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Kariuomenės sukili
mas Venezuelos sos

tinėj patremptas
Taip skelbia vyriausybė; su

kilimo vadai esą suimti; su 
kilime dalyvavo ir universi
teto studentai

Kelionėje ežeru žlugo 
23 automobiliai

CARACAS, Venezuela, bal.
10. Respublikos prezidento 
Gomezo valdžia apie ką tik 
įvykusį ginkluoto sukilimo 
bandvma oficialiai skelbia šito
kių žinių:

Praeitų šeštadienį vienas 
federalinės kariuomenės bata
lionas padarė ginkluotų maištų 
prieš valdžių. Maištininkams 
vadovavo kap. Ral’ael Alvarado 
ir Įeit. Barros.

Kap. Ramon Gonzales ir 
pulk. Anibal Garcia, įgulos va
dai, priešinosi “valstybės išda- 
vikams’’/Jr dėlto buvo užmušti. 
Po to maištininkai žygiavo į 
San Garlos barakus, šiaurinėje 
meisto daly, pagrobti ten dide
lius ginklų ir amunicijos san
dėlius.

Caracaso vyriausias kariuo
menės vadas, gen. Lopez Con- 
theras, tuojau pasiuntė stip
rias ištikimos kariuomenės jė
gas sandėlių ginti. Maištinin- 
kai, prie kurių buvo prisidėję 
universiteto studentai, buvo pa
sitikti stipria ugnim ir kai 
kurie jų buvo užmušti, kiti su
žeisti. Daug maištininkų buve 
suimta, jų tarpe kap. Alvarado 
ir keletas kitų karininkų. '

Savo oficialiame pranešime 
prezidento Gomezo vyriausybė 
sakosi esanti įsitikinus, kad 
maištas esąs galutinai likviduo
tas ir tvarka pilnai atsteigla 

[Studentų neramumai Vene
zuelos sostinėj Caracasc prasi
dėjo vasario mėnesį. Buvo su
sikirtimų su policija ir karei
viais, per kuriuos užmuštų bu
vo ir studentų ir policininkų 
ir civilių žmonių. bet tikro 
skaičiaus žvuusių niekados ne 
sužinota. Daug studentų buvo 
areštuota.]

Vakarykščiai 
primary

Įvykusiuose vakar Illinois 
valstijoje “primary” rinkimuo
se (kandidatų nominavimuo- 
se), kaip dar nepilni pranešimai 
rodo, republikonų Small-Thom- 
pson-Crowe mašina, ėjusi skam
biu “America first” obalsiu, 
prakišo, o laimėjo republikonų 
Lowden-Deneen grupė.

Kandidatu j Illinois gulierna- 
torius bus, ėjęs prieš Len 
Small, Louis L. Emmtrson, da
bartinis valstybės sekretorius; 
į valstybės sekretorius — \Vm. 
J. Stratton; Attorney General 
— Oscar E. Carlstrom.

Į Cook kauntės States At- 
tornev tebeeina varžytinės 
tarp dabartinio Roberto E. 
Crowe ir John A. Swansono, 
pastarajam kol kas imant vir-

Per balsavimus kai kur įvy
ko muštynių. Dvidešimtame 
warde buvo nušautas advoka
tas Oetavius Granady, Dence- 
no grupės kandidatas į to war- 
do committeemanus.

MIlAVlAUKEE, VVis., bal. 10.
Į Mihvaukee atplaukė iš 

Jetroito du garlaiviai, Sultana 
’r Progress, gabenę 300 auto- 
nobilių į čia ir į Chicagą. Ke- 
ionėje per vandenį garlaiviai 
atsitiko su smarkiomis audro
ms, ir garlaivis Sultana nete
ko dvidešimt trijų automobi- 
’ių: milžiniškos vilnys, virsda
mos per laivo denį, nušlavė au
tomobilius ežeran.

Japonija likviduoja 
radikalines politines 

organizacijas
Rengiasi patrempti taipjau sla

ptas studentų draugijas, kalti
namas dėl turėjimo santykių 
su kominternu

TOKIO, Japonija, bal. 10. — 
Japonų valdžia įsakė likviduoti 
tris radikalines politines parti
jas, būtent kairiųjų valstiečių- 
darbininkų partija, Bonoto va
dinamą; Japonų darbo tarybę 
t Proletarų Jaunuomenės Są
jungą.

Dviem Bonoto partijos va
dam. kurie pastaraisiais visuo- 
’iniais rinkimais buvo išrinkti 
itstovais į seimą, gresia byla ir 
pašalinimas iš seimo.

Valdžia rengiasi dar imtis 
iriemonių skaitmeningoms slap
toms studentų organizacijoms 
Tatrempli, o taipjau pašalinti 
š vietų radikalinių jmžvalgų 

profesorius.
Po įvykusių visuotiniu rinki

ni!, per kuriuos buvo paskleis- 
a daug radikalines literatūros 

agitaiejai, visoj Japonijoj pra- 
idėjo areštai dėl komunizmo 
tariamų (‘lementų, bet areštuo
tu skaičius iki šiol nėra žino

mas. Likviduojamos kairiosios 
Partijos ir studentų organizaci
jos kaltinamos taip pat dėl 
urėjimo ryšių su maskviškiu 

komunistų internacionalu.

Porto Rika prašo di
desnės politinės 

autonomijos
\VASHINGTONAS, bal. 10. 

— Porto Bikos komisaras 
VVashingtone, Felix Davila, į- 
"eikė prezidentui (’oolidge’ui 
įrašymą suteikti Porto Rikai 
lidesnę politinę autonomiją.

Peticija buvo Porto Bikos 
kongreso priimta ir su atstovų 
juto bei senato pirmininkų pa- 
ašaui atsiųsta į Washingtdną 
teikti prezidentui Coolidgeui.

NUSIŠOVĖ BANKININKAS

BOVVLING GREEN, Mo., 
bal. 10. — Savo garaže šuviu 
iš revolverio nusižudė vietos 
People’s Banko kasininkas 
Charles Menkle, 60 metų am
žiaus. Priežastis dar nežinoma.

Tvanai Armėnijoje;
9 žmonės žuvo

MASKVA, bal. 10. — Kilę 
’ žkaukazy potvyniai daro dide- 
’ės žalos. Vanduo užliejo vieną 
iremnų kaimą ir devyni as
mens prigėrė. Susisiekimas 
traukiniais labai sutrukdytas.

Skundžia Sinclair^ dėl 
neužsimokėjimą 

už taksi
WASHINtGTONAS, bal. 10.

Viena taksikebų kompanija 
ipskundė teisme garsų Teapot 
Dome didvyrį, aliejaus magna- 
’ą Harry F. Sinclairą, dėl ne- 
mmokėjimo $428 už vatrojimą 
jos* braftgių automobilių.

STOKHOLMAS, Švedija, bal. 
10. — švedų karaliene Viktori
ja sunkiai susirgo. Ji yra 65 
metų amžiaus.

Kiniečiai įtūžę dėl 
japonų smurto

Haitungo salos gyventojai rei
kalauja atlyginimo už užmu
šimą 40 kiniečių

FUčAU, 
Kinai, bal. 
Kinų gyventojuose labai paki
lęs tipas prieš japonus. Tam 
davė priežasties incidentas, kur 
nuc japonų ugn'cs krito tarp 
30 ir 10 kiniečių.

Atsitiko taip: Tirštos miglos 
metu ties Haitungo salos uo
lotais krantais sudužo vienas 
japonų garlaivis. Apie tūkstan
tis tos salos gyventojų kinie
čių savo valtimis apspito nu
kentėjusi laivą ii- bandė pasi
imti iš jo anglies, kurią tas lai- 

Taip jiems besi- 
trys 
ėmė

Fukieno provincija, 
10. šios srities

vas galino, 
triūsia ot, staiga pasirodė 
japonų torpedininkai ir 
kulkosvaidžiais kiniečius bom
barduoti. Kiniečiai buvo pri
versti greičiausiai pai 
palikę apie trisdešimt ar 
riasdešimt nukautų.

