvyko į Cbicagą ir 
nebegrįžo, ir apie kurį buvo 
manoma, kad jis pateko į plėši
kų nagus, pagaliau buvo suras
tas Buffalo mieste, susirgęs 
amnezija (atminties netekimu). 
Jis tapo pargabentas į Ham- 
mondą pas savo šeimą.

“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 įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.1L^..
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ŠIS BEI TAS
Eksploatacija (pranc.) iš

naudojimas, pelno gavimas. 
Darbdavys (pav. fabrikantas), 
pasisamdęs darbininką, jam už
moka už darbą mažiau, negu' 
tas darbas iš tikrųjų vertas.—) 
todėl darbdaviui lieka pelno. Pa
vyzdžiui, darbininkas dirba per 
dieną 10 vai. ir gauna už tai 5 
litus. Bet fabrikantas, parda
vęs padirbtas Į>er dieną darbi
ninko prekes, gauna 1O litų. Va
dinasi, 5 litai lieka fabrikantui 

tik dėl to, kad darbininkas 
per dieną daugiau jmdirbo ne
kaip už 5 litus. Kitaip sakant, 
čia sumokėta darbininkui ne už 
visą jo darbą, bet už darbo da
lį. Tuo budu fabrikantai (taip 
pat ir daugelis kitų darbdavių) . 
išnaudoja arba, kitaip sakant, 
eksploatuoja darbininkus. To
dėl, juo ilgiau per dieną darbi
ninkai dirba ir mažesnį užmo- 
kesnį gauna, juo daugiau darb
daviai iš to turtų susikrauja.

Konkurencija—(lot.) varžyti
nės.

Kiekvienas pramonininkas; 
fabrikantas stengiasi kuodau- 
giausia parduoti savo prekių.; 
Todėl jas nenoroms būna pri
verstas piginti ar gerinti ari 
kitu budu, bet kur jas iškišti, | 
išparduoti, nes kitaip žmonės 
pirks kito fabrikanto' prekes.! 
Del to fabrikantai ima eiti lenk
tynių, varžytis, kitaip sakant, 
tarp savęs konkuruoti, norėda
mi vienas kitam už akių už
bėgti.

Krizis—(gr.) suirimas, kebli

padėtis. Fabrikantai, norėda
mi daugiau pelnyti, dažnai pri
dirba tiek prekių, kad jų neiš- 
perka, jos pasilieka gulėti san
deliuose. Kadangi fabrikantai 
tų prekių dykai nepadirba, — 
tenka jiems sumokėti ir už ža
liąją neišdirbtą medžiagą ir 
darbininkams už darbą, tai 
išleisti toms prekėms padirbti 
pinigai dabar nebegrįžta (nes 
prekės neišparduotos), daugiau 
prekių dirbti negali, tenka su
stabdyti fabrikai, pramonė pa
ira, kitaip sakant, atsiranda 
pramonės krizis. Dažnai tokių 
pramonės krizių laikais mažesni 
fabrikantai visai subankrutuo
ja, o daugybė darbininkų, fab
rikams sustojus, lieka be dar
bo. Išpardavus prekes, vėl fab
rikas atgyja, krizis praeina. 
Krizini įvyksta todėl, kad tarp 
fabrikantų nėra sutarties, vie
nybės, kad kiekvienas žiuri tik 
savo naudos ir pelno.

Būna ir politiniai krizini, ka
da suįra ir atsistatydina vy
riausybės žmonės: ministerių 
kabinetas, prezidentas ir t.t.

Nedarbas—laikai, kada darbi- 
nainkai netenka darbo. Įvykus 
pramonės krizini, daug smul
kesnių fabrikantų subankru
tuoja, jų darbininkai pasilieka 
be darbo. Kartais nedarbas at
siranda ir dėl kitų priežasčių :| 
karo, revoliucijos, valstybės pa- 
irimo, netvarkos ir k. Šių laikų 
kapitalistinėse valstybėse kri
ziai ir nedarbas neišvengiami, 
nes čia žiūrima tik savo nau
dos.

Sindikatas—(gr. lot.) susita-l 
rimas. Fabrikantai, nenorėda-|

MŪRINIS arba MEDINIS
i™®*1*4* — kiti lengvais iš-

I V mokėjimais į 2 i mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- | 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi-< 
šokių stylių ir ryšių.

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

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

Quaiity Construction Co.
North Shoro ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

; mi tarp savęs varžytis ir pi
ginti savo prekes, tuo budu

I mažindami sau pelną, kartais 
I susitaria dirbti sutartinai. Keli 
fabrikantai sudaro lyg sąjungą 
sutardami, kiek kuris savo fab- 

į rikliose dirbs prekių, nustato 
vienodą visų prekėms kainą. 
Kontroliuoja (tikrina) savosios 
sąjungos narių fabrikus, žiūrė- i

Nauji lietuviški re
kordai dėl Velykų

darni, kad viskas, kaip sutar
ta, butų daroma.

lokį susitarimą vadina kapi
talistų sindikatu. Sindikato na
riai lieka savo fabrikų savinin
kai ,moka savo darbininkams 
kiek nori ir t.t.

Trustas—(angį.) visiškas ke
lių pramonės įmonių sujungi
mas j vieną. Keli fabrikantai 
susivienija, sujungia savo fab
rikus, išsirenka valdybą, kuri 
sprendžia, ką ir kiek turi fab
rikai dirbti, už kiek prekes par
duoti, kokias gerumo prekes 
dirbti, kiek darbininkams mo
kėti, kiek valandų per dieną 
darbininkai turi dirbti ir t.t. 
žodžiu, sakant, čia atskirų fab
rikų savininkų nėra, čia viską 
valdo ir tvarko fabrikantų są
jungos valdyba, visi turtai čia

tams tarp savęs varžytis, kon
kuruoti nenaudinga. Mažiau 
turtingi kapitalistai nepajėgia 
įsitaisyti geriausių mašinų ar 
kitų dabo įrankių, negali taip' 
gerai ir pigių prekių padirbti, 
kaip stambieji kapitalistai, ir 
todėl bankrutuoja. Jų vietą da
bar atstoja didieji kapitalistai, 
dabar šieji dirba prekių dar 
daugiau (ir už subankrutavu
sius). Tuo budu turtai suplau
kia mažesniam turtuolių skai
čiui, kitaip sakant, turtai kon
centruojasi.

Centralizacija—(lot.) suvedi
mas, suspietimas vienoj vietoj.

Tarpusavio konkurencijai iš
vengti kapitalistai centralizuo
ja, arba suveda vienon vieton, 
savo turtus, steigdami sindika
tus, trustus, bankus.

Centralizacija bu na ir valsty
bės tvarkyme. Šiuo atveju cen
tralizacija vadinama tokia tvar
ka, kur didžiausių teisių turi 
vyriausios valstybės įstaigos 
(ne savivaldybės) arba, antraip 
sakant, centralinės (centro) į- 
staigos: ministerijos, valdybos 
ir k. Centralinė įstaiga vyriau
sioji įstaiga. Centralinis - vy
riausias, svarbiausias. Centrali
zuoti—vadinasi atiduoti di
džiausias teises centrui arba, 
kitaip sakant, pavesti jam tvar
kyti visas jam priklausančias 
mažesniąsias įstaigas.

Proletarizacija (vok.) nu- 
stojimas turtų, pavirtimas be
turčiu, darbininku. Dažnai 
smulkesnieji pramonininkai, ne
pajėgdami konkuruoti su stam
besniais, nusigyvena, subankru
tuoja, netenka nekilnojamų 
turtų, virsta beturčiais, čia ir 
yra turtų savininkų proletari- 
zacija. Taip atsitinka ir tarp 
amatninkų. Tarp ūkininkų pa
prastai proletarizacija vyksta 
dėl kitų priežasčių: žemes sto
kos ūkininko vaikams, girtavi
mo ir t.t.

Monopolija — (gr.) ypatinga 
teisė, kurios neturi niekas ki
tas, prekyboje, pramonėje ir 
kur kitur. Jei, pavyzdžiui, vals
tybė pasilieka tik sau vienai tei
sę prekiauti degtine ir bus vals
tybės monopolija. Monopolijų 
atsiranda ir savaime, be valsty
bės pagalbos. Pavyzdžiui, ang
lų drukos pramonininkai susi
vieniję, sudaro trustą, į kurį 
susideda 90visų druskos 
pramonininkų. Dabar su tokia 
didele sąjunga mažesnieji pra

monininkai nepajėgia konku
ruoti. Tuo budu druskos trus- 
to pramonininkai virsta drus
kos monopolistais. 1912 m. Ru
sijoj cukraus pramonininkų sin
dikatas, turėjo savo rankose 
visą cukraus gaminimą (100%) 
Rusijoj. Taip pat buvo ir ki
tuose sindikatuose. Kitaip sa
kant, čia savaime atsirado cuk
raus monopolija. Kapitalistų 
bendrovėms stiprėti padeda 
bankai.

Bankas—(vok.) įstaiga, kuri 
priiminėja indėlius, išdavineja 
paskolas, perka vekselius ir t.t. 
Bankininkas prekiautojas pi
nigais, vertybės popieriais, vek
seliais, siuntinėtojas pinigų iš 
vienos vietos ar valstybės ki
ton, už ką pasilieka tam tikrą 
nuo siunčiamų pinigų procentą. 
Bankas, priimdamas iš žmonių 
saugoti pinigus, indėlius, už tai 
moka procentus. Gautų pinigų 
bankas nelaiko uždaręs: juos 
skolina kitiems, imdamas už tai 
daug didesnius procentus, negu 
pats žmonėms moka. Šis skir
tumas ir sudaro banko pelną.

Finasinis kapitalas — bankų 
kapitalas sujungtas su pramo
nės kapitalu. Iš bankų dau
giausia pinigų skolinasi fabri
kantai pramonininkai savo įmo
nėms įtaisyti. Bankas, pasko
linęs naudojimą (ar tiksliai jie 
naudojami), teikia savo nuro

dymų ir reikalavimų, trumpai 
'sakant, bankas lieka lyg sveti
mos įmonės organizatorius, 
prižiūrėtojas. Ir juo daugiau 
skolintų iš bankų būna sudėta 
į pramonę, juo labiau toji pra
monė priklauso bankams. Tuo 
budu bankininkai ir pramoni
ninkai sudaro lyg vieną kapita
listų grupę, jų kapitalistai ir 
sudaro vadinamąjį finansinį ka
pitalą.

Kolonijos—(lot.) bet kurios 
valstybės valdomi kraštai (že
mės), esą kur kitur, toli nuo 
pačios valstybes, pavyzdžiui, 
anglų Indija, amerkiečių Fili
pinų salos ir t.t.

Kolonijomis dar vadina tas 
svetimuose kraštuose vietas, 
kur gyvena vienos kurios tautos 
išeiviai. Lietuvių gyvenamas 
vietas Amerikoje ir vadina lie
tuvių kolonijomis. Bet valsty
bių santykiuose daugiausia 
reikšmės turi pirmosios rųšies 
kolonijos, t. y. bot kurios vals
tybės kituose kraštuose valdo
mos žemės. Del šių kolonijų

daug kyla vaidų ir kovų tarp 
kapitalistų, nes tenai jie dau
giausia išparduoda savo dirbi
nių, prekių. Dauguma tokių 
kolonijų neturi savos išaugusios 
pramonės, fabrikų ir daug pre
kių perkasi iš svetur. Del šių 
kolonijų ir varžosi kapitalistai 
ir kapitalistinės valstybės. Ka
dangi dabar visas pasaulis jau 
pasidalintas, laisvų kraštų ir 
rinkų nėra, o kapitalizams au
ga ir reikalauja vis naujų rin
kų, tai dėl jų ir kyla karai.

Imperializmas---- (pranc.) poli
tika, kurios tikslas yra užgrob
ti svetimus kraštus, įsigyti nau
jų kolonijų, kur atsirastų nau
jos rinkos savo krašto prekėms 
pardavinėti. Tam tikslui lai
komos didelės armijos ir karo 
laivynai.

Pirmasis imperializmo požy
mis buvo “grobti” svetimus 
kraštus. Dabar kapitalistai jau 
nebeturi ko grobti: visas pa
saulis jau išsidalytas. Dabar ka
pitalistai, pramonininkai ir 
bankininkai, vienija savo kapi
talus, steigia didžiausias ben
droves, norėdami arba nukon
kuruoti svetimus kapitalistus 
arba ginklų pagalba priversti 
kitus nusileisti, ndri pertvarky
ti iš naujo pasaulį taip, kad tik 
jiems butų nauda. Bet šiuo 
reikalu vienos valstybės karingi

BUDRIO
KRAUTUVĖ

visados buvo ir bus Lyderiai lladios. 
Kas vėliausio ii’ geriausio, viską ir 
kainos žemesnės kaip kitur!

Victor Ortophonic Radiola, Atwa- 
ter Kent, Brunsvvick, Radiolas, Ho- 
vvard, Radiola, Spartan, Senora RCA 
Radiolas. Didelis pasirinkimas;

Norėdamas įsigyti gerą Radio tik 
pašauk Budrike Krautuvę — Telefo
nas Boulevard .4705, o.bus jums pa
demonstruota dykai jūsų namuose.

Radiola 17 su tobomis $157.50 
Ativater Kent 37 su tūbomis $114 
Freshman 6 tūbų Electric $87.00 
Brunsvvick Radiola Combinacija už 

$99.00.

JOS. F. BUDRIK
(Korporacija)

3417-21 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

kapitalistai susiduria su tokiais 
pat karingais kitos valstybes 
kapitalistais.

Gera žmona
— Tas šelmis išvežė tavo 

žmoną! Tur būt, smarkiai j j 
nubausi?

— Priešingai! .Jis pats save 
skaudžiai tuom nubaudė.

Kiekvienam savas rupi
— Džiaugiuosi, kad pas mus 

automobiliai madon įeina. Jau 
neužilgo Lietuvoje automobi
liai arklius pakeis.

— Argi iš automobilių ga
lima bus ir dešros gaminti? 
dešrininkas atsiliepia.

Garsinkitės Naujienose

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
■j 

Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsiiinsiu 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 1 po pietų.

V. j

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGICIAMS 

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

1618 West 18-ta Gatve

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

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

klausomybės Šventės vasario 16 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 dedamų čeki, 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 laikrašti “Sandarą’’ ant C* 4
I ■ W metų šis čekis skaitomas vieno dolerio I ■ W 

vertės. Užsirašymo laikas nuo 1927 m. gruodžio 20 d. iki 1928 
Vasario 16 d. “Sandaros” kaina metams $2.00. Atsiųsk “Sandaros” 
Administracijai tą čekį 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 ..................................................................................................
/ Į

Numeris ir gatvė ..................................................................................

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

16092 Ak Myliu Tave, Neveski Vai
kina, Minkeliuniutė

16075 Nakties Svajonėms Papuošta, 
Bernužėlį Nevesk Pačios, 
Minkeliuniutė.

16093 Ganlžio Polka, Sesutė Polka
26057 Pas Tlarželi Irys Mergelės, 

Zedelis, Banravičius
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 Diena

Madona Rakauskaite
78215. Sveika Marija

Leiskit į Tėvynę 
Justas Kudirka

78913 Avė Maria (Magliocco)
O Salutaris Tantum Ergo 

Eugenio Cibelli
21216 The Rosary (Nevin) Grand 

Vargonai
Avė Maria (Bach-Gounod) 

Grand Vargonai 
Charlos O’Conneli

80170 Linksminkis Jonai
Kas Subatos Vakarėli

A. Vinckevičius-J. Namieko
80524 Kad aš į, Kaimietę

Ak, Myliu Tave
Margaret E. Česnavičiutč

80525 Via Jonukai Jaunasis
Karkline Žvirbleli

V. Daukša
80171 Kuršėnų — Polka 

Antininkų — Polka
J. Žukas ir Orchestra

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

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

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3117-21 So. Halsted Street

Chicago, Illinois

priklauso kartu visiems susivie
nijimo dalyviams. Toks susivie
nijimas ir yra trustas.

Akcionierių bendrovė —paji
ninkų bendrovė, arba kompani- 

■ ja. Mat, maža atsiranda tokių 
i turtingu kapitalistų, kurie vie
ni savo lėšomis galėtų įsteigti 
tokią pramonės įstaigą, kuri 
pajėgtų su kitomis panašiomis 
konkuruoti. Todėl paprastai su
sideda keli turtuoliai ir sudaro 
bendrovę (kompaniją) ir išlei
džia tiek akcijų, t. y. pajų, kad 
už jas visas išparduotas su
rinktų tiek pinigų, kiek reika
linga sumanytam dalykui. Ak
cijos būna nebrangios ir jų ga
li nusipirkti beveik kiekvienas 
ūkininkas ar šiaip kiek pasitu- Į 
rįs žmogus.

Kiekvienas, pirkęs akciją, 
gauna ir atatinkamą iš įmonės 
pelno dalį. Akcionierių bendro
vės turtas priklauso visai ben
drovei, ne jos atskiriems na
riams. Visus bendrovės reika
lus veda išrinktoji akcionierių 
valdyba. Jei tokios akcionierių 
kompanijos įsteigia fabrikus, 
tai jos vis dėlto konkurencijos 
neišvengia: kad ir savoj valsty
bėj nebelieka su kuo konkuruo
ti, tai dar tenka konkuruoti 
su panašiais kitų valstybių 
fabrikantais.

Koncentracija—(lot.) suspie-

APSIDRAUSK!

 liuiaa, susibūrimas. Kapitalis-

NETIKTAI MINKŠTAS,BET 
MINKŠTAS CIGARETAS 
KURIS UŽGANĖDINA !

•priežasčių užtektinai rasite^ 
dėl CHESTERFIELD’S 

didžiojo populeriikumo

MES pareiškiame savo širdingą įsitikinimą kad 
tabakai vartojami Chesterfield cigaretuose yra 
geresni ir lodei puikesnio skanumo negu bile 
kituose tos kainos cigaretuose.

Liggett & Myers Tobacco Co.

Chesterfield
I

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

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

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

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

NAUJIENOS
Insurance Dept

< 1739 So. Halsted St., Chicago, 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) ........................................................
Miestas ir Valst.........................................................-

3 Užsiėmimas...... .........  Amžius...........
Pašelpgavis ...........—-.......................................... -
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Kūdikio prižiu 
rėjimas

Jeigu, galima reikia turėti 
atskirą kambarį dėl kūdikio ar
ba mažųjų, kur naktimis gali 
miegoti, o dienomis žaisti. Iš
rink šviesų kampinį kambarį 
su gera šviesa ir oru. Kūdikiai, 
kaip augalai, tarpsta 
šviesoje.

Kūdikio lova
turėti

Mažas nesusipratimas
Vieno advokato raštininkas 

pasivėlino kartą į darbą ir at-; 
siprašinčja aiškindamas!, kad, 
jo žmona turėjus šiąnakt} sun- i 
kų gimdymą ir su pusryčiais 
užtęsus. Advokatas maloniai 
priėmė jo atsiprašymą, davė 
vyno butelį ir šimtą litų ir iš-1 
siuntė raštininką namo jo var
du žmoną pasveikinti.

Dviem mėnesiam praslinkus, 
raštininkas vėl pasivėlino ir pa
siaiškino, kad jo žmona turė
jus sunkų gimdymą. Advoka
tas vėl apdovanojo ir prašė 
sveikinti žmoną. Bet po kelių 
savaičių vėl pasikartojo rašti
ninko pasivėlinimas ir tas pals 
pasiaiškinimas, 
besuprasdamas 
klausinėti

SEMKITE ŽINOJIMĄ IS KNYGŲ
Musu patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 

kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamu apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertės knygųmokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

Jeigu kūdikis negali 
savo kambarį, turi turėti savo 
lovą. Lygus drapanų gurbelis 
padaro gerą lovą pirmiems me
tams, ir sulenkta armijos kald- 
ra arba šmotelis stalinės maišo 
padaro gerą išskalbiamą šieni- 
ką. Arba galima vartoti me
talinę lovelę dėl pirmų šešių 
metų, bet šonus reikia apsaugo
ti su uždanga arba paduškaite.

Kūdikis gimsta su paprati-l 
mais, gerais arba blogais. Mo- j 
tinos vieta pamokinti tinkamai ’ 
valgyti ir miegoti. Motina turi 
tinkamai prausti, prižiūrėti,! 
kad gautų šviežio oro ir mikli-! 
nimo. Geri papratimai turi bū
ti pradėti kuo-ankščiausia, kad 
kūdikis butų sveikas, ir užtik
rinti paklusnumą ir susivaldy
mą. Jeigu motina neužtektinai I 
varžinga, vaikas lieka blogai 
išlavintas.

(Pacific and Atlantic Photo)

P-lė Agnės Nestor, Chicagos
I darbininkių vadovė, visoj šaly 
paskilbusi koipo darbininku , 
darbuotoja, prezidentė VVomen’si 

j Trade Union League of Chi-i 
cago.

j likas, ar

Advokatas ne- 
dalyko ėmė 

raštininko, užpykęs: 
tamstos žmona k ra
ką, kad kas mėnesį

ji yra akušerė.

Kaip aprengti

Naujai gimusio 
rengimai turi būti 
skalbiami. Kūdikis

kūdikio ap- 
paprasti ir 
gali nešioti

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99.............................40
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4-se dalyse, pus

lapių 303 ................................................................  2.00
Organinė Chemija^—Ruko, pusi. 384, apdaryta ........... 3.75
Stebuklai ir paslaptys—-Rubakino. Paveikisluota, pusi.

240 ............................................................................ 1.25
Fizika—Šakenio, pusi. 472, apdaryta ............................  3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 -
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais, 

pusi. 79...... .........................................................
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548 .....................................
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 .....................................
Vienuolio Raštai, pusi. 348 .............................................
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, t pusi. 419 (2 

dalys) .............................  2.00
Lietuva Paveiksluose—60 atviručių. Tinkamos rašyti į 

draugus 1.75

.60

3.75
4.00
2.00

Valgė Viską Be Baimės 
Suvirškinimo

Ar yra daug valgių, kurių jus ne
gali! valgyli? — bijot gasų, raugė- 

skilvio ir žarnų skausmų?
atstumti mėgiamą 

kuomet kili valgo juos ska-

Del augimo vaikams reikalin
ga šviežio oro, šviesos ir sau 
lekaitos. Visuomet reikia lai
kyti auginyčios langus pake! 
tus, nepaisant kuro pragaišimą 
Kasdien ant oro kūdikį 
išnešti. < 
ti prieduroje. 
kas gali gyventi šviežiame ore. i

Kūdikis gali miegoti kiek tik 
nori, bet reikia prižiūrėti, kad į

čia yra dainos bei eilės visu musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visiems dainų mylėtojams įsigyti.

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 38........................................725
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109.....................................50
Cit, Paklausykite, pusi. 190.............................................
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 ........................................
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .............................
Į’rano Vaičaičio dainos, pusi. 190....................................
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 .............................
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31.................... ..........
Ks. Vanagėlio raštai -dainos, eilės, pusi. 188..............
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.............
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156 ... 
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31......
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64 ......
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82......
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60 
Homero—Odisėja, pusi. 291.........................
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112............................. 50
Vainikai—telpa eiles visų gerųjų musų poetų ir sykiu

autografijos ir paveikslai, pusi. 230 ......................  1.50

.20

.50

.75

.90

.60

.25

.65

jmio
Ar jąs turite 

valgį 
niai?

Tuomet yra ženklas, kad jums j 
rokalingns lanlac! Virš 10 metui 
Tanliic yra suteikęs tūkstančiams 
gerą sveikatų ir tokiems žmonėms, I

Meighen, 619 lligh- 
‘V, Ohio, sako: “Per 

keletu metą aš turėjau dideli skil- 
v<> skaudėjimų iš priežasties gasų ir 
dikėiai kentėdavau šuo nemigės. 
Kol aš ii/.baigiau pirmą butelį, aš 

j),V-1 pastebėjau didelę pageibą. Dabar 
1 aš esu geroje sveikatoje is neturiu

h ‘J ’ti M”1 v c 11\ «i i cj ii 111 ą z. i iii iii i
'ngva arba vidutiniško svaru- kurie negali valgyti visų valgių, 

mo raištį (bet ne šiltame ore),!, Ml*.
. i land Avė., Sidį marškinukus ir pančiakutes i

i pusiau vilnos. Tos apatines 
drapanos ir palukė yra svar- 

. ’ i blausios drapanos.reikia - ................emu vi w i i i ii* • • 1. , 1 v • • • • i • i ’ t. i i>j< mi iium, ba naktiniai drabužiai irgi gali- iokiu skilvio trubeliuGali ir žiemoje prigul- . ... . . . ..... j«k«u skhvio nuneiiŲ.. 1 ®. i būti lengvi, bot šilčiau apren- ... . ...roję. Vasaroje mažių- • . . , , * Je‘ JUS kenčiate nu____ A. ___ Į giamas kuomet laukan nesamas, mo, ga.su, svaigulio, g
Visuomet kūdikį laikyk švariai 
ir gražiai, bet puikios drapa

nos nepadarys kūdikį gražesniu. į
Gamta suteikia gana miklini 

i mo kūdikiui, kuomet jis verkia, 
spardo kojeles, judina rankutes 

j ir kuomet mokinasi šliaužti.
Jeigu jo judėjimas nesulaiky
tas ankštomis drapanomis, vys
tyklais arba ne prisegtas prie 
lovelės, neveikia jam kitokio 

į miklinimo.
keti kūdiki* » 
dienos ir 
nelaikyti.
dikį prie 

j mų, nes
gyvenimo

Kasdieniniai pripratimai Pasitarkite su
Iš anksto reikia pradėti mo- Molina turi prisilaikyti prie Dr. Ross apie bi-F 

kinti kūdikį tinkamai valgyti, kasdieninės tvarkos kaslink ku- le kokią LIGĄ 
duodant jam tinkamą maistą, dikio, atsimindama pirmiaus arba SILPNU- V 
tinkame laike, ir prižiūrint, kad kas jam geriausia ir po tam MĄ. Maloniai su 
jis valgytų.

Motinos pienas geriausias 
maistas, bt*t nereikia duoti kiek
vieną sykį kada kūdikis verkia. 
Dedant kitą valgį j pilvą prieš 
pirmesnio valgio virškinimą net 
ir sveiką apsirgdys. Penėk ku-i 
dikį pagal laikrodį. Reguliariš-| 
kai per dieną kelk valgyti. Bon-I 
kute penimiems kūdikiams ga
lima duoti vaisių skystimo sy-; 
kį ant dienos po trečio- mėne-l 
šio ir krūtimi penėtiems antroj 
pusėj pirmų metų. Pirmiaus 
šaukštuką išspausto pamaran-' 
čio (orendžio) skystimo su pu-' 
siau vandens ant tuščio pilvuko 
kolei dasieks pusės pamarančio, 
arba skystimas kitų vaisių,' 
kaip tai, persikų vieton pama-; 
rinčų, arba galima vartoti skys
timą virtų vaisių, jeigu negali-i 
ma gauti šviežių.

Virintas vanduo duodamas, 
kūdikiams nors du syk ant die-1 
nos. šiltame ore, kūdikiai gali' 
gerti kiek tik nori šalto van
dens—nuo 1 iki 6 uncijų 
dięnos, sulig metų.

Maudymas
Kūdikį kasdien reikia prausti 

pakol pripranta prie ypatišky 
pripratimų. Reikia vartoti at
skirus abrusus. Maudymo kam
bario temperatūra turi būti nuo 
70 iki 71 laipsnių, vanduo 100 
laipsnių ir vis mažiau, kol į še
šios mėnesius bus 90 laipsnių. 
Šaltas tėškimas vandens ant 
krutinės apsaugos nuo šalčio. 
Motina gali paskirti geriausią 
valandą dėl kūdikio maudymo, 
bet geras laikas tai prieš vidur- 
rytinio penėjimo.

pratink jį miegoti nors šešias ’ 
valandas kasnakt. Bet gali1 
biski užmigti po maudymo ir po 
vidur-rytinio penėjimų; vėl, bet 
trumpiau, po vidur-dienio pe
nėjimui. Nereikia leisti mie
goti vėlai po piet, nes tokiu bū
du nakčia gerai nemiegos. Kū
diki paguldyt apie šeštą arba 
septintą valandą vakare ir ne
duot kitiems būvint i ji. Kamba
rį s turi 
tamsus, 
migti.

nuo nevirškini
mo, gasų, svaigulio, galvos skaudė- 

>, užkietėjimo, pabandykit Tan- 
’lae, kad jums pagelbėtu! Pirmutinis 
butelis suteiks jums reikalaujamų 
pagelbą.

Tanku* yra geros grynos gyduo
lės, padarytos iš šaknų, žievių ir 
žiedų, kurios yra pripažintos Jung
tinių Valstijų Pharmacopoeia. (lau
kit jų nuo savo vaistininko šiandie. 
Jei nepagelbės, grąžinsime pinigus.

būti tylus, vėsus ir 
vienų vienas turi už-

neveikia jam
Reikia rankose lai- 
nors du svk ant 

ilgai vienoj pozicijoj i 
Nereikia pratinti ku-! 
paikiškų praktikavi . 

tas priveda prie įsi- 
blogų papročiu.

Thnlac
M1LUON BOTTLES USED

SERGANTI ŽMONĖS!
Maistas

1.00
1.00

.. .40

.. .35

.. .30

Apysakos, Pasakos, legendos—Geresni Musų Rašėju 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291 ...... .
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227................................1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160......................... 75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ......75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132.............................45
Rambyno Tėvyne— Ruseckio, pusi. 64 .......................................35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 .................................................... 1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.................................... 60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo 

eilių, puslapių 217...........................................  1.00
Marikė—Vargšo, pusi. 60..........  20
šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136......60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi. 

161 ......................................................................
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 .............
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56.................... .
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123.....................
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63.....................................
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40......................................
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 .........................
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .........................
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.........................
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta..............................
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pu*l. 43, 

su paveikslais ....................................................
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31......
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20......
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. 
Krislai, puslapių 59............................................................
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28......... ....
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais, 

puslapių 68 .........................................................
Gamtos Pasakos—šalčius. Su paveikslais, pusi. 42...... .
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55 ..................
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64................... .....
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 32.................................
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63..................
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125 .....................
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 .................................. .
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32............................................
Biliūno Raštai, pusi. 143 .................................................
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55.....................
Jurų švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 ..........................
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.....................
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 .... ....................................
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29.......
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 ..................................

.75

.50
. .60

.60
. .30
. .10

.40

.30
. .15 
1.25

Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 
esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 

naudingų knygų šiame sąraše. 
j

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ...........
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ..............................
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88..............
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 ..............
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169..................
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais .... 
Mirtis ir Kas Toliau?—Vydūno, pusi. 48..........................
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46...............
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52................. .!...............
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 ..................
Lietuvos Ūkis—Bimkos, pusi. 133 .... .............................
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 .... 
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64 ......................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70..............................................
I.š Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33. 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr. 

Moulen Rz., puslapių 105..................................
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 138 (su 

paveikslais) .......................................................
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65.......
Gimdymo Slėpiniai—Vydūnų, pusi. 101 .... _................  :
Muravjevo Laikmetis—Klinįo, pusi. 27 ..........................
šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67.......
Kaip gyventa musų seneliu prosenelių—Linkevičiaus. 

Su paveikslais .....................................................
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31.................................................................
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ...............
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 139...........
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi.....
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 .............:.........................................
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218 .......................................................................
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusi. 126 .............................................................
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

į Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111.......

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86...............
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108...........
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta..........................
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 38. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150................................. 1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi. 

63............ :............................................................
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32 .......................................
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 ................... .
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40......
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 ............................................
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141 ...

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išrokavę 40 centą nuo dolerio pilnos sumos pinigus siuskite sekamu adresu:

1739 So. Halsted St., Chicago, III
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teikiami visokie 
patarimai
DYKAI

40

matyt, kad ta tvarka gerai su
tinka su jos kitomis pareigomis. , 
Nepatartina ir nereikalinga vi-' 
sai šeimynai 
kį.

Pirmiausia 
kūdikį penėti 
keturias valandas, ir kiek pen«-' ęri||y Bulwing. _ Imk eievatori 
j imu turi būti į dieną.

suktis apie kudi-1

reikia nutarti ar ’ 
kas tris arba kas i

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

kampas Monroe St., Chicago.

.50

.40

.35

.80

FOUNDAT1ONS . *
Mei iikaidine tchlep;* Juhii 
namui, utlikalme kurpente* 
ryatę,. plumbluKi*,.
elektri)... Telefouuokit arba 
rūkykit dėl dykai apskait* 
liurlino.

COMMONWEALTH 
COMSTRVCTtOM COMPANY 
ftlio S.fcMincMtt. HOI w IBih M .

PHO.NC LaFAYETTI 0074
nnt t’ilnlUHk š| Kupolu* 

2AO4 W. 3«th 8t.. Dept. I 
i turčiau .......................... .

Aclrcaaa . . ........... .......
Trl.....................................................

Garsinkitės Naujienose

J iki- 
penkto aukšto.

Jus privalote turėti geriausį gydy
mų. Pasimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo bgų, sifi
lio, odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos ^skaudėjimo, širdies silpnu-' 

I mo, nervingumo, inkstų ir pūslės li
gų. Yra vartojami geriausi Ameri
kos 1r Europos metodai. Specialis
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ligų. 
Dr. Ross pašvenčia visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pčtnyčioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10

JI-f -Iryto iki 1 po pietų. Panedėlyj, sere- 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvidešimtis penki metai 
tame name

Babies Love It
Del (skilvio ir vidurių aesma- 
minų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip šia saugu Kūdikių 
Laxative.

Mrs. Wixslow’s 
Syrup

G‘E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

.75 
. .40 
1.00

25 
. .70

.75

.10
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.75
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.90 
.20 
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.20 
.20 
.15 
.20

.45

.90

.60

.75
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.90
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.50

.30

35
40

Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir Šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 .......  3.00
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis I, 

puslapių 180 .......................................................... 90
Vaikų Darbymečiui--Murkos. Su paveikslais, dalis II, 

puslapių 319 .... ...................................................1.50
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis
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KEISTAS “KORESPONDENTAS”

Vienas žinomų Amerikos korespondentų, p. Si
monds, dabar siuntinėja iš Vilniaus Amerikos laikraš
čiams ilgus straipsnius, kuriuose savotiškai ‘‘rišama 
Vilniaus klausimas. Pasak jo, Vilniuje visai nesą lietu
vių. Nesą jų taip pat ir artimoje Vilniaus apielinkėje. 
Ir visam Vilniaus krašte iš vieno miliono ir šimto tūks
tančių gyventojų tik 100,000 esą lietuvių.