Kiniečiai sako, kad 
nų garlaivis sudužęs, 
davus jiems leidimą 
anglį krantan, ligi
n< paskendęs. Del to jie reika- 
’auja dabar iš japonų vyirausy- 
bės atlyginimo užmuštųjų ki
niečių šeimynoms.

ketu-

kai 
jo

japo- 
įgula 

gabentis 
laivas dar

Specialistas nuo arklio 
kristi Prince of Wales

FLAGG MOOB, Anglija, bal.
10. — Anglijos 
Va Ii jos princas, 
kaip specialistas 
kristi, šiandie, 
jis vėl du kartu 
arklio.
’io kritimo rekordas dabar 
kia 28 kartus.

sosto įpėdinis, 
yra žinomas 

nuo arklio nu- 
medž iodamas. 
nukrito nuo

Tuo budu jo nuo ark- 
sie-

Italai norį pulti 
Jugoslavus

irKroatų vadas kviečia Rusiją 
Bulgariją kovoti su Mussoli- 
nio užmačiomis

SPA1AT0, Dalmatija, Ju
goslavija, Lai. 10. — Kalbėda
mas čia masiniame mitinge 
Stefanas Badič, kroatų valstie-

“Mussolini rengiasi karui. Jis 
nori atimti Dalmatiją iš Jugo
slavijos, bet ta provincija yra 
musų pajūrio kraštas, musų 
gyvybės kraujas. Mes turime 
išlaikyti ją kad ir kažin kokia 
kaina.”

Savo 
sovietų 
tis su 
Italijos

kalboj Radič apeliavo į 
Rusiją ir Bulgariją 
Jugoslavija kovai 
ekspansijos planais.

su

Kanados .potvyniuose
6 žmonės žuvo

MONTREAL, Kanada, bal. 
10. Per pastaruosius potvy
nius rytų provincijose, kurie 
dabar 
žinia, 
vybių.

jau ėmė atslūgti, 
šeši asmens neteko

kiek
gy-

FRANCUZŲ LAKŪNAI
SKRIDO Į KALKUTĄ

AT-

Skren-KALKUTA, bal. 10.
dą aplink pasaulį franeuzų la
gūnai Costes ir Lebrix, kelio
nėje namų link, šiandie atskri
do j Kalkutą.

Traukinys užmušė

VINCENNES, Ind., bal.
— Traukiniui užgavus jo auto
mobilį buvo užmuštas Jule Va- 
in, 45 metų amžiaus, iš Ben- 
on, III,

10.

j&į'y-.'i
■fes..-

(Atlantic and Pacific Vijoto]

šokikė baronessa Konigswarter, žinoma Vienos turtuolė, bet
gi nė dabar nepaliaujanti šokti scenoje. Ji buvo žinoma kaipo 
p-lė Ullring ir buvo visoje Europoje paskilbusi šokikė.

Meksikos kovos su 
maištininkais

Vokietijos kompar 
tijos suskilimas

Graikai dirbą dėl tai 
kos Balkanuos

ATĖNAI, Graikija, bal. 10.— 
Graikijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Michaiakopulos sugrį
žo iš Genevos, kame jis konfo
rą vo su Turkijos užsienio rei
kalų ministeriu Tevfiku Bušdi. 
Pasitarimai bus tęsiami toliau 
Angoroje.

Michaiakopulos sako, kad 
Graikija daranti pastangų tai
kai Balkanuose patikrinti, ir 
pirmas tokios politikos žings
nis esąs Graikų-Rumanų san
daros paktas. Tą sutartį ir Ju
goslavija sveikinanti.

Užsienio ministeris sako, 
kad Graikijos santykiai su Ita
lija esą visai draugingi.
Komitadžai planuoją pulti 

k ų-Bulgarų sieną
z ATĖNAI, Graikija, bal.
Graikai gavo žinių, kad dešimt 
komitadžų [Makedonijos parti
zanų] bandų planuoją apie ba
landžio pabaigą pulti Graikų- 
Bulgarų sieną, o kartu tolygi; 
puolimą padaryti ir .Serbų-Bul
garų sienoje. Graikų vyriausy
bė dėl to daro prisirengimų 
tiems puolimams atmušti.

Ku-Klux-Klanas pri
sipažįsta rengęs 
riaušes ir linčus'

Kaukėtų ritierių indėno virši
los tarpusavio byloj iškelia 
aikštėn įdomių apie savo or
ganizaciją dalykų

G rai-

10.

Turkai skiria bažny 
čia nuo valstybės

Kunigas Lagūna, paskilbęs kle
rikalų bandų vadas, užmuš
tas kautynėse

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
10. — Kautynėse tarp federali
nės kariuomenės dalies ir maiš
tininkų bandos netoli nuo Do- 
lores Hidalgo, Guanajuato val-

maištininkų krito ir paskilbęs 
klerikalų bandų vadas, kunigas 
Dionisio lagūna.

Per pastarus kelis mėnesius 
kunigas Lagūna buvo vienas 
veikliausių maištininkų vadų 
Meksikoje, su kurio bandomis 
federalinei 
dažnai turėti

kariuomenei teko 
susikirtimų.

valstijoje maišti- 
puolė Meksikos 

Acatazinco.

Vera Cruz 
ninku banda 
geležinkelio stotį 
Banditai išplėšė ekspreso san
dėlius, stoties saugiąsias šėpas 
ir paspruko su pinigais ir kitu 
grobiu.

JAUNAS ŽMOGŽUDA MIRĖ 
ELEKTROS KĖDĖJ

MICHIGAN CITY, Ind., bal.
10. Valstijos baudžiamaja
me kalėjime tapo elektros kė
dėj nužudytas John Hali, 23 me
tų amžiaus. South Bende jis, 
bandydamas apiplėšti 
vaistinę, nušovė 
Louisą Kriedlerį.

vienų 
vaistininką

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Didėjąs debesiuotumas; kar
tais gali būt lietaus; mažumą 
šilčiau; stiprus pietų vakarų 
vėjas.

Vakar temepraturos 
tarp 29° ir 46° F.

šiandie saulė teka 5:17, lei
džiasi 6:25. Mėnuo teka 12:01 
ryto. į

buvo

Leninistų vadai statys 
kandidatus, jei partija 
nenusilenksianti

savus
jiems

KONSTANT1NOPOLIS, Tur
kija, bal. 10. Krašto seimas 
Angoroje kaip vienu balsu pri
ėmė įstatymą, kuriuo atskiria
ma bažnyčia nuo valstybės Tur
kijoje.

Einant tuo įstatymu, islamas 
tai yra mahometonų tikyba, ne
bėra valstybės religija, ir atei
ty seimo atstovai ir vyriausy
bės nariai, saikdinami, prisieks 
nebe Allaho (Dievo) vardu, bet 
savo garbe.

dai komunistų partijoje Rusi
joje ir ištrėmimas opozicijos 
vadų su Trockiu priešaky, pri
sidėjo prie dar didesnio suski
limo Vokietijos komunistų par
tijoje ir tuo budu dar daugiau 
sumažino nedidžiausias ir be 
to jos šansus laimėti ką atei
nančiuose visuotinuose rinki- vo kilpinę, netyči 
muose į reichstagą.

Trys vokiečių 
vadai, butent Urbahn, Scholen 
ir Ruth Fischer, įsteigė vadina
mą Lenino sąjungą grynajam 
leninizmui atsteigti.

Sąjungos įsteigėjai skelbia, 
kad jie nenorį kurti kitos par
tijos, bet jei partija nepriim- 
sianti jų sąlygų ir Besitaikin
sianti, jie statysią nuosavus 
kandidatus tiek reichstago, 
tiek landtago, tiek miestų rin
kimuose. Sovietų viršilą Stali
ną jie atvirai smerkia.

Vaikas žaisdamas pasikorė

MOBILE, III., bal. 10. —žai
sdamas “kaubojų”, mėtantį sa

la pasikorė 
Erval Boomershine, 13 metų 

komunizmo vaikas.

Tėvas ir sūnūs dėl ex- 
pačių turi eit dvejus 

metus kalėti
10CLEVELAND, Ohio, bal.

— Turtingas Carroltono, 
pramonininkas E. L. Hender- 
son ir jo sūnūs Roy, Carrolton 
Pottery kompanijos galvos, ta
po federalinio teismo nuteisti 
dvejiems metams baudžiamojo

PIRMA MOTERIŠKĖ BUS
KARTA LOUISIANOJ

PA-

bal. 
pa- 

Ada 
Thomas

NEW ORLEANS, La., 
10. — Del žmogžudy Lės 
smerktų pakarti Mrs. 
Lebouef ir daktaro
Dreher’o prašymą iš naujo jų 
bylą tardyti Aukščiausias teis
mas atmetė.

Mrs. Lebouef buvo pasmerk
ta dėl nužudymo savo vyro dak
tarui Dreher’ui padedant. Jis 
bus dar pirma moteriškė pa
karta Lousianos valstijoje.

VYRAS JĄ ŠOVĘS; NE, 
PATI NORĖJUS NUSI

ŠAUTI .

i kalėjimo Atlantoj, Ga., ir pasi- 
mokėit dar po $1,000 pabaudos 
dėl to, kad pajamų mokesnių 
(income tax) raportuose pada
vė neteisingas savo turto skait
menis. 1923 metų income tax 
raporte Hendersonai buvo pada
vę, kad jų grynas pelnas tais 
metais siekęs, $17,000, tua tar
pu kai iš tikrųjų jis siekė $80,- 
000.

Hendersonai, tėvas ir sūnūs, 
abudu yra išsiskyrę su savo 
pačiomis. Prisipažindami kal
ti, jie teisinos tuo, kad bijoję, 
idant jų buvusios pačios nesu
žinotų, kiek tikrai jie turto tu
rį ir neimtų reikalauti dau
giau “alimones.” Del to rapor
te jie padavę neteisingą savo 
l>ajamų apyskaitą.

PITTSBUBC.II, Pa., bal. 10. 
— Federaliniame teisme čia da
bar tardoma susiniovusių tarp 
savęs vietos Ku-Klux-Klano or
ganizacijos narių byla, kurioj 
patys klaniečių vadai savo liu- 
Jijimuose prisipažįsta, kad jų 
organizacija užsiima riaušėmis, 
linčiavimais ii’ kitais smurto 
darbais.

Vienas ku-kiuxŲ vadų, Roy 
S. Barclay, kaip advokatas gru
pės klaniečių, prašančių teismą 
saskirti recciver’į Ku-Klux-Kla- 
no vakarinės Pennsylvaniįos 
irganizacijai, pasipasakojo tei
sme, kad jis patsai dalyvavęs 
klaniečių riaušėse, vyriausiam 
valstijos organizacijos vadui, 
“grand dragon’ui” Sam I). 
Rich’ui, vadovaujant.

Barclay smulkmeningai pa- 
jasakojo apie klaniečių riaušes 
~arnegie, Pa., 1923 metų rug
pjūčio 25 dieną, kur kautynės 
tu to miesto gyventojais vie
las asmuo buvo užmuštas ir ke- 
’iolika sužeisti. Jis taipjau pa
pasakojo apie klaniečių sureng
tas riaušes McKees Boeks, Pa., 
1923 metų rugsėjo mėnesį; 
Scottdale, Pa., 1923 m. rug
sėjo mėnesį; Lilly, Pa., 1924 
m. balandžio mėnesį. Kiekvie
noj tokioj “ekskursijoj,” pasak 
Barclay, klaniečių hindos bu
vę apsiginklavusios šautuvais, 
“blackjack’iais” ir kitokiais 
ginklais.

Barclay toliau liudijo, kad 
1923 metų liepos 6 dieną Bea- 
zer, Pa., klaniečių banda, kil
ioj ir jis pats, Barclay, daly

vavęs, bandžiusi linčiuoti vieną 
negrą, įtartą dėl turėjimo san
tykių su balta mergina.

“Mes išsigaljenome negrą į 
nišką,” pasakojo Barclay, “už- 
nėrėme virvę ant kaklo ir 
oririšome prie ąžuolo šakos. 
Taip pakabintą nęgrą k kinie
čiai plakė ir kojomis spardė.”

Kiek vėliau Oakdale, Pa., 
klaniečiai bandė .linčiuoti vieną 
mergaitę, negrę, o paskui 
Pittsburghe klaniečiai pavogę 
r išdanginę vieną ketvertų 
metų mergytę. Kas su tuo kūdi
kiu atsitikę, ku-khixų vadas 
'akosi nežinąs.

Barclay taip pat liudijo, kad 
David C. Stephenson, buvęs 
Indianos klaniečių organizaci- 
os vadas, kuris dėl galvažudy- 

bių dabar yra pasmerktas ka- 
’ėti iki gyvos galvos, 1922 me- 
ais buvęs vyliausias Pennsyl- 

vanijos klano vadas. Su tuo 
Stephensonu Barclay pasisakė 
turėdavęs kartą savaitėje pasi- 
natymų asmeniškai, o šiaip kiek 
vieną dieną susižinodavęs kcy 
•espondencija.

SPRINiGFIELD, III., bal. 10.
— Vietos ligoninėn tapo atga
benta pavojingai pašauta mo
teriškė, 'Mrs. Mauis, iš Auburn, 
III. Ji sako, kad ją pašovęs vy
ras. Policija tuojau areštavo 
jos vyrą, kuris betgi sako, kad 
jo žmona, ūpo pagauta, pati I oficialių priėmimų jiems nebe- 
bandžius nusižudyti. 'rengta.

AMANULLAH VĖL BERLYNE

BERLYNAS, bal. 10. — Af
ganistano emiras Amanullah su 
savo žmona atvyko iš 
žiaus į Berlyną. Kadangi 
jie keliauja “incognito”,

Pary- 
dabar 
jokių

t------------------------

“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- 
i džiausiąs dovanas.



St. Būdavus

SIMANAS DAU
KANTAS

Gimė Daukantas 1793 m. 
spalių 28 d. Kalvių kaime. Lin
kimų parapijoje, Telšių apskr. 
Jo tėvai — Jurgis ir Kotryna 
Daukantai nebuvo turtingi 
(tėvas buvo miško sargas), bet
gi šiek tiek skyrėsi nuo kaimy

nų, ir, be to, buvo laisvesni. Tė
vai nepajėgė leisti Simo į mo
kslus. Bet štai Simui eina pa
galbon kun. Sim. Ix>pacinskis 
(Linkimų, vėliau Trukinu, alta
rista). kuris ir padėjo jam įgy
ti mokslo.

Pagrindinį mokslą Simans ėjo 
keturklesėje dominikonų mo
kykloje žem. Kalvarijoje, ir 
1814 m. tą mokyklą pabaigė. 
Nors mokslas dėstomas buvo 
lenkų kalba, ir dėl to buvo ne
patogumų, bet Simas tiek buvo 
atisdavęs mokslui, jog įgijo ge
riausio mokinio vardą.