Tas korespondentas pasakoja taip pat, kad tarpe Vil
niaus krašto sodiečių randąsi 300,000 baltgudžių; mies
tuose gi gyveną daugiausia žydai. Bet apie tai, kiek tam 
krašte yra lenkų, jisai nieko aiškaus nepasako. Paviršu
tiniškas jo aprašymų skaitymas gali tečiaus žmoguje 
palikti įspūdį, kad lenkai sudarą Vilniaus krašte daugu
mą gyventojų, arba netoli — kadangi, mat, visų gyven
tojų tenai yra 1,100,000, o lietuvių “tik 100,000“ ir gudų 
apie 300,000.“

P. Simonds, be to, mėgina išjuokti Lietuvos preten
zijas į Vilnių. Jos, girdi, esančios paremtos tiktai tuo, 
kad prieš keletą šimtų metų vienas Lietuvos kunigaikš
tis, nepajėgdamas vienas gintis nuo vokiečių kryžiuočių, 
vedė lenkų karalaitę ir tuo budu įsteigė Lietuvos ir Len
kijos uniją.

Suprantamas dalykas, kad šių dienų Vilniaus klau
simas yra kilęs visai ne iš Jogailos apsivedimo su Jadvy
ga, bet — iš Želigovskio smurto, atlikto 1920 m. Ir tas 
Amerikos korespondentas tatai, be abejonės, žino. Bet 
nelaimė, kad pas kai kuriuos korespondentus tiesa eina 
savo keliu, o rašymas — savo.

Prieš keletą savaičių p. Simonds buvo Berlyne ir iš 
tenai rašė, kad vienintelė pavojinga Europos taikai vie
ta tai — Lenkija. Savo plėšikiškomis avantiūromis ji 
padariusi savo priešais visus savo kaimynus — lietuvius, 
vokiečius, rusus, ir ateisiąs laikas, kada tie kaimynai 
sumalsią lenkus, jeigu Lenkija iki to laiko geruoju ne
atitaisysianti padarytųjų kaimynams skriaudų. Tos jo 
korespondencijos turinys buvo paduotas ir “Naujieno
se”.

Bet paskui p. Simonds atsidūrė Varšavoje. Ir staigu 
iš Varsa vos atėjo ilga jo telegrama, pilna gražiausių 
komplimentų lenkams! šitoje telegramoje p. Simonds 
jau pasakojo apie “nuostabų” Lenkijos atgimimą po di
džiojo karo, apie jos “susitvarkymą“ ir ekonominį “bu- 
jojimą” (prosperity). Naujoji lenkų respublika tai, gir
di, tikras pokarinės gadynės “stebuklas“ (miraele).

Dabar iš Varšavos jisai nukeliavo į Vilnių tęsti sa
vo pasakojimą apie lenkišką “stebuklą”, visai užmiršda
mas, ką jisai sakė apie Lenkiją, būdamas Berlyne.

Apžvalga
“RIMBAS“

K. J. Paulausko leidžiamas 
satyros laikraštis “Rimbas” iš
sikraustė iš “Sandaros” spaus
tuves ir dabar yra spausdina
mas nuosavoje leidėjo spaustu
vėje.

Tik-ką išėjo “Rimbo” nume
ris už sausį, vasarį, kovą ir ba
landį — vienam sąsiuvinyje.

“AUDRA”

Rygoje leidžiama mėnesinis 
literatūros ir visuomenės žur
nalas “Audra”, kuriam bendra
darbiauja daugiausia kairiųjų 
liaudininkų nusistatymo žmo
nės. Keletas jo rašytojų rodo 
nemenką gabumą.

ŠLYKŠTI DEMAGOGIJA

Komunistų spauda įsityžo 
Niauroti p. St. Gegužį dėlto, kad 
jisai tarnauja, kaipo knygų per
žiūrėtojas, vieno angliakasių 
unijos distrikto raštinėje. Už 
tai ji kolioja ij “Lewiso bernu”, 
“didžiausiu darbininkų priešu”, 
“išdaviku” ir t. t.

UialBakymo kainu
Chicagoje — paltai

Metama------------------ ------ .... $8.00
Pusei meta -—■ -■ - 4.00
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Lietuvon ir kitur aidanl 
[Atpigintais 

Metams ■■ . ---------
Pusei metų r - T - 
Trima minealame .... ..

Ir ką gi tokio yra padaręs p. 
Gegužis, kad komunistai jį ši
taip biauriai šmeižia? Tas fak
tas, kad <p. Gegužis tarnauja 
angliakasių unijai, juk visai ne 
žemina jį, bet, priešingai, kiek
vieno darbininkų užtarėjo aky
se turėtų būt laikomas geru 
daiktu. Argi butų, sakysime, 
garbingiau, kad Gegužis tarnau
tų kokiai nors kapitalistinei įs
taigai arba pats butų biznie
rius?

Bet yra aišku, ko musų “rau
donieji” monelninkai kabinėja
si prie p. Gegužio. Jie stengiasi 
jį diskredituoti, kaipo anglia
kasių unijos darbuotoją (nors 
jokios nuodėmes jam užmesti 
dar nesugebėjo!), kad sukėlus 
prieš jį tam tikrą dalį SLA. na
rių.

Mat, dabar Susivienijime ei
na Pildomosios Tarybos rinki
mai, ir Maskvos davatkos veda 
smarkią kampaniją už savo 
“progresyvių” kandidatų sąra
šą į SLA. viršininkus. Komu
nistų lyderiukai mano, kad, jei
gu jiems pavyks sukurstyti 
prieš dabartinį SLA. įprezidentą, 
p. Gegužį, tuos SLA. narius, ku
rie yra mainieriai, tai “progre- 
syvis” sąrašas gali laimėti. To
dėl kiekviename komunistų laik
raščių numeryje užtinki ilgas

“gadzinkas” apie angliakasių 
uniją, “Lewiso mašiną” ir “iš
daviką Gegužj”, o paskui — 
apie “atžagareiviškus SLA. bo
sus”, kuriuose, girdi, būtinai 
turį nuversti “progresyviai” na
riai, balsuodami taip, kaip jiems 
liepia Bimba.

Tokios šlykščios demagogijos 
tai reikia paieškoti.

Bet žmonės turbut nėra taip 
kvaili, kaip komunistai juos sau 
įsivaizduoja. Nesunku juk su
prasti, kad toks begėdiškas 
angliakasių unijos reikalų mai
šymas su SLA. reikalais įrodo 
tiktai tą, kad komunistams ne
rupi nei angliakasių unijos ge
rovė, nei SLA. ateitis. Jie tik
tai, kaip čigonai, stengiasi įsi
piršti tų organizacijų žmonėms 
ir prisiplakti prie šiltų vietelių.

VILNIAUS LIETUVIAI IK
RINKIMAI i

Paskutiniuose Lenkijos seimo 
rinkimuose Vilniaus lietuviai 
oficialiai nedalyvavo. Pradžioje 
jie buvo rengęsi dalyvauti ir 
buvo pradėję rengti kandidatui 
sąrašus, bet paskui, kai tauti
ninkai iš Kauno paleido ©balsį 
vilniečiams boikotuoti rinKimus, 
tai tas darbas sustojo. Smeto- 
nininkų įsakymo pirmiausia pa
klausė dešinieji, nutardami pri
imti boikoto taktiką. Po to ir 
pažangioji Vilniaus lietuvių vi
suomenė nematė galimumo eiti 
į rinkimus. Lietuvių kandidatų 
tuo budu rinkimuose nebuvo.

Bet kokių vaisią davė tas ne
dalyvavimas rinkimuose?

Atrodo, kad nekokių. “Vil
niaus Aidas” savo kovo mėn. 
17 d. laidoje nusiskundžia, kad 
daugumoj vietų lietuvių gyven
tojai lenkų okupuotam krašte 
visai nežinojo, kaip elgtis.

Iš to nuomanu, kad tarpe Vil
niuje gyvenančių “vadų” ir iš
simėčiusios po visą kraštą lie
tuvių visuomenės nėra artimų 
ryšių.

Toliaus, tas pats laikraštis 
pastebi dar nemalonesnį dalyką. 
Sako:

“Palyginus gana didelis bal
savusiųjų skaičius lietuviško
se vietose už 1 Nr. (Pilsuds
kiu i ūkų sąrašą. “N.” Red.) 
tenka aiškinti ne tik polici
jos ir valsčių ponų ir Storas
tų stropumu ir veiklumu, ku
rio negalima pateisinti beša
liškų rinkimų sumetimais, bet 
ir labai plačiai pavaryta vi
sai leistina agitacija: atsi
šaukimai, plakatai, balsavi
mo numerėlių pristatymas, 
kalbėtojai. Partija, kuri ma
žiausia pasitikėjimo turi mu
sų žmonėse, gavo daugiausia 
balsų. Tai labai įdomus fak
tas, kuris mūs daug ko pa
moko.”

Vadinasi, daug lietuvių Vil
niaus krašte balsavo už Pilsuds
kio šalininkus, kadangi nei sa
vų kandidatų, nei savos rinki
mų agitacijos lietuviai neturė
jo!

Tai ve ką davė tautininkų ir 
klerikalų sugalvota “gudri” boi
koto taktika.

Deimanto pavada
Mes esame pratę žiūrėti j dei

mantus kaipo į papuošalus, bet 
jie yra labai plačiai vartojami ir 
pramonėje, ne dėl savo gražu
mo, bet dėl kietumo. Kadangi 
deimantai labai brangus, o kito 
tokio kieto mineralo nėra, tai 
technikai senai jau ieško dei
manto pavados (surogato). Da
bar, kaip praneša vokiečių laik
raštis “Uniscbau”, tokią pava
dą jau pasisekė išrasti ir ji ga
lės, bent technikoje, pavaduoti 
deimantą. Tai yra mišinys vol
framo ir volfarmkarbidų. .Jis 
lydosi tik prie 3000 laipsnių 
kaitros; jo struktūra yra meta
lo, ir pastovesnė ir tvirtesne me
chaniniams veiksniams, negu 
deimantas, šitos deimanto pa
vados kietis, |jdigu deimanto 
kietį pažymėsime 10, yra 0,8 
—9,9. Pavadintas jis tunum.

Selina Lagerlef.

Motinos Paveikslas
(Tęsinys)

Laukdamas atsakymo, senis 
Matsonas kas sekmadienis ėjo 
į miestą. Kunigo namuose jis 
atsisėsdavo prie durų suolely
je ir tyliai laukė savo eilės 
įeiti. įėjęs klausė kunigą, ar 
nėra atsakymo iš konsistori
jos. “Ne, jo reikalu nebuvo jo
kio atsakymo”.

Kunigas stebėjosi visagalin
čiai meilės jėgai taip sename 
žmoguje, koks buvo Matsonas.

— Tamsta labai skubi ap
sivesti? - klausė kunigas.

— Taip, žinoma. Geriau kuo 
greičiausia visa tai atlikti.

- Ar tamsta nuo to viso 
negali atsisakyti? Juk esi jau 
ne jaunas žmogus.

Kunigas be reikalo stebėjo
si. Matsonas ir pats buvo tvir
tai įsitikinęs, kad jis jau per 
daug senas, bet jis privalėjo 
apsivesti.

Kitokios išeities nebuvo.
Taip vaikštinėjo Matsonas 

pas kunigą ištisus metus, vis 
laukdamas žinių iš konsistori
jos. Pagaliau vis dėlto jam at
siuntė leidimą iš konsistorijos.

Kaimynai nė valandėlei ne
paliko Matsono reikalo ramy
bėje. Visur, kur tik jis pasi
rodydavo, aikštėje, turgavietė
je, netoli uosto, žuvų krautu
vėse ir ligi pat Zundo*), kur 
gaudė silkes, — visur kaimy
nai jį sutikdavo pajuoka.

Kaip tai senis Matsonas ga
lėjo sumanyti apsivesti: juk 
jis pabėgo iš bažnyčios, antrą 
kartą sumanęs vesti! Žmonių 
kalbos negailėjo nei jaunojo, 
nei jo sužadėtines.

Bet blogiausia buvo tai, kad 
niekas taip karčiai nesijuokė 
dėl viso šito, kaip pats senis 
Matsonas. Motinos paveikslo 
noras tiesiog varė jį iš proto.

Kartą vakare, tą pačią die
ną, kai kunigas pirmą kartą 
paskelbė apie jo vestuves, Mat
sonas, kaimynų pajuokom iš
vargintas, nuėjo pasivaikštinė
ti ties akmeniniu paaukštinimu 
prie pat jųcos kranto, aukšto, 
baltai nudižyto švyturio lin
kui. Nors ten jis tikėjos kiek 
pasilsėti, bet susitiko su savo 
sužadėtine. Ji sėdėjo ir verkė. 
Jis paklausė: “Ar tik nemyli 
ji ką kitą?” Ji iš karto nieko 
neatsakė, atsidėjusi mėtydama 
mažus akmenėlius j jurą.

.“Jai tur būt patinka kas ki
tas? — pamanė Matsonas. — 
Bet ne, tai negali būti”.

Apylinkės apie švyturį labai 
gražios. Aplink ūžia skaistus 
Zundo vanduo, nuožulnus kran
tas, lygiakampės žvejų bakū
žės, miestas tolumoje, — vis
kas apšviesta amžinuoju juros 
grožiu.

Iš retų rūkų, ne retai užtem
dančių akirati j vakarus, lai
kas nuo laiko pasirodo laive
lis. i i

Stiprioms rankoms irkluo
jant, jis greitai atėjo prie prie
plaukos. Vanduo linksmai ūžia, 
aplink kilį,*) laivui paukščiu 
sklindant siaurąja įlanka. Tuo 
pačiu akimirksniu tyliai nusi
leido burės. Žvejai linksmai 
mosojo kepurėmis, o laivo dug
ne blizgėjo pagautų žuvų žvy
nai.

Tuo laiku, kai Matsonas sto
vėjo prie švyturio bokšto, lai
vas priplaukė; jaunas bernas, 
sėdėjęs prie vairo, nusiėmė ke
purę ir linksmai linktelėjo gal
va jaunos merginos pusėn. Se
nis Matsonas pastebėjo, kaip 
užsidegė jos akys.

“Štai kaip, pamanė jis, — 
tu pamylėjai (patį gražiausią 
kaimo berną? Taip, bet jis no 
tau. Nesulaukusi jo • išeisi už 
manęs”.

Senis jaute, kad motinos pa
veikslas dar tebeturėjo didelę 
įtaką jo žygiuose. f

Kad mergina butų pamylė-
*) Zuinias - sąsiauris tarp Ze

landijos salos ir Švedijos.

) Kai — pati apatine laivo da
lis,

jusi žmogų, už kurio galėtų 
tikėtis ištekėti, tai senis gal 
kitaip sąvo kietą pasiryžimą 
apverstų. 1 • • •

Bet dabar apie tai nebuvo 
reikalo ir manyti.

Dviems savaitėms praslin
kus senis Matsonas apsivedė. 
Po kelių dienų pakilo smarki 
lapkričio audra.

Vieną laivą vėjas nunešė j 
atvirą jurą. Stiebas ir vairas 
pranyko, ir nebuvo galimumo 
prisiartinti prie kranto. I^aive 
plaukė Matsonas ir dar penki 
žvejai. Jie dvų paras trankėsi 
audringoje juroje be maisto. 
Tik po to, beveik sušalusius 
nuo šalčio, pasiseko juos išgel
bėti. laivas buvo apšalęs kaip 
gabalas ledo, o nelaimingų jū
reivių rūbai buvo prišalę prie 
kimo. Senis Matsonas taip i>er- 
sišaldė, kad jau nebegalėjo pa
sitaisyti. Sirgęs dvejus metus 
jis mirė.

Daugeliui rodėsi, kad jis su
galvojo apsivesti tyčia prieš 
tą nelaimę. Jauna žmona rū
pestingai jį slaugino. Kas bu
tų atsitikę su juo, kad tektų 
sirgti taip ilgai be jokios pa
galbos? Gyventojai vienu bal
su nutarė, kad jis negalėjo nie
ko genesnio padaryti už savo 
vestuves. Jo jauną žmonų vi
si ėmė labai gerbti. Gerbė, ži
noma, už tai, kad taip rūpes
tingai slaugino paliegusj senį.

Ji be vargo suras sau ki
tą vyrą — sake kaimynai.

Sirgdamas, senis Matsonas 
kas diena pasakojo žmonai apie 
motinos paveikslo pranašavi
mą.

— Man numirus, jis ten pa
siliks; lygiai taip, kaip ir vi
sas mano turtas, — sakė jis.

Neminėk man apie tai, 
— atsakydavo ji.

— Kai tau piršis kiti, tu 
žiūrėk į paveikslą. Aš manau, 
kad visame kaime nesusiras 
žmogaus, kuris taip gerai pra
našautų apie vestuves, kaip kad 
šitas mano motinos paveiks
las.

— Vertė A. Zičkus.

Rabindrahato Tagorė.

NACIONALIZMO
KLAUSIMAS

ŠIANDIE
[“K.”] Kiekvienas individu- 

mas yra savanaudis. Todėl jo 
gyvuliškasis instiktas verčia jį 
kovoti su kitais tik dėl savo as
meninių reikalų. Bet žmogus 
dar turi ir aukštesnių užuojau
tos ir savitarpio pagalbos in- 
stiktų. žmonės, netekę tos auk
ščiausios moralinės jėgos ir dėl 
to nesugebą gyventi ankštai 
santykiaudami su kitais, priva
lo pražūti. Tik tos tautos išlik
davo ir pasiekdavo kultūros lyg
mę. kuriose buvo išsiplėtojusi 
ta solidarumo dvasia. Taip mes 
matome, kad prasidedant istori
jai, žmonės jau turėjo viena iš 
dveja pasirinkti: kovą ar soli
darumą, asmeninius ar bendrus 
reikalus.

Pačioj musų istorijoj ir jos 
pradžioj, kai geografinės atski
ros šalies ribos, palyginti, bu.vo 
nedidelės, o galimumo persikel
ti iš vienos vietos į kitą jau 
maža, ta problema turėjo nedi
delės reikšmės. Buvo gana, 
kad žmonės savo solidarumo 
jausmą reikšdavo tik savo siau
rai apibrėžtos srities ribose. 
Tuomet jie susivienijo kovai su 
kitais. Bet tikriausia jų didy
bė buvo—tai moralinis solida
rumo jausmas, dėl kurio tik ir 
tegalėjo atsirasti menas, moks
las ir religija. Tuo ankstybu 
laikotarpiu vienos rasės žmonės 
turėjo labai bendrauti, tai—fak
tas, su kuriuo tuomet visiems 
reikėjo skaitytis. Savo nuo
pelnais istorijoj yra pasižyme- 

ję tik tie, kurie tą faktą ge
riausiai suprato.

Svarbiausias šiandien dalykas 
—nustatyti ankštas žmonių ra
sių susidūrimas vienų su kito
mis. Ir čia mes vėl sutinkame 
šią alternatyvą: įvairios tautų 
grupes ar ir toliau privalo ko
voti vienos su kitomis, ar jos 
turi pabandyti ieškoti kokios 
nors bazės susitaikinti ir viena 
kitai pagalbos ranką ištiesti? 
Amžinos rungtynės ar draugės 
darbas— štai du obalsiu, iš ku
rių vienas mums tenka pasi
rinkt.

Aš esu tikras, kad tiems, ku
riems šviečia moralinė meilės 
jėga ir kurių idealas yra dvasi
nis tautų susivienijimas, kurie 
mažiausia yra nusistatę prieš 
kitas ir, pagaliau, turi pakan
kamai mąslumo ir užuojautos 
žmonėms -tiems ateity lemta 
žymią vietą užimti. Priešingai, 
visiems, kurie nuolat mankšti
nasi kovai ir kitų neapkenčia, 
lemta pražūti! Toks uždavinys, 
kurį mes šiandien turime iš
spręsti ir jį išsprendę, kaip do
rovė reikalauja, privalome pa
rodyti, kad mes priklausome 
prie aukščiausiųjų žmonių tipų. 
Mums nepadės milžiniškos or
ganizacijos, kurios padeda kitus 
pulti, atremti tokius puolimus 
ir įgyti pinigų. Priešingai, dėl 
visa griaunančios sunkenybės, 
didelių išlaidų ir pražūtingos 
įtakos moralinei žmogaus pri
gimčiai—jos rimtai kliudys in- 
tensingiau plėtotis musų dvasi
niam gyvenimui daug aukštes
nės kultūros ribose.

Kol tauta tebebuvo savo be- 
siplėtojimo stadijoj, moralinis 
žmonių solidarumas buvo pri
taikinamas tik tam tikrose geo
grafinėse ribose, nes tuomet 
tos ribos buvo realios. Dabar 
jos, pasidarė tradicinėmis lini
jomis, kurios bėra tik žmonių 
vaizduotėj, ir nustojo tikrų 
užtvarų pobūdžio, Ir pagaliau 
atėjo laikas, kada moralinė 
žmogaus prigimtis privalo skai
tytis su tuo žymiu faktu arba 
pražūti. Pirmiausias šio pasau
lio iškrypimo vaisius buvo ne
tikėtas ir audringas žemų žmo
gaus potroškių pelno ir žiau
rios neapykantos — apsireiški
mas. Jei tatai tęsis be galo, be 
krašto, jei žmonės vis dar gink
luosią ir ginkluosis neregėtai ir 
negirdėtai ir jei mašinos ir san
dėliai su savo dulkėmis, purvy
ne ir kitokiomis bjaurybėmis 
kraipys, kaip ir kraipę, šį že
mės veidą,- tai visai musų ci
vilizacijai lemta pražūti toj žu- 
domoj ugny. Todėl žmogus pri
valo įtempti visas savo meilės 
jėgas ir akyląją dvasią, kad ga
lėtų įkurti naują tvarką, kuri 
aprėptų jau visą žmoniją, netik 
įvairias tautas, atskiras jos da
lis. Šiandien kiekvienas sky
rius šaukiami priruošti save, ir 
visu, kas aplinkui jį yra, sutik
ti naujo laikotarpio. Tada žmo
gus, dvasioj susivienydamas su 
visais kitais, lyg iš naujo pa
veldės savo sielą.

Vertė P-s.

Didelių atminčių 
žmonės

Yra žmonių, kurie turi labai 
gerą ir didelę atmintį. Pavyz
džiui botanikos (gamtos) prol’e- 
sorius Gray galėjo be pertrau
kos išskaityti 25 tukst. augalų, 
gi zoologijos prof. T. Gili galė
jo taipogi be pertraukos iš
skaityti 20 tūkstančių žuvų pa
vadinimų. Daugumas braminų 
(tokia yra tautelė) moka at
mintinai 10 tūkstančių eilučių 
savo šventos Byg-Vedų knygos, 
kuri yra parašyta prieš 5 tūk
stančius metų. Nemažai yra 
Mahometo tikėjimo išpažinėjų, 
kurie moką atmintinai visą Ko
raną (Mahometonų tikėjimo 
šventas raštas). Laukinių Po
linezijos tautelių vadai žino ir 
išskaičiuoja atmintinai neapsi
rikdami šimtus savo bočių va r- 
(hi.

Bendrai dvejų metų vaikas, 
jeigu jis yra sveikas gali žino
ti atmintinai apie 500 žodžių. 
Suaugęs žmogus naudojasi maž
daug 20 tūkstančių žodžių.

Radio pažanga Lie
tuvoje

Kad susidomėjimas radio pa
staraisiais laikais Lietuvoje pa
didėjęs, rodo statistikos davi
niai apie radio abonentų skai
čių. Pav., 1924 m. visame Lie
tuvos krašte buvo vos 7 abo
nentai; 1925 m. — 172; 1926 
m. pabaigoje — 323; 1927 m. 
balandžio 30 d. — 2,568, bir
želio mėn. — 3,170, liepos 30 
d. — 3,600, o spalių mėn. 20 d. 
— net 4,460 abonentų. — Iš 
viso įtaisyta 1,650 lempinių a- 
paratų ir 2,810 — detektorinių. 
Daug kur įtaisyti ruporiniai a- 
paratai viešose vietose.

OLD GOLD
JUOKAI

Sena moteris (kalbėdama su šo
ferio mažu sunumi): — “Well, ma
žas žmogau, ar tu žinai kas aš 
esu?”

• Mažas vaikas: — “Taip, jus esat 
ta sena moteris kuri važiuoja kas 
rytas pasivažinėti su mano tėvo 
karu”.

Pardavinėtojas: — “Kitas pato
gumas šios mašinos, ponia, yra tas, 
kad ji yra “fool-proof”.

Jauna moteris (šaltai): — "Nė
ra dyvų dėl paprastos rųŠies, bet 
tamsta nepažysti mano vyro”.

“Kas atsitiko vaikuti; klausia se
nas žmogus — ar tu paklydai?”

"No, drąsiai atsakė vaikas, aš 
nepaklydau: aš čia esu gerai. Bet 
aš norėčiau žinoti, kur dabar klai
džioja mano tėvas ir motina”.

...Bot — rūkykit Old Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. Šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi ’’ ’ j

Ponas Lud\vig Bacheat 
66 Metų Jaunas

“Aš turiu 66 metus amžiaus, bet 
aš jaučiuosi kaip <35 metų amžiaus. 
Aš galiu tai parodyti dirbdamas su 
vyrais kurie pažysta mane per 30 
metų ir jie stebisi kaip aš galiu 
dirbti turėdamas tiek daug amžiaus. 
Aš sakau jiems, kad jie turi varloti 
Bulgarišką Žolių(Kraujo)Arbatą ku
ri užlaiko mane sveiku ir stipriu. Aš 
išgeriu puoduką Žolių (Kraujo) Ar
batos kiekvieną vakarą eidamas gul
ti. Aš niekuomet neturėjau slogų, aš 
valgau gerai ir miegu puikiai.”

Bulgariška Žolių (Kraujo) Arbata 
yra parduodama visose vaistinėse 75c. 
—$1.25 arba paštu. Adresuokite, H. 
H. Von Schlick, 100 Marvel Building, 
Pittsburgh, Pa.

Skausmas iš
Pūslės 

Trubelių 
Greitai Praša

linamas su
SANTAL 

MIDY
Capsules 

Parduodama 
visose 

vaistynėse

Peoples Plumbing & 
Heating Supply So.
490 Mihvaiikce Are., 

401 N. Halited St.
Haymarkct 0075—0078

Pirkit nuo musų olselio kai
nomis. Copper coil Kasinis Šil
dytuvas virtuvės boileriui, 
$5.85. Klauskite Pono Muail.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ
Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St, & Ashland A ve.

G—“ —G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

Įsigykit baland
žio mėnesio Gy
venimą ir per
skaitykit “Išmin
tis” ir “Gyveni

mo Filosofiją”.



Antradienis, balan. 10, 1928
Leonas žurauskas

ČIGONU KILMĖ
[“K.“] 1117 metais vengrų 

gatvės buvo patvynusios kažko-1 
kiais keistais, iki šiol dar ne
matytais, ateiviais Išblyškusios, 
pusgyvės žmogystės, apsigau
busios skarmalais, apsileidusius 
ilgais juodais plaukais, žings
niavo šalia arkliais ir asilais pa
kinkytų vežimų, prikrautų įvai-' 
riaušių namų padargų. Būriai 
pusnuogių vaikėzų ir margai 
pasipuošusių moterų, jaunų, •

* žavimai gražių, senų, šlykščiai j 
biaurių, — grūmėsi vežimuose 
ir, ištiesę rankas, prašinėjo iš
maldos. Visą tą gurguolę lydė
jo baisus šunų kaukimas, pro-1 
tarpiais nutraukiamas baubimu 
meškos, kurią vežėsi su savim I 
tie keisti ateiviai.

Jųjų rinktiniai 
margais rūbais, 
sudabro sagomis
apsisiautę, jojo raiti gurguolės 
priešaky ir sakėsi esą šiaurės 
Aigipto valdovai. danu? eibes graikų tarmės, nors

Elgetaudama ir dainuodama, kartais labai iškraipytų, žodžių, 
pusalki, bet nenusimenanti, Tokie, iš kitų tautų, daug kul- 
slinko toji niekam nežinoma turingesnių, skolinti žodžiai, vi- 
tauta, visur ir visiems jkvėp- sų geriausiai parodo čigonų 
dama kažkokios prietaringos traukimosi kryptį. Didesnė či- 
baisos. Jųjų klausiama, kas per 
vieni jie esą, iš kur keliauja, 
sakydavosi esą kilę iš Aigipto 
ir pildą Viešpaties prakeikimą 
už tai, kad nepriglaudę šven
čiausios Panelės, kai jinai su 
kūdikėliu Jėzumi slapsčiusis jų
jų žemėje. Kaip tikri

vadai, taipgi 
didžiausiomis 

padabintais.

Atlantic und

Cluc<os Lietuvio w$iia

Pacific Photo)

•Anglijos aviatorius kapt. Walter Hinchliffe ir Anglijos didžiū
no duktė Elsie Mackay, kurie nesenai bandė atskristi iš Londono 
į Ameriką, bet žuvo Atlantiko vandenyne.

krikščio- 
išpažinę 
ir uždė- 
kiaurus 
paliovos 
iš žmo-

tatai popiežiui, jis tad 
jęs jiems tą atgailą: 
septynerius metus be 
klajoti, maitintis vien 
nių gaunama išmalda.

lasai senovės padavimas, ku
rio dėka pavyko tiems atei
viams įsiveržti katalikų kraš
tam davė jiems “aigiptiečių“ ir 
“faraonų“ vardus, kaip kad 
juos vadina franeuzai su ang
lais (“aigiptiečiai”) ir vengrai 
su rusais (“faraonai“).

Ateiviai turėjo vengrų pala
tine (vicekaraliaus) Nikalojaus 
Gora rekomendacijos raštą Į 
imperatorių Sigizmundą, turė
jusį didelės reikšmės. Impera
torius Sigizmundas leido jiems 
laisvai keliauti jo žeme ir, rei
kalui atsitikus prašyti pagalbos 
paskirtą tam reikalui komisarą.

Po trijų dešimčių metų ta 
pati marga ir ūžianti, popie
žiaus nuteistoji “saracinų“ tau
ta. pasirodo Prancūzijoje prie 
Orleano vartų. lš» ėia Jie gana 
greit persikelia į Barceloną, 
kur gauna “graikų“ vardą. Pa
čioj pradžioj XVI šimtmečio 
mes matome didžiules tos tau
tos minias Lenkijoje, Rusijoje 
ir Lietuvoj. Vėliau jie pasiro
do Suomijoje, dar vėliau, 1512 
metais, Švedijoje.

Iš kur toji tauta-kometa atsi
bastė?

Vienintelis šaltinis, galįs šj 
klausimą teigiamai išrišti yra 
jųjų kalba, kurios jau senokai 
ėmė mokytis mokslininkai, 1777 
metais profesorius Riudigeris 
pirmutinis išreiškė savo nuo
monę, jog čigonų kilimo vietos 
reikią ieškoti Nilo pakrantėse. 
I'ačiail kiti lingvistai, ypač Mik- 
lašičius, tvirtino, kad čigonų 
kalba sudaranti vieną vienetą 
su Kaukazo, labiausiai Dardu, 
dialektais; todėl čigonų kilimo 
vieta, jo nuomone, esanti ne Ni
lo pakrantėse, bet šiaurės va
karų Indijoje.

Bet kas čigonus privertė ap
leisti jųjų tėviškę? Ar jie buvo 
engiami kitų, už persų gyvenu
sių, tautų, kaip kad sako jųjų 
padavimai, ar juos išvarė į va
karus Tamerlanas, veltui piršę- 
sis jų karaliaus Siuto dukrai? 
Mokslas į tai nieko tikrą nepa
sako. Patsai vardas “čigonai“, 
pasak Miklošičiaųs, paimtas iš 
Mažosios Azijos samaritėnų 
sektos “antigenai“. Kiti tvirti
na, jog tasai vardas esąs sko
lintas iš indų kastos “čingar“ 
vardo.

Viena tėra nustatyta, kad a p- kyti, dėl jų pačių kaltės nyks- 
leidę savąją Azijos tėviškę, toji 
tauta-atlauža ilgai gyveno Grai
kijoje: čigonų kalboje mes ran-

gonų dalis, kaip tvirtina ling
vistai, iš Graikijos persikėlė j 
Valachiją, kur istorija juos pa
žįsta jau nuo 1340 metų. Kita 
čigonų dalis-šaka apsistojo Ven
grijoje, o avangardas nesusto
damas Siemigraae, prasiveržė į 
Prancūziją ir Ispaniją.

Čigonų kilimo iš aigiptiečių 
padavimas atsiekė savo tikslą ir 
čigonai gana greit įgarsėjo kai
po reti pranašai ir burtininkai 
(čigonės), bet jųjų palinkimas 
vagiliauti greit sukėlė 
juos visas tautas, tarp 
jie apsigyveno, ir juos 
ėmė neigti.

metais Orleano
nusprendžia

padermę “kardu ir ug- 
Filipas IV draudžia

o

Naudinga gramatikos 
nemokėti

Dviejų didelių įstaigų direk
toriai susiginčijo dėl savo. įstai
gų didumo. Vienas jų ir sako:

— Zinai tamsta, mano įstai
goje vien rašalo į dešimts tūk
stančių litų per metus išnau
dojama.

E, tai niekai! Mano įstai
ga per metus dvidešimts tūk
stančių litų nuo rašalo sutau
po, prie raidžių a ir u nosinių 
ženklų nedėdama ir vieton il
gosios y trumpą i rašydama.

Gegužio 2-rą dieną, 1928
» • ____ _ _

Iš New Yorko Klaipėdon 
be persėdimo

prieš 
kurių 
visur

APS Al J- , 
GOKIT 

SVEIKATĄ t

parla- 
išnaikinti

1561 
mentas 
čigonų 
nimi”.
.jiems vadintis 
Filipas V išvaro juos iš Madri
do ir 1745 metais pasmerkia 
nužudyti keliolika čigonų, atsi
sakiusių gyventi miesto pavyz
džiu. Bohemijoje Leopoldas I 
išleidžia įsakymą visiškai išnai
kinti jo žemės ribose gyvenan
čius čigonus.

Bet ne taip lengva buvo apsi
dirbti su ta tauta, čigonai bū
davo žiauriai baudžiami už va
giliavimą. o Karlo VI įsakymu, 
sugauti bevagiant suaugę vyrai 

būdavo stačiai kariami, gi pus
berniams nukirsdavo dešiniąją 
ranką ir išmesdavo iš impera
toriaus žemės.

Slaptingoji tauta tai išnyk
davo, tai vėl atgydavo, bet vi
siškai neišmirdavo, vadinas, ne- 
išsigimdavo. Tenai, kur žmonės 
būdavo užimti karu su kaimy
ninėmis valstybėmis čigonai la
biau įsigalėdavo, giliau įleisda
vo šaknis ir čia visą labiausiai 
apsireikšdavo jųjų, taip sakant, 
kokybė ir talentingumas. Čigo
nai geriausi vengrų kalviai, o 
muzikos srityje jie ir ne pas
kutinę vietą užima. Visų žiau
riausiai ir sumaningiausi vidur
amžių budeliai taip pat tarp 
čigonų teasirasdavo.