Pabaigęs mokyklą, su 10 rub. 
kišeniuje pėsčias keliauja Vil
niun ir įstoja universiteto glo
bi amon gimnazijon. G-zijoje 
Dk. irgi laikomas vienu geriau
sių mokinių, ir būdamas V kla
sėje pasižymėjo rašytojo talen- Į 
tu. G-ziją baigė 1816 m. ir 
įstojo 'universitetan studijuoti| 
moralinių ir politinių mokslų. į 
Universitete Dk. susipažįsta su 
istoriku Leveliu, bet juodu pa
sirodo priešingų tautinių idėjų Į 
ir santykius nutraukia. Baigęs 
universiteto mokslą, Dk. ke
liauja Vokietijon, Prancuzijon 
ir Anglijon, aplanko ir Kara
liaučiaus archyvus, rinkdamas 
medžiagą Lietuvos istorijai.

1825 m. Dk. darbuojasi Ry
gos gubernatoriaus raštinėje ir,! 
negalėjęs įrodyti bajorystės,1 
kėlėsi Petrapilin. Tenai buvo ir-, 
gi raštininku Lietuvos archyve,! 
vadin. “Lietuvos Metrika“. Ar-] 
chyvo medžiaga naudojasi irgi'

inę. Tai surinkęs leidžia į liau- 
dį.

Liūdna buvo D-tui žiūrėti į 
sunykusį Lietuvos ūkį, skaudų 
jam buvo matyti vargstančius 
brolius kaimiečius, ir norėdamas 
duoti jiems patarimų įvairiais 
ūkio reikalais rašo tam tikslui 
knygas. Rašo apie vaismedžių 
priežiūrą ir auginimą, apie gi
rias. Tais laikais daugelis lai- 

, kydavo bites, ir Dk. rašo “Bi
čių knyjrelę”.

Svarbiausias Dk. darbo vai
sius,—jo “Istorija žemaitiška“ 
(paskiau vadin. “Lietuvos Isto
rija“), kuri yra daug davusi 
tautos atgimimui. (Ji išleista 
Amerikoje, I tomas 1893 m., II 
tom. 1897 m.) “L. Ist.” pasi
naudota įvairių archyvų me- 

i džiaga. “Ist.“ Dk. pasirodė 
I toks didelis patriotas ir tokiu 
dideliu įkvėpimu ją rašė, jog 
jinai, kaip sako apie Dk-tą ra- 

: šiušieji, ^tiesiog, pulsuoja poe
zija. čia mato savo tautą su
vargusią, apsuptą priešų, besi
stengiančių ją pavergti, ir dre
ba iš skausmo istoriko širdis; 
čia vėl ją mato palengva kylan
čią iš vargo, atsiranda daugiau 
jos užtarėjų, - ir džiaugiasi 
jo dvasia, ir visus tuos džiaugs
mus vargus gyvendina istorijo
je, kuri ir pajudino daug tėvy
nės sūnų. Tuo atžvilgiu ta 
knyga ir yra mums branginti
na.

Kitas panašus Dk. rašinys 
“Pasakojimai apie veikalus lie
tuvių tautos senovėje“ (išleis
tas 1893 m. Prūsuose).

Dar kitame veikale—“Budas 
senovės lietuvių ir žemaičių“—

Dk. irgi pasirodo esąs didelis 
patriotas, čia iškeliama visa 
eilė senovės lietuvių budo ypa
tybių. Dailiai išdėstyta “Bude”, 
kaip seniau vilkėta, kokios ap
eigos buvo daromos per jungtu
ves, vardines ir t.t., kokia lie
tuvio dvasia buvo ištikus nelai
mei, džiaugsmui ir t.t.

Daukantas yra parašęs ir 
menkesnės vertės knygelių, ku
rios tačiau irgi turčjo tautos ir 
šiaip visuomenės gyvenime. Pa
gilk E. Volterio, D-tui mirus 
dar likę neišleisti 8 jo veikalai, 
tarp kurių buvusi ir “Lietuvos 
Istorija“.

Daukantas rašė pakuršo že
maičių tarme* tatai kiek truk
dė jo raštų pasisekimui.

Apskritai, Dk-tas savo ras-
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tais padarė tiek, kiek retas mu
sų laikų rašytojas. Jis pasirodė 
esąs visagalis, rašydamas ir 
tarnaudamas kiek tik galima 
platesnei visuomenei, įvairių 
profesijų žmonėms.

Jo idėja buvo aiški: darbuotis 
savo tautos ir tautiečių naudai.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
to prašo Lietuvos žmonės ir 

taip pataria Lietuvos bankai
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Budweiser
Tikros Rųšies Malt Syrupas

APLANKYKIT

Niagara Falls
IR

SIETUVA
/

Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

Naujienų Ekskursija
Gegužio 29 d. 
= 1928 =

ČIA imokėti ~ kit‘ lengvais iš- V Iv mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų specia!iškurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
>kaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
■agoje ir i priemiesčius. Prisiyskite 
<avo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.

Iš new York o Klaipedon

Baltic America Line — “Lituania”

Liet, istorijai. Atspėdamas rašo 
įvairias knygeles.

Tuo laiku Petrapilin atvyks
ta Valančius mokytoju į dvas. 
seminariją. Valančių Dk-tas 
prikalba darbuotis tėvynės ge
rovei. Valančius pasiduoda D-to 
įtakai ir gavęs vyskupo titulą 
važiuoja į Varnius. Pas save 
kviečia ir D-tą bendrai dirbti
tautos darbo, žadėdamas išleis-1 Vardas
ti jo parašytą knygą’“Istorija 
žemaitiška“ ir mokėti metinę 
algą—200 rub. Varniuose Dk- 
tą Valančius apkrauna netinka
mais darbais, būtent, kad D-tas 
apžabalusiam kun. Kodainiui 
kasdien |x> 3 vai. skaitytų 
lenkiškas knygas, rašytų lenkiš
ką lietuvišką žodyną ir 1.1., ir 
net atsisakė išleisti “Ist. Žem.“, 
nes nesutiko su kai kuriais is-

Adresas

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė. 
Tek University 3950 arba 

Rogers Park 8270

Nauji lietuviški re
kordai dėl Velykų

Premijos Abelnai Padengiamos 
Yra Iš Rųšies

Kainos žalių materiolų vartojamų padary
me Budweiser Malt Syrupo nedaleidžia 
duoti premijų.... Musų premija yra nepa
lyginama rūšis.... ir ji randasi kiekviena
me kene Budweiser Malt Syrupo, kAirį jus 
perkate.

Del didesnio skonio ir maistingumo, vartokit malt 
syrup prie kepimo duonos, keksų,, cookies ir t. t.

ANHEUSER-JBUSCH, St. Louis 
Western Sales Corporation

1525 Newberry Avė. Distributors Chicago, III.
BM-75

Smagiausia 

Patogiausia 

Kelionė 

Klaipedon 

Be persėdimo

KVIEČIAME LIETUVIUS E VISUR!

torijos dalykais; be to, metinę 
algą sumažino iki 150 rub. Su
sipykęs su Valančium D-tas iš 
Varnių keliauja Trišlaukin pas 
Pt. Smuglevičių, ieškodamas 
prieglaudos, iš ten Papilėn pas 

« kun. Ign. Vaišvilą. Tenai var
gingai gyvendamas mirė 1864 
m. lapkr. 21 d. 1884 m. Vaiš
vila pastatė D-tui paminklą.

Daukantas visą gyvenimą dir
bo ir vargo. Del to nebe reikalo 
vadina jį “vargo pelė“. Per 15 
metų Perapilyje (nuo 1835— 
1850 m.) Dk. parašė 28 knyge
les ir 13 išleido. Rašė įvairaus 
turinio dalykus.

Matė Dk., kad lietuvių tauta 
neteisingai kenčia svetimųjų 
pavergta, kad jo broliai visaip 
išnaudojami ir kad reikia liau
džiai šviesos mokslo. Jis rašo: 
“Lietuvišką elementorių“, “Že
maičių kallios vadovėlį” ir 1.1.

Matė Dk., kad Lietuvos jau
nimui trūksta lengvo ir naudin
go turinio literatūros, kuri pa
žadintų jį iš ilgų metų miego ir 
pastūmėtų į kulturingesnį dar
bą, ir dėl to leidžia “Kedro pa
sakėčias“, “Robinzono apysa
kaites“ ir k.

Rūpėjo jam, kad gimtoji kal-l 
ba butų gryna ir nepasiduotų 
svetimųjų įtakai. Tam tikslui! 
Dk. renka pasakas, dainas, pa
tarles ir t.t., kur jis matė gy
vą tikros lietuvių kalbos vers-

16092 Ak ^Vlyliu Tave, Neveski Vai
kina, Minkeliuniutė

16075 Nakties Svajonėms Papuošta, 
Bernuželj Nevesk Pačios, 
Minkeliuniu te.

10093 Gaidžio Polka, Sesutė Polka
26057 Pas Darželi trys Mergeles, 

Zedelis, Babravičius
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 Sendiena
Linksmą Dieną

Mariona Rakauskaitė 
78215 Sveika Marija 

Leiskit j 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’Conncll

SOI70 Linksminkis Jonai
Kas Subatos Vakarėlį

A. Vinckevičius-J. Namiuko 
80524 Kad aš j, Kaimietę 

Ak, Myliu Tave
Margaret E. česnavičiuto 

80523 Via Jonukai Jaunasis
Karkline Žvirbleli

V. Daukša
80471 Kuršėnų — Polka 

Antininkų — Polka
J. Žukas ir Orchestra

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

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

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

Chicago, Illinois

r------------------------------------------------------------------- !
APSIDRAUSK!

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

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

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

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

NAUJIENOS *
Insurance Dept.

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

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

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin- 
• ku būti per metus laiko.

Aš dabar sumoku už prenumeratą ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas .......................... -.............................................
Adresas (gatvė) ........... -.....................1—..................
Miestas ir Valst............................... .............................-

i Užsiėmimas —..... ............................... Amžius............
Pašelpgavis .......... :.................. ..... ................. -

Cleveland, Ohio
Detroit, Mich.
Grand Rapids, Mich.

East St. Louis, III.

Springfield, III.

Akron, Ohio Westville, III.

Toledo, Ohio

Michigan City, Ind.

Omaha, Nebraska

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

PUIKIAIS NICKEL PLATE ROAD VAGONAIS
Gražiausiais keliais einančiais palei Erie ežerų, ir Poco- 

no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas bran
giau galės pamatyti garsu Niagara Falls vandenpuolj ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui į New Yorkų-.

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuo jaus

NAUJIEM© S
1739 So. Halsted St., Chicago.
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v • Imu ir toks vyras butų įtartinas, bet daugelį pačių.santuokos Senovėje 1

(Laisvai sekant P. A. Sorokinu)

Prieš charakterizuojant se-r 
no vės santuokos formas, reika
linga įspėti skaitytoją, kad se
novės formos tiek skiriasi nuo 
šiandieninių, kad iš pirmo pa
žvelgimo gali užgauti skaitytojo 
dorovės jausmus. Bet reikia 
žinoti, kad žiloje senovėje žmo
gaus dorovė, kaip ir visi jo gy
venimo papročiai, buvo labai 
žiauri ir primityvi. Santuokos 
formų evoliucija (tobulėjimas) 
įtikina mus, jog ir žmogaus do
rovės supratimas yra tobulėjęs. 
žmogaus dorovė, kaip ir teisė, 
yra visuomenės gyvenimo pa
darinys, ne iš aukštybių Dievo 
primesta, bet paties gyvenimo 
sukurta. Todėl ir dorovė, kaip 
ir visi visuomenės gyvenimo 
reiškiniai, su laiku plėtojasi ir 
tobulėja.

Kokios buvo santuokos ir šei
mos formos žiloje senovėje ir 
kokiu bildu mes tai galime su
žinoti ?

kas toks. 
Ii naši į 
pusėje 
Vienos

Pradėsime nuo paskutiniojo 
klausimo, šaltinių sužinoti se
novės gyvenimui yra daug. Pir
miausia, su praetimi mus su
pažindina senovės rašytojai, ku
rie arba patys matė tuos pap
ročius arba girdėjo kitus pasa
kojant apie buvusius papročius; 
antra, įvairus senovės pamink
lai mums daug ką iš praeities 
atidengia; trečia, visa, kas buvo 

. senovėje, neišnyko staiga, bet 
dar ilgą laiką gyvavo žmonių 
papročiuose; galiausiai, kiekvie
nam žinoma, kad ir musų lai
kais ne visos žemės rutulio tau
tos yra vienokio kultūros laips
nio: vienos yra toli nužengę, 
kitos atsilikę. Tų atsilikėlių 
skaičiuje yra dar ir dabar dau
gelis giminių ir tautų, kurios 
stovi tame kultūros laipsny], 
kuriame buvo senovėj dabarti
nių tautų protėviai. Nagrinėda
mi tokių tautų dorovę ir papro
čius, mes galime nustatyti ir 
senovės santuokos formas, o 
svarbiausia ir pamatinius jų 
plėtojimosi etapus (laiktar- 
pius).

Kaip apsireiškė pati seniau
sia santuokos forma? Kad ge
riau tai supratus, reikia pasa
kyti keletą žodžių apie pirmuti
nių žmonių gyvenimą. Tokį pir
mykšti gyvenimą gyvena 

dabartinių tautų. 
Jos gyvena nedidelėmis 
grupėmis, jos dar nemo
ka dirbti žemės ir gyvulių 
auginti, maistą susiranda žve
jodamas, medžiodamos, rinkda
mos įvairias šaknis, žoles ir uo
gas. Suprantama, kad taip gy
venant, negalima ilgiau apsi
stoti vienoj vietoj; todėl jos 
keldinėjas. Metalų išdirbti ne
moka, visi ginklai akmeniniai. 
Jos neturi nuosavybės ta pras
me, kaip mes ją suprantame. 
Jų religiją sudaro naivus įsiti
kinimai, kad visur aplinkui gy
vena dvasios, kurios gali apsi
gyventi kiekviename daikte. Ir 
žmoguje esanti siela. Jei tik kur 
ji iš kūno išeinanti, — tai at
sitinką miegant ar mirus, —tai 
kūnas paliekąs negyvas. Kada 
ji grįžtanti—jis vėl atgyjąs. Iš- 

kuno siela galinti apsi- 
kituose daiktuose (me- 

gyvuliuose ir kitur), 
daikto vėl galinti grįž-

ėjusi iš
gyventi
džiuose,
Siela iš
ti i žmogų, ir tuomet pavaisi
nanti moterį. Taip antai, kai

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ 

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS 
1739 8. Halated SI. Chicafo, IU. 

Pettemų Skyrius

Poligamija; Antra pamatinė pirmykščių minės turtingieji turėdavo dau- 
santuokų forma buvo poliandri- gel žmonų, 
jo—daugvyryste, t. y. sugyve- durti, kad nesant 
n imas vienos moters su vyrų 
grU|H‘, kurie visi turėjo jai vyro 
teisių. Priežasčių, 
poliandriją, gana 
trukumas moterų,
dėl vaikų užmušinėjimo, ypač 
mergaičių, ir dar todėl, kad gi-

PLAUKŲ IR GALVOS 
SPECIALISTAS

NniijaiiMU burtu ir vai Aloj h. Duodame r<*- 
ilniiHtiiH trcatincniiiK Kalvai. IMrydomc 
plpiakaiina, nulaikome niauki) kriiinui ir 
nlKiih jnan «<• jilaiikiiH, GcrlatudOR piwk- 
iiiiV Ateikite Alandie.

INDI A LABORATORY
1407 Milwau'kee Avė.

Prie to reikia pri- 
nuosavybės 

teisės, vyras turėdavo dalytis 
su kitais savo draugais pirkta 
ar pagriebta nuosavybe (žmo
nas vyrai arba pagrobdavo ąrba 
pirkdavo, ir jos būdavo jų nuo
savybė).