Čigonų muzika, visuomet pra
sidedanti nuo andante ir pasi
baigianti triukšmingu allegro, 
yra, anot aistringai jųjų mu
ziką pamėgusio Prano Listo, 
aplauža galingo čigonų tautos 
epo, kurį jie atsinešę s d savim 
iš savo puslaukinės tėviškės.

Jau 1550 metais pasižymi či
gonas Dmitras Karmanas, kurį 
už muzikos gabumus priima 
turkai tarnybon. XVIU-sis am
žius, čigonų muzikai yra aukso 
amžius. Belieka paminėti var
dai karaliaus rūmų smuikininko 
čaki Mykolo Barno arba čigonų 
kapelmeisterio Bigary, vėliau 
patekusio net karalienes Mari- 
jos-Luizes rumuosna.

Tebėra nemažą to žanro mė
gėjų, nors tasai jų, reikia pasa-

SU ŠITUO KASDIENINIU 
PAPROČIU

Rcguli.iiis vartojimas antiseptiko kaip 
Severa’H AiitiHcpsol yra avarini* apBiiugo- 
.•iniaH MkaudamoH gorklč* ir kitų uZrau- 
doiiavimi] taip pavojingų dabar. tiara 
l'rban. HomvcII. Toxa>. rašo: ‘“Auti- 
bcpsol voniomct raudau mano namuoHc. 
M<s vartojam j| kasdien burnos Hkaiavi- 
mui. <!<•! iHK.vd.xmo <lantr| amt-genų ir pa
gerinti kvapų ir dėl apHiHaiiK’ojimo uzsj- 
krftinių.” Nepalyginamus burnoti nkalati- 
tojaH. PuKaldinu kvapų. Viaosc vaistyuo- 
se 60e.

The Common Sense Health Hablt

S_„ j Bandymui buteliukasvllCl rOl • dykai. Reikalaukit. W. 
amde SEVERĄ CO., Dept.

A, Cedar Rapiite, Iowa.

Ten ir iš 
LIETUVOS 

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių 
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
statė rooms

Prie vietinių agentų 
. arba 
130 La Šalie St., 

Chicago, 111.
NORTH GERMAN

LLOYD >

Nebus Skaudamos 
Kojos!

Minkšti Komai arba Sutinimai

Uis menas ima virst į biaurų 
restorano [lik čia ir tepaken- 
čiamą!J šukavimų.

^EBIB daugiau likau* 
■ldurnos kojos.* Neitus 
dniigiitu idežhiiičioH Jr 
drKHiiMuM. Parker’* i’oot 1 
Cui'e prušuiltiu k o J p I 
skausmus greit. l’rasu- I 
Ibiu iiilnkštiis korinis ir fl 
sumušimus kaip magijų, ■ 
1‘raAiillna prakaitavimų, 
atsidavimų Ir padaro nu- ■ 
vargusias kojas tokiomis 
kad jus norit šokti! M 
I.engia vartoti. Trumpu M 
laiku Itc trulielio. Tik 
baltų pauderj imkrat.islt 
ant kojų. l'aM'Kinčs bus^M 
puikiausios. I’arker's 
loot (‘are šimulio vi-^^H 

sose vuistluluc.

THE rooT care co. 
Chicago, m.

B ai tie America Line
Laivu ESTON1A
Kompozitorius

St. ŠIMKUS
Palydovas

Tai bus smagi, mokslinga, įspūdinga

ir naudinga kelionė. Lietuvon pribus

prieš dideles iškilmes 10 m. Lietuvos
y MM

ARTISTAS J. BABRAVIČIUS 
keliauja drauge 
su ekskursija

Pradėkite Prisirengimą Tuo jaus!
Sekamose vietose patarnaus jums

nepriklausomybės apvaikščiojimą

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St

V. STULPINAS
3255 So. Halsted St.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St.

J. J. ZOLP
4659 So. Paulina St.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

šeši asmenys, vienas kuriu
yra turtingas teatrų savinin
kas, tapo areštuoti ir paso
dinti kalėjime, llammond, Ind. 
Juos kaltinama tuo, kad jie 
išsprogdinę bombą, kuri veik 
visai sunaikino teatrą pereitą 
lapkritį. Teatro pastatymas 
ir įrengimas kaštavo $1,700,- 
000.

Areštuotasai teatrų savinin
kas, William Klehege, buvo pa
ėmęs nuomon tą teatrą. Bet 
greitai pamatė, kad jis turi iš 
jo nuostolių. Tada tapęs sugal
votas planas teatrą sunai
kinti.

Sakoma, kad Klehege sumo
kėjęs $2,000 krutamųjų pa
veikslų operuotoji! unijos agen
tui, Joe Million’ui, už atlikimą 
to darbo. Million, esą, prisipa
žinęs ir išdavęs kitus.

Banditai pasigavo (kid- 
naped) Tarną Gaynorį, turtin
gą biznierių, vertelgą autais 
ir savininką McCormick vieš
bučio. Du banditu tapo areš
tuota, kuomet jie mėgino iš- 
kolektuoti $10,000 iš McCor- 
micko, Gaynorio partnerio.

Sveikatos departamento ko- 
misionierius, l)r. Kęgel, pla
nuoja įrengti Chicagoje biurą, 
kurio svarbiausioji užduotis 
busianti kovoti su vėžio liga.

Teatrų mėgėjų domei
Chicagon atvyko paskubusi 

Bolievo trupė, kuri vadinasi 
Chauve Souris. Ji pasiliks čia 
dvi savaiti. Balievo teatras vai
dina Olympic teatre. Sakoma, 
kad visi numeriai esantys nau
ji. Kas nori pamatyti tikrai gė
lų teatro scenų, tai turėtų at
lankyti Olympic teatrą, kai da
bar jame vaidina Balievo tru
pė. 

» * ♦
Illinois valstijoje yra 215 už

registruotų orlaivių, kurie tar
nauja komercijos reikalams ar
ba kurie yra privačių asmenų 
smagumui laikomi. Kalifornijos 
valstijoj tečiau yra 456 orlai
viai. Kalifornija užima pirmą 
vietą, o Illinois antrą. Aplamai 
imant, tenka pasakyti, kad or
laivių visgi dar nedaug yra.

♦ * *
Šiandie primary balsavimai
Šiandie vadinamieji primary 

balsavimai, šiandie bus išbal- 
suoti kandidatai įvairioms val
dininkų vietoms, statomi atski
rų partijų. Gavusieji daugiau 
balsų taps kandidatais busimuo
se rinkimuose. Be to, šiandie 
bus patiekta piliečių balsavi 
mui eilė visokių sumanymų, 
bondsų išleidimo, etc. Tie su
manymai arba pasiūlymai taps 
galutinai nubalsuoti.

Kova tarp tos ar kitos par
tijos (ypač republikonų) kandi
datų buvo pirm šių primary rin
kimų nepaprastai įtempta.

Nužiūrima, kad busią daug 
mėminimų sukti balsus. Todėl 
mėginimų suloti balsus. Todėl 
nizacijos ketina turėti ir ne
paprastai daug balsavimo vietų 
dabotojų. O jų tikimusi turėti 
netoli 8,000.* z * *

Chris Rickman, 534 W. 33 rd 
Street, įsipiršo į namus pp. Ry- 
chell, 3420 S. Parnell avė. Ban
ditas buvo atkreipęs revolverį 
nušauti p-ią Rychell, bet revol
veris užsikirto. Tuo tarpu pa
spėjo pagalbon moteriškės vy
ras. Permušė banditą. Apdaužė 
jį, apkūlė, nutempė į virtuvę ir 
paskui davė žinoti policijai.• • «

Melrose parke prie namų, ku
rie randasi adresu 151 North 
22nd avė., ekspliodavo juodo 
parako bomba. Ekspliozija su
ardė tą trobesio dalį, kuri išei
na j kiemą. Ekspliozija buvo 
milžiniškos jėgos. Tuoj po eka- 
pliozijos pastebėta keturi vyrai 
bėgantys nuo ekspliozijos vie-

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Lietuvių skolinimo ir būda

vo ji mo bendrovė, kitaip sakant, 
spulka šių metų pirmą bertainj 
padarė apyvartos šimtą su vir
šum tūkstančių dolerių. Gražus 
lietuvių kapitalas. Lietuiai šu
lu ša, lietuviai išdalina, lai yra 
geriausia įstaiga. Ačiū jai bie- 
dnuemenei lengviau įsigyti nuo
savą namą ir krautuvėlę pinigų 
po kelių melų mokėjimo.

Pasidėkavojant tokioms Įstai
goms didelis lietuvių skaičius 
turi savus namus, savo pasto
gę. Nei vienam nėra vėlu pasek
ti pirmųjų pavyzdžiu ir pradėti 
taupyti. Spulka visuomet priei
nama kiekvienam dieną ir va
karu. €

Antras spulkos darbuotės ber 
tainis šiemet prasidėjo su 5 
diena balandžio. 70 serija jau 
atdara ir per šitą bertainj, tai 
yra per tris mėnesius, tęsis kon- 
testas gavimui naujų narių. 
Kontestas darbuotojam bus ga
na pelningas. Gali naudotis 
kiekvienas, kuris netingi dirbti. 
O dirbti reikia kiekvienam.

Suprantama, naudingas ir 
našus darbas visuomenei yra 
malonus ir ne nuobodus dirbti. 
Tad, jeigu esi narys tos finan
sinės Įstaigos, nepavydėk nė 
savo draugui, nei kaimynui, o 
patark jiems taupyti. Taupu
mas gi visiems reikalingas. Da
bar kaip tik ir yra laikas pra
dėti taupyti su pradžia balan
džio, tai yra antru šių metų 
berta i n i u.

Tėvai savo vaikučiams velija 
viso geriausio ir kiek galėdami 
gelbsti. Geriausia tėvai vai
kams pagelias pratindami vai
kučius taupumui. O spulkos ir 
yra puikios įstaigos tokiam pra
tinimui. ši musų spulka turi į- 
vairių skyrių.

Spulkos dabar yra stropiai 
valdžios prižiūrimos, todėl ne
turėtų būti baimės dėti jose sa
vo centus ir gauti už juos gerą 
nuošimtį. Kurie skaitysite šį 
straipsnelį, pagalvokite rimtai 
ir jei nesate nariai nė vienos 
spulkos, tai tapkite spulkos na
riais. Spulkų yra visose koloni
jose. Spulkų yra lietuvių ir sve
timtaučių ir visos jos gerai ver
čiasi teikdamos pagalbą savo 
dalininkams.

tos. Jie pribėgo prie didelio au
to ir susėdę nuvažiavo. Policija 
vėliau suėmė tris vyrus, bet ar 
jai pavyko suimti kaltininkai, 
ji nepranešė. 

* ♦ ♦
šeši asmenys mirė Velykų 

dienoje dėl automobiliu nelai
miu.

šiai dienai tapo atspausdinta 
6,891,000 balotų, žinoma, tiek 
balsuotojų Chicaga neturi. Ko
dėl gi spausdinta tiek daug? 
Well, tie balotai susidaro iš tik
rųjų balsavimo balotų ir iš 
blankų padarytų pavyzdžiui. 
Balotai išvažioti 2,755 balsavi
mo precinktam.
4WWW***- ' ♦i*"'—v*’ ,•• •• ■

THE JINGLE BELLES

SO GUA9 >OO UK.C FGUUOlOy- 
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t7X SAU TMS; FOČ TRCSC
U)e<5K---------------- Hd'LL

SOOA) Be COftVAl£SCING! I
AR GKČLS- HOLO COOK
ToačKt -- VOCKČ, GOU)A)e

JUST PGUGKVEUU--

Tad buk ir tamsta dalinin
kas ir naudokis visomis progo
mis.

Cicero lietuviai, kurie norėtu 
I platesniu informacijų apie 
spulkos darbuotę, tesikreipia i 
Leo Švėgždą. Reguliariai spul
kos susirinkimai esti kiekvie
ną ketvirtadienį vakare, nuo 7
iki 10 valandos. Spulkos ofisas 
randasi adresu 4917 \Vest , 14 
si., Cicero.

—Spulkos korespondentas.

Bridgeportas
Pirm keleto dienų “Naujie

nose” buvo pranešta, kad p. 
Burbai, laikančiam moteriškų 
rūbų krautuvę Bridgeporte, 
8214 S. Halsted st., buvęs Įsuk
tas falšyvas čekis. įsukęs tą 
čekį koks ten rusas ir moteriš
kė lietuvė, atsilankiusi kartu su 
rusu krautuvėm

Vakar teko kalbėtis su p. 
Burba, štai kaip jis apibudino 
tą rusą. Pagyvenęs, bet dar ne 
senas vyras. Storokas. Kalba 
lenkiškai, bet jo lenkiška kalba 
darkyta. Išrodo, kad jis butų 
slavokas ar koks galicionas.

Nemačiau to vyro, žinoma, 
negalima nieko tikra sakyti. 
Vienok klausant p. Burbos pri
siminė, kad kuomet andai Mar- 
(fiictte Parke p. Krisiunas nete
ko pusketvirto tūkstančio dole
rių, tai ir anas holdaperis buvo 
taipgi pagyvenęs vyras, nors 
dar ne senas, storokas, kalbėjęs 
darkyta lenkų kalba. Su juo ir
gi buvo moteris.

Ar tik ne tie patys paukščiai 
dabai- operuoja Bridgeporte 
mainydami falšyvus čekius, ku
rie atėmė p. Krisiuno pinigus?

P-nui Burbai pavyko sužino
ti, kur falšyvų čekių mainyto 
jas gyveno. Jam buvo duotas 
adresas vieno šaučiaus, kuris 
gyvena 18-toje gatvėje, adresu 
1019 West 18 st. Kada Burba 
duotu adresu nuvažiavo, tai su
žinojo, joge i sukčius ten gyve
nęs, bet jam pasakė, kad dabar 
jau nebegyvenąs. —Reporteris.

“Kipšiukas” Jukne
vičius išvažiuoja su 

art. Pilka
Del susidėjusių aplinkybių 

apleidžia Ameriką studentas Ii. 
Juknevičius, kuris taip gražiai 
pasireiškė savo vaidinimu kai
po “Kipšas” art. Pilkos paruoš
tam veikale “Tuščios pastan
gos”. Jis ateinančiam sekmadie
ny sykiu su art. Pilka išvažiuo
ja iš Chicagos ir bus asistentu 
laike pono Pilkos atsisveikini
mo maršruto per lietuvių kolo
nijas. Paskutinį kartą chica- 
gi< ėiams tenka proga pamatyti 
p. Juknevičių vaidinant penkta
dieny Lietuvių Auditorijoj lai
ke art. Pilkos vakaro “Good 
bye Chicago.”

P. Juknevičius gegužės mėne
sy išplauks Europon.—Rep,

z—,ib —----- — —
Tel. Boulevard C214

Plumbing, Healing 
Kaipo lietuvis, lietuviams viKZ.dc* 

patarnauju kuogeriausial 
M. YUŠKA & CO. 

4604 So. Paslina St, Chicago, Oi.
■.................. - . 7

Sportas
Detroite ristynes antradienyje, 

balandžio 17 dieną
Antradienyje, balandžio 17 

,dieną, Detroitan suvažiuoja ke
letas šaunių ristikų. Tą dieną 
įvyks tokios ristynes, kokių 
detroitiečiai senai tur būt ne
matė.

Ristikų bus net trys poros. 
Pirmoje poroje risis pausaulinis 
lengvos svarus čempianas, 
Johnny Mayers, su belgų čem
pionu, Em. Vanderleenden. 
Mayers yra chicagietis, o Van- 
derleedeiV detroitietis.

Antroje poroje Karolis Požė
la susiims su Ernest Edvvards’u.

Trečioje poroje risis Sam 
Bartsos, graikas, su Charles 
Jardanoff, bulgaru.

Ristynes bus 17 dieną balan
džio. Pradžia 8:15 valandą va
kare. Vieta, kurioje ristynes 
įvyks, bus paskelbta vėliau.

Šj kartą apie ristynes galiu 
pasakyti tiek, kad visos poros 
susidaro iš puikių ristikų, savo 
darbo žinovų.

Atėjusieji pažiūrėti ristynių 
pamatys ne tik kuris ristikų iš
eis laimėtoju, bet ir vikrumą, 
energiją, tikrus atletus artistus 
darbe. —(’hie.

STORAGE SALE!
Per 5 dienas bus išparduota už 

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

Dining Room Stalas ir G krėslai 
už $35.00,
Kitchen Stalas ir 4 Krėslai už $19.50

Komodas po $15.00 — $24.00.
Medines Lovos su springsais ir 

matrosais po $88.00.
3 šmotų Parlor Setas už $49.00.
3 šmolų Parlor Setas .su Lova už 

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

$109.00.
Eden Nauja Washing Machine už 

$89.00.
Radiola 6 tubų nereikia nei dratų, 

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 $89.00.

Senora Radio Combinacia nauja už 
$89.(H) — vertės $350.00.

Thermodine 6 Tubų Radio už $38.
Freshinan 5 Tubu Radio setas už 

$19.00.
Mohawk 5 Tubų Radio Setas, 1 

controliu už $24.00.
Moha\vk 6 Tubu Radio, 1 Controliu 

už $29.00.
Atwater Kent 6 Tubų, Pooley Ca- 

binetas su Viskuo už $98.00.
Atvvater Kent 6 Tubų už $49.00.
Spartan 7 Tūbų naujas Radio už 

$149.00.
Fada 6 Tubu Radio už $42.00.
Freshinan Equapha.se Electric 6 

Tūbų už $98.00.
Freshinan AC Electric G Tubų Ma- 

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

$68.00.
Victor Victrola vertės $200.00 už 

$49.00.
Victor Counsel už $29.00.
Brunswick Panatrope $300.00 už 

$98.00,
Columbia Viva Tonai $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 & Kamp Grojyklis Pianas 

už $295.00.
Kimball Grojiklis Pianas už $265.
Kimball Upright Pianas už $52.00.
Chekering Upright Pianas už $65.