(Tąsa anl 5-to pusi.)

Apie tokias santuokas liūdi- buvo išsiplėtojusi beveik visose 
ja visi senovės rašytojai (He-, tautose; paprastai, juo turtin- 
rodotas, Strabonas, Diodoras, igesnis žmogus, juo daugiau pa

lte čių turėjo. Beturtis meksikie
tis turėjo tik vieną žmoną, tuo 
tarpu didikai laikydavo iki 800 
sugulovių. Tatai mes matome 
ir pas mahometonus, kurių ir 
religija tai leidžia.

įCicilietis, Plinijus ir kiti), 
to, panašių papročių galime su
tikti ir dabar.

Tarp tokių papročių, kilusių 
vyrai ir moters. is tų bendrųjų santuokų yra 

' ir religinis heterizmas arba re-

Giminė visuomet da- 
dvi puses. Kiekvienoje1 
yra 1 
pusės vyrai ir moters

iššaukusių 
daug, pav., 
karia buvo

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

lytinių santykių turėti negali, i HR*inč prostitucija, gyvavusi pas ( 
nes jie yra “broliai ir sesers”.1 daugelį tautų. Tai yra laisvi 
Bet už tai kiekvienas vyras vie-, lytiniai santykiai, leidžiami tanri 
uos pusės laiko 
kiekvieną moterį auros pusės 
ir antraip. Tokias pat teises tu
ri ir moters. <______ _______
santuoką, kur vyrų grupė turi 
bendras žmonas ir, priešingai, 
grupė moterų turi bendrus vy
rus.

savo žmona tikru laiku arba tam tikroje 
J vietoje, pavyzdžiui, per šventes 
, bažnyčiose. Ir rusuose buvo 

Čia mes matome t°kių dienų. Senovės babilonie
čiuose kiekviena moteriškė tu
rėjo kartą savo gyvenime su
gulti su svetimšaliu deivės Af- 

i rodietės maldykloje. Pasak Bib
lijos pranašų, (Isajus) moabitų 

laigi laukiniuose žmonėse dukters savo nekaltybę turėda- 
nies randame labai laisvų lyti- vusios paaukoti stabams, atsi- 
nių santykių, laip esant, aišku, duodamos ateinantiems j mal- 
kurių laukinių giminių jauna dyklą izraelitams, 
moteris, turėdama eiti pro daik- j 
tą, kuriame tiki esanti apsigy
venusią dvasią, nenorėdama pa
likti nėščia, : 
senutė, eina senės eisena ir sa
ko: “neliesk mane, aš sena.”

Tokios tautos nėra pasiskirs
tę j klases, j turtinguosius i. 
vargšus, dvarininkus ir beže
mius. Jos pasiskirstę giminė
mis, priekyje stovi vienas iš se
niausių giminės žmonių.

Tokiais atsitikimais, aišku, į 
lytinius santykius neigiamai ne-i 

susilenkia, kaip ž>určta, nematyta juose nieko

Taip gyveno žiloje senovėje 
ir dabartinės kultūringosios 
tautos. Ir pati seniausioji san
tuokos forma buvo bendroji ar
ba komunalinė santuoka. Daly- 
sunku pasakyti, kuris tėvas yra 
to ar kito vaiko. Todėl savai
me suprantama, kad giminystę 
negalima tuomet vesti nuo tė
vo, bet tik nuo motinos (mat
riarchatas).

Musų supratimu tokios san
tuokos lygios ištvirkimui, bet 
laukinių išmanymu tai būtinas 
dalykas. Maža to, jei kuris vy
ras neduotų kitiems savo žmo
nos. tai butų laikoma nepadoru-

žema ir gėdinga.
Visą paskesnę santuokų isto

riją sudaro lytinių santykių 
jr laisvės siaurinimas, kurio pas

kutiniu laipsniu eina monoga
mija, t. y. vienpatystė.

I Tas siaurinimas ėjo įvairiais 
keliais. Aišku, kad viena san
tuokos forma negali staiga iš
nykti ir atsirasti kita. Tai ga
lėjo atsitikti palcngvėl, plėto
jantis visuomeniniam žmogaus 
gyvenimui.

Iš paskesnių susiartinimų• 
formų bus poligamija ir poliand 
rija, poligamija — tai dagypa- 
tystė, kada vyras turi ne vieną,

MAINAI I VYNIOKLIUS IR PANELS NUO

American Family Soap m' 
American Famsly Flakes

ONEIDA
(’ommunity— 

Par Plate 
Silverware

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

musų populiariais laivaisSu
NIW YORK, ALBRRT BALIAM, 

HAMBURG, DIUTKHLASD,
RISOLUTK, RKtlANCB, f 

CUVKLAND.
WK*TPHAL1A, THUR1NG1A

Puikus patarnavimas 
visose klesose 

Europinės kelonės asme
niniai vadovaujamos

new Y0R* 
^/ll iko ,ki KAU* L U U NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai
<------ .-------------- ■—

Savaitiniai išplaukimai 
Kelionė greita ir pigia 

kaina
Del permito ir kitų infor
macijų kreipkitės prie 
vietinių agentų arba prie 

Hamburg-American Line 
United American Lines, Ine*

General Agentą
177 N. Mic Kitan Arenu*. Chicago

DETROIT 
APSAUGA

(INSURANCE)
Ar turi apsaugos užtektinai
Informacijas prisiusim į namus 
veltui gavus nurodymą kokios Į 

apsaugos reikalaujama
Iškirpk ir Adresuok

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

138 Cadillac Sq., Detrolt, Mich. i
Phone Cad. 9540

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

rašyk vardų autom.
192.......... metų Touring, Sodan. No-1
riu žinot kainų apsaugos, idant ne- ; 
laimei atsitikus nereikėtų pačiam I 
apmokėti už sužeidimų, arba užmu-i 
Šimų kito arba taisymų automobi-' 
liaus ir kad nereiktų samdyti advo
katų gintis.

Leader Realty and Invest- i 
ment Company

Turi agentūrą geriausių ir di
džiausių kompanijų ir perkant nuo į 
musų gausit geriausius patarnavimus 
ir daugiau žinos i t apie savo pirktų ' 
apsaugų.

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

16-tai dienai
Nupigintos “Sandaros” kon(estas pratęstas ligi Lietuvos Nepri

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

Iškirpęs žemiau dedamą čekj, užrašyk savo adresą ir pridėjęs 
tik $1.00 atsiųsk “Sandaros” Administracijai, 827 E Street, So. 
Boston, Mass., o jei nenori sukarpyti laikrašti, tai atsiųsk tik $1.00 
su savo adresu, pažymėdamas, iš kurio laikraščio sužinojai. Naudo
kitės proga!

01) Užsirašiusiam laikraštj “Sandarą'’ ant 1 rtHI aUU metų šis čekis skaitomas vieno dolerio 4* ■ «UU 
vertės. Užsirašymo laikas nuo 1927 m. gruodžio 20 d. iki 1928 
Vasario 16 d. “Sandaros” kaina metams $2.00. Atsiųsk “Sandaros” 
Administracijai tą čekj pridėjęs TIK VIENĄ DOLERĮ ir gausi 
laikraštį visiems metams. šis čekis galioja vieną mėnesj nuo 
gruodžio 20 ligi vasario 16 dienai.

Užsirašančio vardas, pavardė

Pavardė

Numeris ir gatvė

Miestas, valstija ......................................................................................