Visi šitie daiktai turi būti 
greitai išparduoti.

Manufacturer’s District
Warehouse 

Antradienis, balan, 10, 1928

( 
1

u>oa
Tabako
Derliaus
Smetona

FRED NIBLO
Krutamųjų Paveikslų Direktorius, sako:

“Krutamųjų paveikslų direktoriui nėra kito tokio 
smagumo bei pasigardžiavimo, kaip kad geras eiga- 
retas — toks, kuris ne tik suteikia jausmams malonumo, 
bet taipgi ir palengvinimą balsui. Ir as atradau, jog 
toks ei garėtas yra ‘ The Lucky Strike9— ir laike traukimo 
didžiųjų krutamųjų paveikslų, kaip kad ‘Ben Hur9, as 
rūkiau ‘Luckies net diriguodamas atvirame ore tūk
stančius ekstriniai paimtų atkorių, ir niekada nei vieno 
sykio as neturėjau gerkles susierzinimo."

--

“It’s toasted”
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.

<*) 1928, The American Tobacco Co., Ine.

LI5TERINE 
THROAT 
TABLETS

čMade by
LanAtt Pharmacal Co., S.int Luuit, U. S. A.

(ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nvisinirk tvTM»writ«rį

3343 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 8167 

Mathe\v Aleliunas
Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi davana.

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Equapha.se


Antradienis, balau. 10, 1928 HAirasHis, CEičigo, ra.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeporte
Apiplėšė Budriko krautuvę

ir net “su vežimu įvažiuoti”. 
Langas didelis, stiklas brangus.

Einu vidun. P-nas Petraus
kas, Bridgeport Clothing krau
tuvės (tur būt didžiausios vy
riškų drabužių krautuvės Brid
geporte) savininkas, šypsosi.

Klausiu kuriuo laiku išbala- 
dbta langas. Atsako, kad nak
tį, apie pusę antros (iš sekma
dienio į pirmadienį).

Kaip sužinojai apie išdaužy- 
mą lango? Policija, girdi, tele- 
fonavusi.

o iš kitų fašistai.
» » 8

Tai reiškia, visa troika išva
žiuoja Į Lietuvą, dainininkas, 
lošėjas, ir choro vedėjas, išva
žiuoja tai išvažiuoja, juk nesu
laikysi. Bet chicagiečiam vėl 
bus nors ko laukti iš Lietuvos 
sugrįžtant. — Pustapėdis.

Kas girdėti “Naujie 
nų” lavakorčių 

skyriuje

Pastaruoju laiku per “Nau
jienų” laivakarčių skyrių atva
žiavo iš Lietuvos šie pasažie- 
riai:

Graboriai Akių Gydytojai

Naktį iš šeštadienio į sekma
dienį jauni vyrai išmušė didžio
sios Bridgeporto muzikalių in
strumentų krautuvės langą. Ta 
krautuvė priklaso J. Budrikui 
ir randasi adresu 3117 So. 
Halsted St.

Plėšikai įsibriovė krautuvėn ■ 
apie 3 valandą nakties. Išnešė 
jie du radio setu ir vieną ar
moniką.

Vienas radio setų—Atvvater 
kompanijos išdirbystės— buvo 
paskutiniaiisio modelio. Tai ne 
paprastai gražus ir geras setas, 
ką tik pasirodęs markete.

Plėšikams tečiaus nepavyko. 
Kai jie buvo beapsidirbę, juos 
pastebėjo policininkai. Nutvėrė, rugsėjo mėnesio

Vagiliai mėgino nepasiduoti, perkelti krautuvę nuosavan tro- 
Tada policininkai gerokai apku- besiu adresu 3312 So. Halsted 
lė sugautuosius. Vienas plėši
kų ištruko iš policininkų rankų. 
Leidosi bėgti. Tas, rodosi, bu
vo pašautas.

Areštuotieji du vyrai nuga
benti policijos stotim Pasirodė 
jie esantys airiai. Vieno pavar-

Ar daug nuostolių padaryta, 
ar buvo kas pavogta?

Nuostolių nepadaryta. Maty
ti, piktadariai nespėjo apsidirb
ti. Taigi nieko nepavogta. Po
licija turi vieną vyrą suėmu-

! si kaip nužiūrimą. Bet ar pa- 
; vyks surasti piktadarius, tai 
pasirodys vėliau. Langas buvęs 
įšiurytas, todėl ne jis nepadarė 
jam, p. Petrauskui; nuostolių. 
Nukentėjo apdraudos komapni- 
ja.

Pasikalbėjome dar kiek su p. 
Petrausku. Sužinojau, kad nuo 

jis rengiasi

St. Dabartinis jo krautuvės ad
resas yra 3246-48 So. Halsted 
St., greta Universal State ban
ko.

Ką žmones kalba
Nesuradęs p. Michelio krau- 

Murphy. Kaip galite spręs-1 tuvėjč užėjau pas jo kaimynus, 
žydus biznierius, turinčius na
mų rakandų krautuvę. Paklau
siau ką jie mano apie papildy
tas vagyste^.

Jie atsakė, kad vagys visuo- 
Abu plėšjku dar jauni vyrai met yra vagys. Ale kur ran- 

—po 23-24 metus amžiaus. į dasi ir ką veikianti policija. Esą, 
Vieną radio setą ir armoniką sekmadienio ryte, gal apie ko- 

p. Budrick jau atgavo. Kai pii

t i iš pavardės, jei ne jis pats, 
tai jo tėvas yra kilęs iš pačios 
Airijos širdies. Kito piktadario 
pavardė—O’IIara. Tai irgi ai
rių tėvų vaikas.

kią septinta valandą, vaikėzai 
apie Michelio 

krautuvės langą; policininko gi
madienio ryte teko matytis su <iar slankiojo 
p. Budriku. tai tik vieno radio 
seto jis dar .nebuvo atgavęs, bet nebuvę, nors kitu laiku čia ne
tikėjusi, kad ir tą veikiai gaus, stoka |K>licininkų.

P-nas Budrik papasakojo, Išsikalbėjus su p. Budriku 
kad jau nel>e pirmą kartą me- apie vagystę jo krautuvėje, jis 
tų bėgy je mėginama jį apvog-į papasakojo, kad jau esąs išgud- 
ti. Rudeni pavogė karą, kpris; rėjęs. 
būdavo naudojamas 1 ’
Bet vagiliui nepavyko. Jis bu-! pėdų toliau nuo lango. Jei pik- 
vo sugautai. Teisėjas 
vagiliui metus laiko kalėti. Tai i 
atsitiko pereitą spalų mėnesį.

Antrą
įsipiršti krautuvėm per Kalėdas,! 
bet ar juos kas ten nubaidė,Į 
ar dėl kurios kitos priežasties, I 
vienok ir tą kartą jie nieko ne-

, Girdi, kai sudedu lan- 
bizniui.; gan tavorą, tai'dedu bent keletą

karta vagiliai mėgino

paskyrė tadariai ir išmuštų langą, tai 
išmušę nepasiektų tavoro ran
ka turėtų dar Įlįsti vidun, o 
tai imtų daugiau laiko. Ačiū 
tam pasidaro daugiau kliūčių 
vagiliams.

—Reporteris.

Trumpai KalbantTrečiu kartu pavogė radio se
tą vertės $150. Tai atsitiko ve 
kaip. Įėjo krautuvėn “pirkė
jas”. žiurėjo, apžiurėjo radio! 
setą. Tuo laiku pasitaikė įeiti į 
kitiems pirkėjams. Juos reikėjo 
nuvesti toliau į krautuvę, ka
dangi reikalingas jiems tavoras 
buvo kitoje krautuvės dalyje. 
Ko! šiems pirkėjams rodyta ta
voras, vagilis spėjo išsinešti ra
dio setą. Kai patarnautojai su
grįžo prie pirmojo “pirkėjo“, 
tai jau nebe buvo nei jo, nei! 
radio seto.

O pereito sekmadienio naktį Į 
krautuvė apiplėšta ketvirtu! 
ko. Tik didžiulis langas sudau
žytas į šipulius. Vakar jis buvoj ameiikoiiiškus lašinius? Ir, kaip 
UŽstdtvtaS dlllimis. <yirdat tui knlotns lipt, knlėii-

Nekurie SLA. nariai pavydi 
komunistams to miliono dole
rių, kuris yra sukrautas kaip 
apdraudos kapitalas kasoj. O 
aš visai nepavydžiu. Jeigu yra 
tūkstantis komunistų SLA. ir 
jeigu kiekvienas yra užsira
šęs po tūkstanti pomirtinės, tai 
tegul visi tie komunisai išmirš
ta, — na, ir gaus tą milioną, 
kurie taip nori.

0

Sako, kad dabar Lietuvoje 
. labai madoj yra lošti visokius 

amerikoniškus sporto lošius. 
Na, jeigu myli amerikoniškus 
sportue, lai kodėl negali mylėt

girdėt, tai keletas net kalėji
me tupi už pardavinėjimą a- 
merikoniškų lašinių.

0 0 0
Sako, mokslas neša žmogui

Apvogė Michelio krautuvėlę

Arti p. Budriko, būtent ad
resu 3133 So. Halsted St., ran
dasi krautuvėlė optometristo naudą. Aš tam netikiu, nes ne- 
Michel. Jis irgi yra lietuvis. ni(jLyti žmones valdžioje sėdi, 
Jo krautuvėlė ne didelė. Bet’o mokyti kalėjimuose arba 
lange ir krautuvėlėj buvo ytin ubagauja. Tai tau ir nauda! 

0 0 0
Kai kurie žmonės lyg ir su 

ir baime žiuri, kad komunistai ne

brangių dalykų, kaip akinių ir
kitokių reikmenių ir graznų.

Piktadariai išmušė langą i“
pasišlavė visą tavorą, kuris bu- nuverstų SLA. valdybos. Nebi- 

P-no Michel neteko jokit, vyrai! Pavojaus nėra, nesvo lange. 1
matyti. Bet kaimynai biznieriai 
pasakojo, kad piktadariai tur 
būt ne maža pasipelnė.

Išdaužė langą p. Petrausko 
krautuvės

Atvažiavau Bridgeportan. Su
sitinku valgykloj pažįstamą 
realestetininką, p. Naikeli.

—Ar matei sako— Petraus
ko krautuvės langas išpiškytas.

Einu pažiūrėti, Nagi teisybė:

visoj Amerikoj lik trys komu
nistai rašyt moka, ir tie patys 
užsiėmę redaktoriavimu. Jeigu 
jie užimtų Susivienijime vielas, 
tai sustotų jų dienraščiai ėję. 
O antra vertus, trijų neišten
ka valdybai; todėl pavojaus 
nėra.

o a 0
Sirvydas sako: “Lenkijos so

cialistai subankrutavo”. Gal jis 
norėjo pasakyt, kad lietuviški 
tautininkai subankrutavo? Nes

rank.Į Įkišti, bet ir visas įlįsti iš vienų pasidarė sandariečiai,

Penktadieny - art 
Pilkos atsisvei

kinimas
Šiais metais— “Tuščios 

tangos”, praeitais “Aušros sū
nus”, George Dandin”, žemės 
rojus”, Klasta ir meilė” ir kiti 
veikalai. Kas matėt juos, ar jie 
jus nepatenkino? Ar art. Pil
kos veikimas nebuvo žymus 
Chicagoje? Tokios mintys atei
na golvon, kai prisimeni, kad 
penktadieny, 13 balandžio Lie
tuvių Auditorijoj įvyksta art. 
Pilkos atsisveikinimo vakaras. 
Teko nugirsti, kad art. Pilka 
nepaiso išlaidų, samdo vėl kos
tiumus, daro dekoracijas —nori 
duot gerą vaidinimą. Ir norisi 
tikėti, kad Chicagos visuomenė 
tinkamai išlydės taip daug mu
sų tarpe veikusį svečią iš Lie
tuvos.—Vienas iš visų.

pas-

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Ar nevertėtų surengti debatų?

Mockus 
jis sa-

Chicagon sugrįžo p. 
Kaip* cbicagieciai žino, 
vo laiku buvo pagarsėjęs čia ir 
kitose kolonijose pamokslais 
apie tikybą ir dievą.

Chicagoje šiuo 
p. Visliomis. Jis 
sakosi, naujos ir 
skelbėjas.

Reiškia, turime

laiku gyvena

tyros tikybos

du vyru, vie
nas kurių yra griežtas tikybos 
priešas, o antras ne tik tam tik
ros tikybos išpažintojas, ale net 
pats jos tėvas. Well, kažin kaip 
butų suleidus juodu dcbalnot?

Ne tų dienų pasirinko

Chicagos fašistai rengiasi 
kiam ten apvaikščiojimui

ko- 
ge- 
ap- 

vaikščiojimui Chicagos lietuvių 
draugijas.

Man rodosi, kad fašistai pa
sirinko savo šventei nevykus) 
laiką. 15 dienų gegužės buvo 
Lietuvos Steigiamojo Seimo ati
darymo diena. Nejaugi Seimo 
atidarymo dieną fašistai mano 
savo švente pripažinti?

Abejoju. Nes jeigu jie vertin
tų Lietuvos seimą, kaip žmonių 
valios reiškėjų, lai nebūtų iš
vaikę seimo, nebūtų sumynę, 
sutrypę Lieutvos konstitucijos, 
tai negarbintų dabartinių Lie
tuvos diktatorių.

Chicagos fašistam, norint pa
sirinkti dieną savo šventei, rei
kėtų pasirinkti 17 dieną gruo
džio, kuomet smurtininkai nu
vertė teisėtą Lietuvos valdžią. 
Ir iškilmingai apvaikščioti sa
vo ševntę jie turėtų ne dienos, 
bet nakties laiku, — kaip kad 
ir smurtininkai pasižymėjo nak
ties laiku.

Fašistai jau kreipėsi j kai 
kurias draugijas kviesdami jas 
prisidėti prie jų apvaikščioji- 
mo. Tarpe kitų jie kvietė ir 
Chicagos Lietuvių Auditorijos

priėmė, bet nuo “garbes” daly
vauti apvaikščiojime atsisakė. 
Gerai padarys ir kitos draugi
jos pasekdamos Auditorijos 
bendrovės pavyzdžiu. — Rep.

STEPHEN A. THIEDA

Kandidatas j Municipal 
Teismo Teisėjus

pir-Gimęs gruodžio 25 d., 1877;
inąjj mokslą gavęs parapijinėj moy 
kyklojc, vėliaus Chicagos viešoj 
mokykloj ir St. Ignatius kolegijoj. 
Per daugelį metų dirbęs Mandel 
Brothers, ant State St. kur per
leido įvairius užsiėmimus, įskaitant 
sekretoriavimą prezidentui. Laike 
save buvimo prie Mandel Bros, stu
dijavo teises ir baigė Chicago Kent 
Kolegiją, 15)02 m., birželyje ir tą 
pati rudenį tapo prileistos prak- 
h kuoti advokatūrą. Nuo to laiko 
ir yra toj piofcJjoj.

1. V. Kalcis, giminaitis p- 
nios Hanskat. Jis atvažiavo 
laivu Leviathan. New Yorką pa
siekė kovo 19 dieną. Į Chicago 
atvyko pora dienų vėliau.

2. P-nia Elzbieta Scott (Skod- 
žienė). Ji atvažiavo laivu Ge
orge Washington j New Yorką, 
o iš ten atvyko į Chicago pas 
savo vyrą, Peter Joseph Scott.* 
P-nas Scott pereitą vasarą buvo 
parvažiavęs Lietuvon ir ten ap
sivedęs sugrįžo į Chicagų, o da
bar susilaukė savo jauną žmo
nų.

Nepamirškite, kad pirmoji 
ekskursija išvažiuoja 2 die
ną gegužės. Laiko beliko mažai 
Skubinkitės rengtis visi, kurie 
norite važiuoti.

ofisas atdaras 
ryto iki 8 va- 
šventadieniais

“Naujienų” 
nuo 8 valandos 
landos vakaro, 
gi ofisas atidarytas nuo 10 vai.
ryto iki 2 vai. po pietų.

—“N.” laivakorčių skyrius.

PRANEŠIMAI
“Naktis Baltijos Pakrantėse”

Į 3 aktų melodrama, parašė ir sta
to sienoje artistė M. Dundulienė, 
gegužio 2, 1928, C. S. P. S. svet., 
1126 W. 18 St. Malonėliau, kad 
draugijos, klintini ir pavieni artis
tai nerengtų tą vakarą nieko, o at
silankytų į mano surengimą.

M. Dundulienė.

Atsiminkit Balandžio 22 d., Bus 
Nedėldienis. Tą dieną bus ART. 
BABRAVIČIAUS Išleistuvių Kon
certas, Lietuvių Auditorijoj.

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

— SLA. 343 kuopos valdyba.

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

— X. Saikus, Sekret.

Pirmyn Mišraus Choro repetici
jos atsibus Utarninke, balandžio 10 
d., 7:30 vai. vakare, Liuosybės sve
tainėj, 1822 Wabansįa 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
legatės atsilankykite paskirtu lai
ku. — J. Tamafiauskas, Sekiet.

Lietuvių Tautiškų. Kapinių Lotų 
savininkų ir draugijų atstovų vi
suotinas susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, Balandžio (April) 15 d., 1928, 
Mildos svetainei, 3142 S. Halsted 
St., 1-mą valandų 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.