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

Garantuota 20 metų 
Ne paprastos rųšies pre- 
mium silverware, bet tik
ro Oneida Community Par 
Plate. Jus žinote jų ver
tę.
Arbatinis šaukštukas

47 vynioklių kiekvienus 
Stalavas šaukštas

100 vynioklių kiekvienas 
Peilis

100 vynioklių kiekvienas 
Šakutė

100 vynioklių kiekviena 
Sulotėms šakutė

100 vynioklių kiekviena Jei neturite užtektinai vynioklių, kad gauti premijas, 
dalį pinigais priimsime kaipo {mokėjimą 

to 1 - M

Indams šluos-
tytuvai

už 25 vvnioklius*

Didumo 16x33 colių; 
pusiau lininiai. Tikrai 
gaukite jų keletą.

Turkišk Maudy
nių Ranšluosčiai
už 115 vynioklių vienas 
Estra dideli ir stori, 
24x44 colių. Jus džiau
gsitės su šia puikia 
premija.

Dvigubos Vertės Pasiūlymas
WT\ • O • 1 • Nuo Balandžio 11 ikiDlCniĮ OpCClSLlSll 21 įskaitant

Nepraleiskit šios Progos
SKUBĖKIT! Atsiminkit, kad šis pasiūlymas 

užsibaigs balandžio 21. Pirkite TUOJAU 
American Family Muilą ir American Family 
Flakes, jie jums bus reikalingi sekamiems ke
liems mėnesiams. Taupykit nuo muilo vynioklius 
ir panels nuo American Family Flake ir atneški
te juos j arčiausią premijų krautuvę.

Arba jus galite atsiųsti vynioklius ir panels 
mums, įdedant 3c. štampų už kiekvieną rankš
luostį ir 10c už kiekvieną 3 šmotų setą silverware

(arbatiniai.šaukštukai 6 i setą). Laiškais užsa
kymai turi būt pašto pažymėti balandžio 21 arba 
ankščiau.

Mes pasilaikome teises aprubežiuoti skaičių.
American Family Muilas ir American Family 

Flakes yra Puikiausios Rųšies ir pirmutiniai yra 
pardavinėjime. Atsiminkite, kad pigiau yra pirk
ti gerą muilą negu naujus rubus. Užsisakykit 
nuo savo groseminko šiandie ir pasinaudokit šiuo 
puikiu pasiulymu.

VIDURMIESTY
27 W. Luke Street 

(netoli S'tate) Atneškit Vynioklius Čionai NORTH SIDĖJ 
1232 W. North Avė. 

(prie tilto)

Mes pasilaikome teises aprubežiuoti skaičių, šios premijos bus duodamos tik vartotojams American Family 
Muilo į Cook County, III.

AMERICAN
SoAPand Flakes

James S. Kirk & Company
Chicago

Taupykit Vynio- 
klius nuo šių 

Kirk Muilų
Reikalaukit nuo mu
sų pilno premijų 

surašo

FAMI
KIRK1

American
Family

wwm
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Editor P. GRIGAITIS

Chicagoje — paltai 
Metama______ į ,.............
Pusei meta - - - - -
Trims minesiams , — 
Dviem mtneįiam  —— 
Vienam mineMui . -

Chicagoje per iineiiotajuu 
Viena kopija ___ _____

Savaitei -- - - -

$8.00
4.00 
2.60 
1.50

.75

8c 
18c 
75c

Subecription Rateli
$8.00 per year in Canada.
$7.80 per year outaide pf Chlcajo,
$8.00 per year in Chicago.
8c. per copy.

March 7th, 1914. at the Port 
of Chicago, III., uoder the 
March 8rd, 1870.

Metami ----- -------
Puiei metą -------
Trinu minėdami
Dviem min—iimi
Vienam mtaeiiui

17.00
8.58
1.75
1.25

.75

Naujienos aina kasdien, itilrlrlirt 
sekmadieniui. Laidžia Naujienų Ban- 
drovi, 1789 So. Halated 8t, 
111 — Telefonai! KooMvelt

P1LSUDSK1NINKAI JAU KRINKA

$8.00 
4.00 
ISO

“Naujienose” atkartotinai buvo nurodyta, kad tie 
apie 130 Pilsudskio šalininkų, kurie buvo išrinkti j Len
kijos seimą, yra ne partija, bet/ “košeliena”, sudaryta iš 
atstovų įvairiausių ekonominių, socialinių ir politinių 
grupių.-

Ši musų nuomonė pilniausia pasitvirtino. Pilsudski- 
ninkai Lenkijos seime, kaip praneša telegrama iš Var- 
šavos, jau ėmė pyktis tarp savęs ir skilti. Aštuoni atsto
vai, kurie iki šiol rėmė maršalą, pasitraukė iš valdžios 
bloko ir susidėjo su opozicija.

O tai tik pradžia. Lenkijos seimas laikė dar tik ke
letą posėdžių. Juo prieš jį kils daugiaus svarbių klausi
mų, kuriais įvairios visuomenės grupės yra skirtingai 
nusistačiusios, juo sunkiau bus Pilsudskiui savo “koše- 
lieną” išlaiKyt krūvoje.

VIENINTELIAI” DARBININKŲ DRAUGAI

Buvę Vokietijos komunistų vadai, Urbahns, Scho- 
lem ir Ruth Fischer, jau yra išmesti iš partijos. Bet jie 
anaiptol nenori prisipažinti, kad jie nesą geri komunis
tai. Priešingai, jie laiko save geresniais komunistais už 
tuos, kurie juos išmetė. Ir kad tai įrodyti, jie sutvėrė 
naują organizaciją, duodami jai “Lenino Sąjungos”

Dabar ši “Lenino Sąjunga” darbuojasi kiek drūta, 
stengdamasi “atgaivinti tyrąjį leninizmą” Vokietijoje, ir 
tuo tikslu veda pikčiausią agitaciją prieš oficialę Vokie
tijos komunistų partiją. Ji grasina, jeigu pastaroji su 
ja nesusitaikys, statyti savo atskirus kandidatus rinki
muose i reichstagą (krašto seimą), landtagus (atskirų 
valstijų seimus) ir vietines savivaldybes.

“Lenino Sąjungos” nelaimė tečiaus, kad Maskva jos 
neremia.

Vokietijos žmonės dabar turi puikų spektaklį: dvi 
komunistų organizacijos kovoja apsiputojusios viena 
prieš antrą ir kiekviena šaukia, kad tik ji esanti “vie
nintelė” darbininkų užtarėja! Šis komiškas teatras pa
skatins galvoti ne vieną darbininką, kuriam buvo apsu
kę galvą bolševikiški monelninkai.

Bet ne tik ekonominės klerikalų organizacijos buvo 
i šelpiamos valstybės pinigais. Pašalpomis visą laiką nau- 
| dojosi ir kitos jų organizacijos ir įstaigos. Klerikalų 
; draugijos “Saulė” ir “Žiburys”, pav. pristeigė daugybes 

visokių mokyklų, bet šitų mokyklų užlaikymas tapo už- 
’ dėtas ant pečių valstybei.

Tai buvo klerikalams labai patogu, kol valdžia buvo 
jų rankose. Bet kai valdžia pateko į kitokias rankas, tai 
krikščionių eilėse prasidėjo graudus verksmai. Volde
maro valdžia, sakysime, ėmė dabar karpyt algas “Sau
lės” ir “Žiburio” mokyklų mokytojams, skirdama juos 
į žemesnes kategorijas ir atimdama jiems visus priedus 
prie algų — “dėl lėšų stokos”. Karpo ir ką tu jai pada
rysi !