Draugyste Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimą trečia
dienį, balandžio 11 dieną, 1928 me
tais, 8 vai. vakare, Lietuvių Audi- 
toiiuin svetainėj, 3133 So. Halsted 
St. Geidžiami draugai malonėkite 
visi laiku pribūti, nes turime dau
geli svarbių reikalų dėl apsvarsty
mo.
— Kazimieras J. Deincreckis, Rašt.

A. L. T. S. 25 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyksta seredoj, ba
landžio lt d., 8 vai. vakare, 816 
W. 31st St., Raymond Chapel sve
tainėj. Yra daug svarbių reikalų; 
malonėkite visi nariai atsilankyti.

— Kuopos Valdyba.

Art. Stasys Pilka rengia atsisvei
kinimo vakarų — vaidinimų. — 
penktadieny, 13 balandžio, Lietuvių 
Auditorijoj. Visni nauja, specialiai 
paruošta programa.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patai n •▼Ima s, 
laidotuvėse ir kokiam* 
reikale, visuomet a atl 
•anžininga* ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyriau

3307 Auburn Avė,
CHICAGO, 1LU

Simpatiškas — 
Mandagus— 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 

F Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenae 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct^ Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS 

Auburn Avė., Tel. Blvd.3201 3201

S. D. LACHAVICZ
Lietuvio Graboriue <r 

Ralzamuotojaa

2314 W 23rd PI.
Chllaro. IR

Patarnauja laidotuvi- 
se kuopigiausiai. Rei* 
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Rooseveit 2515 - 2516

Jol abejoji apie buvo akis, eik pa* 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenae 

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Re*. Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
R«srm Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 So. Halsted SL, Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakar*. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną.

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—8 ir 7—8: Ned. 16—12 ryto | 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Telephong Yards 0994

DR> MADRIDE KAHN
4631 8outh Ashland Avenae

I Ofiso valandos: *
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą,
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dianą 

Res. Telephone Piaza 8200

A. L DAVIDONISj M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107
V a I a n d o f

nuo 9 iki 11 vai. ryt*.
nuo 6 iki 8 vai. vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio į

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

Gydo staigia* ir chroniška* ligaa 
I vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- 
sius metodus X-Ray ir kitokiu* elek- 

, tro* piietaisus.
Ofisas ir Laboratorija:

1*25 W. 18tb St. netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6483

J, F, RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
CRABOR1US CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
st$s.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

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

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

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaekee Avcnue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredcs vakare uždaryta 
Medelio! pagal sutarti

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 78?o 

Res„ 6641 South Albany Attaiae 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 8-8. Nedalioj 10-12 d

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1724 S. Lopinis Street 
Kampas 18th St.

L 2—4 po piet. ir 7—9 vai. vaki 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfaz 6358

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u i e- 
rijos kolegiją; 
Ilgai praktika
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
priei gimdymą, 
laiko gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki
tokiuose reika 
tuos* moterims 
ir merginom* 
kreipkite*, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

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

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

Tel. Brsnswick 4983
Narnų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletini šviesa ir diathermie 
Kės. 66S0 South Artesian Avenu*

Phone Prospect 6659
Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Cbicazo. 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

Office Boulevard į 042

LIETUVIS DENTISTA8 
4645 South Ashland A vena* 

Ant Zaleskio Aptieko* 
CHICAGO. ILL

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. VVestem Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 6:90 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M 

CHICAGO

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

Tel. Lafayette 4146
V a 1 u n d o *

nuo 9 iki 11 ▼. 
nuo 6 iki 9 vai

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSILKAUSHILLAS 

AKŲSERKA
3252 South' Halsted Street

Akių Gydytoj ai

Viršui Universal

Stale Bank ....
Moterys ir mergi
ntu kreipkitls *u 

eikalai* nuo 12 iki 
4 vakaro. Kitu lai- 

pagal sutarti.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
3243 So. Halsted St.

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. Specialo 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 Mdu Specialistą*

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo I Iki 8 vakaro, 

Nodilioj uuo 10 iki 1.

ryte

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

Nuo 
8:80

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

iki

Telefona* Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

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

Ofiso Tel Victory 7188
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 8201 South Wallace Street

Jvairųs Gydytojai

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai — — 

Ofisas
4729 South Ashland Avenae, 2 labos 

Chica*o, 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 ▼. dienų.

Phone Midway 2880

Advokatai
K. Jurgelionis 

ADVOKATAS 
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 0141 
Galima matyti vakarais, sulyg pa

skyrimo telefonu.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas yidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington utkI Clarks Ste.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tol. j Hyde Park 8395 ’

127

K, GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pi*t
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St 
Tel. Bovlevard 1319

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 rakare. 
Seredoj ir Pfetnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedalioj n-a 11 ryto iki 1 v. p. p.

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

OR. J. W. BEAlfflETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: Į

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1D.
Ne lėlio j nuo 2:39 iki 4:30 ▼. po pietų • 

TELEFONĄ# CANAL 0164

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A. A. 011$
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St. 

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Puucdlliu ix 

pelnyčius. >



8 KAMIENUS, Chicago, m.
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Antradienis, balan. 10, 1928

Tarp Chicagos 
Lietuviu Business Service

Biznio Patarnavimas
_ . ■- - ■=-! ■ perkraustom pianus, nanuj rn-

■ ■ ■■ ... , — kandus ir tt.Vežam ir toliau. Mes at-
vr 1 sišaukiam bile kur, bile kada. MyersKun. M. X. Mockaus Moring and Long Distance Havling.

_ _ __ 4163 Roosevelt Road. Lawn 0409.
Prakalbos--------------------------

Chicagos laisvamanių kuopa ' mas. 
ateinantį ketvirtadienį, 
džio 12 dienų, rengia

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja-

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

RldlKlA meręinos lengvam na
mų darbui. Vaiku nėra. Adresas: 
GOLDMAN, 1516 S. Millard Avė. 
Tel. (’ravvford 1935.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-ženiė Pardavimui

Tel. Kedzie 7166balan-
kun* UPHOLSTERING, popieravimas,

X. Mockui prakalbas. Jis kalbės pertaisymas. Mes atliekam tik ge- 
riausį darbų. Atsišaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 

1 skaitliavimuR. Kas reik dastatom. 
NORTHMORE UPHOLSTERING

SHOP,
6409 North Leavitt St.

Tel. Briargate 6815

temoje “Ką aš mačiaus ir gir
dėjau Meksikoje”.

|
Privatiškame pasikalbėjime 

Mockus papasakojo labai įdomių 
dalykų apie Meksikos kunigų. 
kautynes su dabartine Calleso 
valdžia. Jisai sako, kad skelb
dami streiką Meksikos kunigai; 
padarę klaidą. Meksikos katali
kai, esą. pradeda apsiprasti be 
kunigų patarnavimo. Jeigu ii- i 
gesnį laiką taip tęsis, tai meksi
kiečiai išmoksią Dievą garbinti 
be kunigų pagalbos.

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
dom malevą, popierų, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANCIONIS, Sav.

ba priimsiu pusininkų. Priežastis 
pardavimo — vicnii moteris negali 
užlaikyti. 2965 S. Michigan avė.

1* A KO A. V ! M UI *2, augfttų frame, 4 
pagyvenimai po 3 kambarius, pečium 
šildomas, yra gasas, elektra, 1719 
Ruble St. Kaina $3600. Informacijų 
klauskite Naujienose, Box 1055.

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

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

Furniture & Fixtures
_________ Rakandai* J CaiHa i______

NAU.ll ii- vartoti likę l>ankrutiju- 
sių rakandai ir kaurai. Tikras bar- 
genns. Diistutymns veltui. Bahl's 

| Furniture, 1112 \V. Madison st.
Į---------------------------------------------------- 1-------------

PA IEŠKAU inerginos ar mote- PUIKI PROGA
J i Jauna poi-n parduoda vIhuh rakandu*: Wilion

mokcščiU sutiksime. Atsišaukite IS kauru*, wnlriut valgomo ir miegruiinio ho. 
' rvto 549 W 1 Kth Street 1 ,UH- Friczio parloro n'fii. pnmyėiam* *otą,lyto, ivi.r w. joui oireri. 1 grand ninni), nykiu arba dalimi*, pigiai.
1 ; 9719 So. Peoria St.

Normar 7521

PARDAVIMUI bučornė, arba mai- 
Inysiu ant automobilio, saldainių 

J krautuvės ar saliuno. 3139 South 
Halsted St.

Help Wanted—Malė

UŽ ALGĄ.
JAUNA pora parduoda su nuo

stoliu gražius rakandus, molui i r
Reikia atsakančiai atrodančių vyri), seklyčios setas, 10 Arnotu valgomo 
apie 25 metų amžiaus, j didelę įstai- kambario setas, 2 tnicgruimio setai.
gų, kurie gali kalbėti angliškai, 
tų dalbų mokame $50 į savaite.

M R. KERANSK1 
Room 1514 

134 N. LaSalle St.

Už Galimu parduoti dalimis. Keystono 
6738. 4337 N. Albany avo.

BARGENAS. Gražus lAmuAtns seklyčios 
setiiH. miegruiinio ir valgomo kambario ne- 
tai, kaurai, oHvocr 6 tūbų radio. liampos. i 

771b Corncll: Regcnt 2273

SPECIAL 
ir KioMiTiH 
Bizni* 
virokiij 
į dieni) 
Imi pitcinl. šit) 
PricžiiHiiM 
Bubnio* jei 
duoHin

lliirgcmiH.
nauji 

išiliriitas 
tautų apvyv/'iita 
virs Aimtas dūle ...

savaitę turi būt 
pardavimo, labai 
niekas nenui>ii)es.

iiždyką. 1833 Šo.

Pardiivimni bu<Vrnfi 
riikiiiiiial. <liiiig tavom, 

■r keliu melus; 
vii-t.-i: apyvartoH 

Parduosiu Iii- 
parduotus, 

svarbi. Iki 
m-ilėlioj ati- 

Halsted St.

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbemė,1 
senas ir geras biznis. Pigiai. 10722 
»So. Michigan Avė.

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletu visai naujų bun

galovv, kuriose dar niekas negyveno. 
Mes 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

Koncesijos 
Kraustykitės

$5300
$7300
$7500
$7950

Reikia tikėtis, kad savo pra- j 
kalboje 
Mockus 
džius iš 
kai. šių 
sušelpti 
skurdo 
nis metus. Ne mažą dalį kelio
nės iki Chicagos jisai ėjo pės
čias, nuplyšo ir baisiai suvargo. 
J prakalbas bus į mama maža 
įžanga, bet visas . pelnas eis t 
Mockaus naudai. Prakalbos i 
įvyks Lietuvių Auditorijos di-j 
džiojoj salėj apie 8 vai. vakaro,

Koresp.

KARPENTEK1S — generolis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

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

| ti. Pinigus gausite { 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

REIKALINGAS tuoj mis geras vy
ras ant truktų Parmos ir prie golfo 
lauko. Atsišaukdamas paduokit sa
vo metus ir Pūdymų. Gera mokes
tis geram vyrui. .1. J. Bachunas, 
Sodus, Mich.

PUIKUS BARGENAS
vedlausiu modelių kinai. vidutinėm!* kainomis
VVHlUl’ET COACH 1927 $365
DODGE COUPE 1920 $345
PAURARD SEDAN 1925 $860

ViHi kaliu pntaiH.vli ir irarantuoli
7010 S. Halsted St. Sl<wurt 7087

PARDUODU Storų mokyklos reik
menų, groserio, kendžių, žurnalų 
t. t. Prie mokyklos, vienas i 
apielinkėj. German police šunį, 
tų ant Campbell Avo. prie 701h 
Einu j kita biznį.

ANTHONY RUSECKAS 
3537 So. VVallace Street

! ir 
šioj 
Lo- 
St.

ketvirtadienio vakare 
atpasakos savo įspu-‘ 
Meksikos smulkmėms-1 
prakalbų tikslas yra
.. Y \f U T* « * v w*» VI , puolei UVJU, VIU11VA,
1VI. A. 1V1OCKU. Jisai tiffany darbas garantuotas. Darbas 
Meksikoje apie septy- ir materiolas pigiai.

J 1 1 * Tel. Ardmore 1073

MALEVOJU, popierucju ir calcim. 
$5 už kambarį.

Telefonuokit
Diversey 5067

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
83.3S So. Halsted St

REIKlA patyrusių operatorių prie 
sekamų mašinų, latlie cutters, mil- 
ling, borring mill. Visokios rųšies 
mašinų operatorių. Turi turėti kai 
kuliuos įrankius. Turi mokėti 
statyti savo darbų.

ADVANCE RUMELLY CO. 
Battlo Creek, Mich, 

Phone Battle Creek 8117

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

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

loto bile kokios rųšies bungalovv ar
ba 2 flatų namų, kokį norėsit.

Matykit savininkų ir budavotoją

J. COLEMAN
2104 N. Harlem Avė.

už

MALEVOJU, popieruoju, craftex,i

CEMENTINIS DARBAS, marini
mas ir karpenteriavimas visokios rų
šies., bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. Teikiam apskaitiiavimus.

• Aaron Miller, 2913 N. Sacramento 
Avė. Phone Irving 7909.

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

819 W. Adams St. 
Monroe 1946

5506

SKOL1NAM PINIGUS
1 ir £ Morgičiams 

J. A. REDLIN, 
S. Albany Avė. Hemlock

REIKALINGA bučerya, turi turė
ti paliudijimų — ir gerų rekomen
dacijų. 3601 S. Washtenaw Avė.

APLEIDŽIU miestų, turiu par
duoti savo gražų 3 šmotų seklyčios 
setų, 8 šmotų valgomo kambario 
setų, I šmotų miegruiinio setų, pa
statomas gražias lempas, 2 kaurus 
9V12. Parduosiu dalimis ir pigiai. 
Rakandai tik 2 mėnesiu vartoti.

2902 W. North Avė., 
kampas Franciseo avė.

Specialia Išpardavimas

0452
For Kent

Cicero
SLA. 194 kuopa — liolševikų 

tarnaitė

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

C. MOSER
Į 625 W. 48th PI. Yards 1034

Farins For Sale
Ūkiai Pardavimui SOUTHWEST SIDE—Apt. namai 

, 5 fl. ir krautuvė, netoli Douglas par- 
l’ARDUODU ūkę, 80 akrų, 60 ak-1 ko įplaukų $270, $4000 ir išmokėji- 

rų dirbamos, 20 miško, stuba, bar- 
nė ir daug budinkų. Netoli nuo mie
sto ir mokyklos. Pardavimo priežas
tis — senatvė. H. A LEKAS, Box 88, 
Brethren, Mich.

mais, 2 fl. Rock. 2953.

Resortas ir Farm a
Viena iš puikiausių Michigan 

gyvuliais,

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

BURKE REALTY CO. 
8053 So. Halsted St.

Triangle 2794

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteentli Bomi & Mortgage Co. 

1618 W. 181h St.
I. F. I)ankowski, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės

asmeniškai ar laiškais.

RENDON storas, 3 kambariai už
pakalyj, pienynė buvo per 16 me- 

įtu; yra garadžius. lietuvių kolo
je jo j. 2241 W. 28rd PI.
| — -_1 I 11 11 _ - • - ‘  ’• - — ——-

RESTAURANTAS ant lyso, pil- 
I nai įrengtas, geras biznis.

3140 W. 47th Street

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo grojiklj pia- 
. nų, išrodo ir groja kaip naujas, už 
$95, $40 cash, kitus j 3 mėnesius. 
6621 So.' Richmond Avė., 2-ros1 
lubos. t

Uždarome sandėlį, priversti esame resortų, SU namais, 
viskų išparduoti labai pigiamiK kai- , vv. . . . ..
nomis. Seklyčios setus, mohar ir paukščiais ir turtingu invento- 
velour gražius miegruimių ir valgo-1 rįum> 9 skylių privatišku golfo 
mų kambarių stus. '*------ j.-i-i.- i
pasirinkimas 
kainomis.

JOYCE
5711

karnų, pigiausiomis į Inuku; tik trejetą valandų ke- [ 
i lionės nuo Chicagos; resortas ;
išgarsintas tarp augštos klasės ■
v a e e ~

TURIU parduoti gražų 
kambarių mūrinį bungalow, 
reikia. 

Atsmaukite Aiandie. 
Savininkas

5742 So. Whipple 
Republic 8708

modernikkų 6
$3000 ea.h

st.

BROS. STORAGE 
So. Halsted St.

Sewing Machine
_________Siuvamos Mašinos_________

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

užsimaldavęs kaipo sergantys. 
Turėjo liuoso laiko, taigi supla
navo. atspausdino ir išsiuntinė
jo kuopos nariams laišką pirm 
susirinkimo su agitacija už bol
ševikų k romelį, tai yra, 
vikų surašą į laidomąją 
vienijimo Tarybą.

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasų 

Danta buvo ■ specialistai. Paimam ir pristatėm j
, namus.

NAUJIENOS 20% PIGIAU
ant visų instrumentų

Automobiles

1739 So. Halsted St.
644 E. 43 St. 

Dresel 2287
Chicago, III.

bolše-
Susi-

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

Visas darbas garantuotas. Atsišau- 
kiam bile kur 354G N. Ashland Avė. 
Buckingham 0675.

orga-1
pilnai
visus

susirinkiman ir
paskirdami veik

delegatams. O delegatų
septynios revoliuciją

Electro — Mekanikas ir 
Radio Ekspertas 

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

Darbų garantuoju 
V. KIŠONAS

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 

Petrzilek Bros. & Co 
1617 \Vest 47th St.

Garantuotas sutaupymas ant bresi- 
' nių, pučiamų ir struninių instrumen- 
I tų, vartotų ir nauju. Taipgi biskj 
primokėjus mes išmokinsime jus gro
ti bile kokiu instrumentu.

į M R. MACKIE
3209 N. Ashland ,Ave., 3rd lubos

Tel. Wellmgton 1146 |

GROJIKUS pianas A-l stovyje,' 
turi puikiausį ton^, parduosiu už 

' $75. Y ra 70 roleriai, benčius ir ca-1 
‘ binet. Dalį pinigais, o kitus išmokė-. 
jimais, 6512 S. Halsted St.. 1 fl.

SKOLINAM pinigus už jūsų karą. 
Notas perfinansuojame. Išmokėjimai 
sumažinti. Važinėkit kol išmokėsiu 
Garfield Motor Co. S. E. Cor. 55th į 

land Wabash. 7715 S. Halsted St. Į 
Englewood 0027-0028.

6111 S. Albany Av. Tel. Prospect 10134 _ - - ■ -—

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

10 DIENŲ 
IŠPARDAVIMAS

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
CHICAGO.!

Mes turime išvešti tuos karus tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik 

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

7715 So. Halsted St.

Jo pakalikai atsilankė 
nizuoti 
laimėjo 
pinigus 
išrink o
seime kelti, ba visi septyni Mas-| 
k vos garbinto jai. (ialite supras
ti, kaip jie “rūpinsis” Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje rei
kalais.

-------------------------------------------  —— ------- -  ' PRUDENT1AI AUTO LOANS:
T. C. NAUGHTON, Plumbing and [ u“laraCoVttag<-u orov!’3 E Mkiw«y94iiia,nPM 

Heating, iron ir tile drainage. Plum-1 
bingo ir šildymo sistemos įvedamos 
dailinais išmokėjimais.

2248 W. Madison St. 
West 0017

laibai gerai, kad taip atsitiko. 
Tegul Susivienijimo nariai il
giau ir giliau mirga, tai kuo
met pabus, jie pasijus, kad bu
vo patys kalti. Tik, deja, tuo
met jau bus pervėlu.

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

FRED W. LARGE 
1013 N. California Avė.

Humboklt 7946

gas|
Tei-1

PASKOLA namų savininkams nuo 
[$100 iki $500, be užtraukimo morgi- 
■ čių arba kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, apmokėjimui taksų, 
assesmentų arba kitokių/skolų. Grei- 

pagelba. Prieinamos sųlygos.
CENTRAL FINANCE CO. 

Room 514, 
City State Bank Building 

128-130 N. Wells St.

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS 
kambarių,\verti $1900 ........................ $295
kambarių, ▼irti . $2000 ....................... $475

$209 .Mohair Frlozo seklyčios setas .... $88 
$■160 Friezo seklyčios setas .................. $145
$159 ricAutinis valgomo Į 
$185 5 Arnotų walnut mirgruimio ____
Uuxweli krėslui, kaurai visokios njAies. 
6 Arnotų pusryčiams setas ................... ..

COLLINS STORAGE 
5114 Madison S t. 

Atdara vakarais iki 9, nedėlioj iki 6

4
4

Pontiac ’28 coach

Dabar dar nors turėtų pa
busti ir apginti savo garbę.

—Senas Narys.

CLASSIFIED ADSi

Educational
Mokyklos

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai bandykit creanicarth 
soti ant savo žolės ir kvietkų. $5 jardui 
arba $1.75 biiAeinu. Taipgi krumeliai. Rei
kalaukit veltui knygytųs: kaip užlaikyti 
daržą.

OTTO VVITTBOLD NURSERY. 
6758 Jolita Avė., Palisade 5220-2172

Personai
Asmenų Ieško

TUN1JU ir taisau pianus, esu patyręs. į VELTUI
nes ilgai dirbau tos l ųfties dirbtuvėj ir į ........
krautuvėj. Patentai, Vaizboženkliai,
henri ward, 218 Latiin. Haymarket 4114 (vvrights. Rašyk šiandie.

reikėjais kreipkitės prie manęs 
dinų užsitikėjimu. Teisingas 

i patarnavimas.
B. Pelechowicz

Registered Patent Attornsy, 
2310 W. Chicago Ava.

Dept 7 
Chicago, III.

PAIEŠKAI’ giminių JanusakMų 
I koje. Janulaitis dėdė sirgo •- 

' Counly. iš Cook County ~
Inforniary III. Matėmėms 

; licgužio. 1925: paskutiniu* 
I dėjau tokiu*: dėdė sakė, 

i. ji* gi milini ti* 
______ ir malėte. maloningai 
žinią ypuližkai arba laišku, 
užmokėsiu už patarnaviimj. 
LIPAS, 547 W. Madison St..

IŠ SANDELIO RAKANDAI kaip1 
nauji, pigiau negu už pusę kainos, 4 1 
kambariams net už $80. Jūsų kredi
tas geras. Išmokėjimais. Atdara va
karais. Mes dastatom bile kur.

AJAX FURNITURE CO. 
1432-34 W. Madison St

Miscellaneous

MIRĖ Justinas Radušis 1924 me
tais, 1036 Kast 93rd St., Chicagd, 
III., United States, iš Vilkiškių kai
mo, Naumiesčio apskr., Suvalkų rėd. 
Justinas Radušis paliko turtų Juo
zui Pilipui, pusbroliui. Kurie bu
vot ir girdėjot paskutinius žodžius 
palikimo turto, maloniai jūsų pra
šau duoti žinių man ypatiškai ar 
laišku; užmokėsiu Jums kiek Jums 
reikės. JOE PILIPAS ar PHILLIPS 
547 W. Madison St., Chicago, III.

Business Service
Biznio Patarnavirnaa

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai su.riži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus i du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas,

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321
MR. PARIS

PJŪKLŲ TAISYTOJAS 
sau pjūklus, ir I * 
įrankius. Nebrangiai ir greitai.

1807 So. Peoria Street

i'TOJAS. — Tai- pilnu užsitikėjimu. 
kitus mekaniškub Greita* patarnavimas.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Financial
Fi nanaai-PaskoIos

2-RUS MORGIČIUS
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO.' S J“”
1647 W. 47th St

’ • J Aiueri-
liKonbutl Cook 

| Oak Forexl, 
Hii d6de 12ti> 
jo Žodžius gir- 
••Palicku fiitum 

mimo”. Kurie 
duokite 

Kiek reikf.H 
JUOZAS PI- 
Chieago, III.

* _ . PARDAVIMUI 4 flatų namas prie
Žmonių ir visų mėgiamas. Gry-jWest Marųuette Rd., kaina $17,500, 
no pelno neša apie $14,000 i; tiktai $2000 cash reikia. Kitus leng- 

metus. Vertas virs $80,000,' gi krautuvė ir 2 flatai prie 63 St., 
parduosiu už $68,000. į net<>h

Taipgi 106 akenai farma su 6601 S. Westem 
budinkais, inventorium ir sod- 3236 w- 55th st- 
numi, kuris susideda iš 30 ake- 
rių vaisingų greipsų ir 24 ake- 
rių kitokių vaisinių medžių, jau- ?u.nga,K°Aw’o4r kull41mp9ric\K 
no alfalfo laukų ir derlingų ga-' Avė., 
nykių. Farma rubežiuojasi su ; kitus 
resortu ir turi puikų marketąl 
produktams ant vietos per visą ; 
vasarą. Parduosiu už $35,000. 1

1 .• ___  „..„i,;,$1500 PIGIAU pardavimui 2 aukš-Galima pirkti farma atskilai mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
arba farmą ir resortą sykiu. 2 karų mūrinis garažas, karštu van- 

i , i.i- a*ioroo<7MA deniu šildomas, bizniavas namas, pri-: Bendra vertybe $12.>,827.00, jmRju lotus kaipo dalį įmokėjimo. 
♦SS parduosiu UŽ $100,000. Cach Kaina $27,000. cash $7000. 2624 w.

40%, iikusius morgičių. ■ »«• fret Hem.oek 7178,

išvelėtos Patarimas Publikai!
. . Ar žinai, kad su pirkimu, mainy-paKanKa- niu jr pardavimu turto, morgičių rei- 

Kreipki- kalais, notariališku raštu padarytum, 
rin..oL.'4 pinigų ir laivakorčių siuntimu —

, KiauSKll VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

______ S. L. FABIAN & CO.
Real Estate For Sale 1809 W. 35th St., Chicago

Namai-žemė Pardavimui Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

$350
$750
$525 sidaryti kooperacija

; žmonių ir visi turės 
mai darbo ir įplaukų.

itės greitai. Naujienos, 
J. šmotelis.

Geriausia pirkinys!

J. PAUL, 
Republic 4170 
Hemlock 2389

TIKRAS NAMAS 4 FLATŲ
4-5 kambarių moderniškas mūrinis 

' t garažas, 
50x125, netoli 63 St. ir Kedzie 

kaina $29,000, cash $7850, 
morgičius.
HARRIS AND VNGER 

3310 W. 63rd St. 
Hemlock 6263

kambario *«ta* $55 Oakland I^andeau Sedan ’27 ....Icgruimlo setą- $88 Nagh ,26 coa(.h ..................................

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

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

45 TO 64 EAST 55tli St.

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

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

1943 W. GARFIELD BLVD.
2 flatų mūrinis, 5-6 kambarių, 

garu šildomas, moderniškas, 2 karų 
garažas, cementuota ėlė. Kaina ne- 

' brangi greitam pirkėjui. BARRON, 
i Prospect 1271.

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

? ’SCHWARTZ BRuS. 
640 East 61 st St.

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

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 

|bungalow ię dviejų karų gara- 
pardavimui 2 namai, 2-6 kam- žas, galima nupirkti lengvais 

barių flatai, mediniai, pečiais Šildo- -v v-.. . . * .
mi. Tai yra geriausi.s pirkinys Chi- įsmOKejimaiS aroa UZ casn. 
cagoj. i.otai 50x125, randasi, 4445-7 Bungalow randasi Marųuette 

st., kaina $3300 kiek- ^anor prie boulevarų ir gat- 
HOUGH and SON vekarių. Persiduos $1,500., pi- 
So. Halsted st.________^jau negu verta. Del informa

cijų kreipkitės 
6409 So. Kedzie Avenue

So. Halsted 
vieno.

JOS. W.
4213

St., kaina $3300 kiek-

Bungalows Už
$500

įmokėjus
dusų imskutmė proga isioti Vic apmoKeti, 1 pi. na geie-

?’ „y. i manli sE:' Cinkelio su b. linijos, $10,500, $1000 
ba irerai ir tai vra tiesa Ši komna-i mokėti, kitus išmokėjimais. Mes pa- uija%ra viena. Sidiiauahi Chieag&, tTTft/„"aTik”
M n^ų^Vis.l^naS.astur?. f H. Ba£ntine?Owner an!i klder', 

plytų, su vėliausiais įrengimais kny- lie'ei*y oboz.
gynas, ugnavietė. bufetas, įmūrytas

Elumbingas, vandeniu Šildomas, vis
as kas reikalinga modemiškam na

mui. Neužmirškite, atsilankykite
pamatykite musų modelinį namą.

Mes duosime jums raaio, skalbi
mui mąšiną arba indams plovimui 
mašiną dovanų, jei pirksite musų

Carlson Construction BLJNGALOW UŽ $1500

HALE AVĖ. 10802—6 kamb. mūrinis 
bungalovv, garu šildomas, yra visi 
įrengimai ir apmokėti, 1 oi. iki gele-

M & K Motor Sales
vnicaroa senatus! tr ateakan&aual vartotu 

karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti 
•tov ‘ ’
$2000. _ 
kiemą reikalams, 
nais.

mokėti, kitus išmokėjimais. Mes pa-

irti, gerame mechaniškame 
’yje, karai parduodami nuo $180 iki 
>00. Mea turime karą kuria tinka vlao- 

----- - Caab. HmokSjimaia, mai-
0811-18 8n. Halated 8t.

Iš Sandėlio Išpardavimai
Mohair Parior setas _________ _
$350 Parior Hetae ...................
$400 Frieze Parior setas ___
VValnut Bedroom setas ...............
$200 VValnut miegruiinio setas
Valgomo kamb. setas ____ ___
$150 Valgomo kambario setas
9x12 Wilton kaurai «.......... ......
$(I5 VVllton 9x12 ................... ....
$96 VViiton 9x12 .......................
$60 Coxweil krėslai ................
AVAILABLE STORAGE CO.
7728-32 Stony Island Avė.

Atdara iki 10 kas vak., ned. iki 6 v. v.

$49.00
$05.00
$85.00
$36.00
$66.00
$30.00
$46.00
$15.00
$22.00
$37.00
$16.00

PARDAVIMUI — 12 arba 6 flatų 
namas arba mainysiu. Pamatykit 

ir juos šiandie, puikus bargenas.
D’ALESANDRE

3043^ Armitage Avė. 
Spauuding 4266

DODGE '27, Sedan ___________
BUICK ’27, Sedan
CADILLAC V-61, 7 pai. Sedan
CADILLAC V-01 5 p ar Coupe
AUBUKN 600 eport Sedan
NASH *28 Sedan 
HUDSON ’26 Coach  ,

Viai karai garantuoti. lėniokėjlmala
2600 So. Halsted St.

Atdara vlaada

__ $425
— $050
— $600
__ $660
_ $650

{050 
305

IEŠKAU apsivedimui mergi
nos, ne jaunesnės kaip 23 me- 

Turi mokėti 
lietuviškai ir 
48 metų am- 
namą ir biz-

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant , ...

South Improved Real Estate. $500 tų iki 40 metų.
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN
6829 S. Halsted St.

kalbėti ir rašyti 
angliškai. Aš esu 
žiaus, turiu savo

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 nį, esu našlys.
už 2ty nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

4320 8 Avė., Kenosha, Wis.

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičfaL Room 6t7-8, 
192 N. Clark St Dearborn 4020.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Partners Wanted
Pusininku Reikia

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

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

Arba
R0XY REMEDY CO.

1460 W. Madison St., 
Haymarket 4219.

Storage Išpardavimas
Judu proga nusipirkti aurttoa rųžica for* 

nlžitiH. knrpetufi labai pigia kaina.
4 kambarių tumiMai tolu pigiai kaip 
UrvnaH manogany pariorio setas $60. 
"Mohair friee" pariorio setai. 
ValnkiAko rieAuMo medžio valgomojo 
bariu setui, miegknmbario setai. 
VVilson karpetui, visokio didžio. 
Coxwell kodfls, stalai, lempos ir t. t.

1‘ARAMOUNT STORAGE 
7301 Greenwood Avė.

NA8H COACH 1020. 5 puallertų, pilnai 
įrengtai, nhikųa ballon tajeral, labai tva
rus. 00 dienu garantuotas, $805.

FINANCE CO.
7001 Stony Island., Fairfas 8030, 

atdara vakaraia arba nedalioj

Company
10888 S. Talman Avė.

$186

kain*

STEARNS KNIGHT, 7 pasažie- 
rių, vėliausio modelio, balloon ta- 
jerai, gerame stovyje, $475, $100 
įmokėti. 7020 So. Halsted St.

NASH 1927. advancod, 4 (lurlaiio sedan, 
kaip nauja*. $>900. Oldainobilo. 1027, 4 du* 
rimtu Įlindau, $800.

A. L. ARGO, 0718 S. VVostorn Avė.

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 
Budavotoias jums juos parodys.

1005 S. Delphia Avė.
Park Ridge 7233

Mes turime keletą bungalow ku
rias turime parduoti tuojau. Mes 
priimsime tik $1500, o kitus leng
vais išmokėjimais. Kaina jų $8500. 
Viskas moderniška, netoli transpor- 
tacijos. Gatvė cementuota ir apmo
kėta, su grindimis viškai. Atsišau
kite Šiandie. Arba mes galim pas
tatyti jums namų ant jūsų loto. Bun- 
galws randasi 3732 W. 59th PI. ir 
3539 W. 58th Place.
L ANE AND PHILLIPS

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

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

Nauji arba Vartoti Bakandai
Storagyjo, pigiai greitam ilnardavlmui par

iorio setai, valgomi setai, tnlegkambario se
tai. taipgi didelis pasirinkimas visokių ra
kandų ir vartotų karpetų, visokio didžio.

chi-oak park Storage 
3631 N. Clark Si.

Warner Storage. 3246 N. Halsted St.
Atdara vakarais ir Nedaliomis iki 5 v. vai.

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

MES užmokėsime cash už jūsų automo
bilių, visokių iAdirbysMų ir modelių. Mes 
mokėsime daugiau negu Bitte Book vertė.

ATLA8 MOTORS Ine. 
6039 Cottage Grove Avė.

McDERMOTT MOTOR SALES
Vieni iž Chicagos seniausių vertelgų, turi 

60 naujų ir vartotų karų, visokių Hdirbys- 
čių, $50 iki $2000. Visi karai garantuoti, 
cash arba lArnokftjtmale.

7136 8. Halsted St. Triangle 0330

6244 So. St. Ix>uis Avė.
Tel. Republic 7030

BARGENAS. Gražus moderniškos 
5 kambarių bungalow, 2 karų ga
ražas, gera transportaciįa, netoli 
mokyklų ir bažnyčių, tiktai biskj 
įmokėti, kitus išmokėjimais. 7243 S. 
Rockvvell St.

KAMPINIS lotas, pietrytinis kampas 69 
St. ir Rockvvell, 68x125, geromis iSljRomia. 

BVVAIN,
0042 S. Halsted St., Englowood 0291

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.

MC DONNELL,
Tel. Triangle 4014.