Šitų karčių patyrimų rezultate klerikalų organas 
Kaune suspausta širdim prabilo:

“Kyla gyvas reikalas katalikams pradėti (!
“N.” Red.) savo reikalus rūpinti vien savo pajėgo
mis, visai nepriklausomai nuo vyriausybės geros ar 
blogos valios.”
Beveik dešimtį metų Lietuva išgyvavo, kaipo ne

priklausoma valstybė, bet klerikalai dar tik dabar ren
giasi pradėti rūpintis savo reikalais, nelaukiant pašalpų 
iš valdžios! Vadinasi, iki šiol jie gyveno parazitiškai, 
kaip dielės prisisegę prie valstybės kūno. i Tokiu budu visas naujojo gyve-

Delto tai jie pasirodė tokie silpni per dvejetą pasku-|nimo principų įgyvendinimo 
tinių metų. -r* ^.•41®i^±^,^?UeiaUSia ant

Kaip tiktai 1926 m. krikščionių blokas pralaimėjo i 
rinkimus, tai jų organizacijos ėmė trupėti: pirmutinė 
susmuko Darbo Federacija, paskui ėmė per visas siūles 
irti Ūkininkų Sąjunga. Ir klerikalų lyderiai taip persi
gando, kad, desperacijos apimti, puolė j glėbį smetoni- 
niems sąmokslininkams, pakalusiems g-inkle prieš teisė
tu valdžią !

Krupavičius, Bistras, Stulginskas ir kiti krikščionių 
šulai, teikdami “besąlygią paramą” Smetonai, tikėjosi 
su perversmininkų pagalba vėl pataisyt savo biznį ir at
sigriebti. Bet jų viltys išsipildė tik dalinai. Tautininkų 
valdžia, žinodama, kuo minta klerikalų “armija” ir tu
rėdama savo saujoje abrako maišą, su savo krikščioniš
kais rėmėjais nedaug tesiskaitė. Pastariemsiems teko, 
po bergždžių protestų, apleisti vietas valdžioje ir dėtis 
prie “konstitucijos ir demokratijos” gynėjų.

Tečiaus, ir į opoziciją perėję, klerikalai neįstengia 
nieko išdaryti — kadangi jų organizacijos, mokyklos ir 
t. t. priklauso nuo valdžios malonės.

Taigi dabar jie ir suprato, kad reikia atsistoti ant 
savo kojų, o ne gyventi valstybės parazito gyvenimu. 
Naudinga pamoka!

[Atlantic und Pacific Photo!

Miręs kovo 30 dienų Jungtinių Valstybių senatorius Frank B. Willis, iš Ohio, ir jo žmona. Se
natorius Willis buvo vienas aspirantų į kandidatus ateinančiais prezidento rinkimais.

rūpinęs tos tvarkos pakeitimu.

NUDEGĖ NAGUS

Londono socialistų laikraštis gavo žinią iš savo ko
respondento Italijoje, kad diktatorius Mussolini galuti
nai išsižadėjęs savo plano padaryt fašistų partijos tary
bą vyriausiu organu valstybėje.

Tą planą Italijos juodmarškinių vadas, kaip žinoma, 
buvo įdėjęs į naujosios krašto konstitucijos projektą, 
kurį parlamentas priėmė. Bet, kaip buvo girdėt, kara
lius atsisakė naująją konstituciją patvirtinti, ir Musso- 
liniui todėl teko atsiimti ją atgal.

Ši karaliaus pergalė ant fašistinio diktatoriaus, 
noma, nedaug- ką tereiškia Italijos žmonėms. Bet ji 
do, kad fašizmo galybe jau pasiekė savo ribos. Gal 
praeis daug laiko, iki ji ims slūgti.

Zl- 
ro- 
ne-

PASIMOKINO

Senai, dar prieš “naująją erą” Lietuvoje, kada 
kraštą tenai valde krikščionys demokratai, opozicija 
jiems prikaišiodavo, kad jie išnaudoja valstybės iždą 
savo partijos reikalams. Tuomet krikdemai prieš šitą 
kaltinimą labai smarkiai protestavo. Bet pasirodo, kad 
jisai buvo teisingas. •

Ve kokį prisipažinimą įdėjo į savo spaltas krikščio
nių dienraštis “Rytas”, einąs Kaune:

“Žiūrint į praeitį ir lyginant ją su dabartinė
mis sąlygomis galima neabejotinai konstatuoti, kad 
besikuriant katalikų ekonominėms organizacijoms 
buvo padaryta didelė esminė klaida, būtent, perdi- 
delis atsidėjimas vyriausybės teikiamomis paskolo
mis, pašalpomis ir privilegijomis.”
Krikdemų organas čia prisipažįsta, kad klerikalai 

ne tik ėmė iš valstybės iždo pinigus (ir naudojosi kito
kiomis privilegijoms) savo organizacijoms, bet ėmė net 
perdaug! .

Kapitalistinis ir
Visuomeninis Ūkis

darbininkų pečių.
Darbininkų eilės kasdien di

dėja ir šiandien klasių priešin
gumas ne tik kad nemažėja, bet 
drdėja. Darbininkai vis griež
čiau reikalauja viso savo darbo 
vaisiaus. Aišku, tie darbininkų 
reikalavimcii bus ixa.toiik.inti. Tai 

yra paskutine sprendžiamoji 
kova. Ir nebūnant pranašu ga
lima jspėti, kad toji kova yra 
galutinė naujosios socializmo 
tvarkos kova.

Aš noriu Įspėti skaitytojus, 
kad jie nepadarytų klaidingos 
išvados, būtent, kad socialistai 
privalo laukti, kol pats kapita
lizmas savo mirtimi numirs. 
Tai butų nesąmonė. Aišku, jis 
bus sugriautas sąmoningos žmo
gaus valios, sugriautas tos vi
suomenės dalies, kuriai yra 
naudingas kapitalizmo nuverti
mas. Toji klase yra proletari- 
j atas.

Taigi sąmoninga žmogaus va
lia įkurs naujųjų ūkio tvarką— 
socializmų.

III.

kalams priešinga. Gamybos 
tvarkyme dalyvaus visi visuo
menės nariai ir bus naudojama 
kiekvieno nario iniciativa. Rei
kia žinoti, kad dabartinis žmo
nių tamsumas yra pereinama
sis reiškinys. Mokslas, kurs 
visiems bus prieinamas, paro
dys dar nematytų pajėgų.

dymai teįrodė, būtent, kad so
cialistinė ūkio organizacija ga
lima Įvykinti tik plačiose šių 
laikų valstybių ribose.

Dabartiniai ūkio pavyzdžiai 
I visuomenės gamybos galimumų 
įrodo. Po karo Austruose dau
gelis stambių įmonių buvo su
visuomeninta ir perduota Į ga
mintojų, darbininkų rankas.

Gamybai organizuoti reikalin- jos ne tik kad nežlugo, bet tiek 
gas dui'Eius, kapitalas ii- niokss- 

las. Bet ir visuomenės gamy
boj visa tai pasiliks: darbas— 
tai patys darbininkai, kapitalas 
—gamybos priemonės ir pini
gai, kurie bus suvisuomeninti, 
gi mokslas bus prieinamas vi
siems žmonėms. Mokslininkai 
jau senai žino, kad progreso 
versmė ir jėga yra bendroj ko- 

į voj su gamta, visuomenės dar- 
i be. Kapitalizmas 
i tik užstoja. Todėl 
I drąsiai pasakyti, 
(visos šnekos, jog 
tvarkoj bus sustabdytas visokis 
progresas, nes progreso versmė 
gludi visiškai ne kapitalizme, 
priešingai, kapitalistinė tvarka 
per siaura, kad toji progreso 
jėga galėtų visoje pilnumoje 
apsireikšti.

Vis dėlto reikia pasakyti, kad 
Į iš anksto smulkiai nustatyti 

. , /(busimosios socialistinės tvarkos neteisinga, bet ir

šią versmę 
mes galime 
kad tuščios 
socialistinėj

II.

Dzidas Budrys.

Mes esame padarę išvadų, jog 
vyraujant kapitalo tvarkai yra 
žudomas visuomenės organiz
mas, negalimas visašališkas as
mens plėtojimasis. Dabartinė 
tvarka, remdamasi vienos dalies 
žmonių išnaudojimu, priešta
rauja bendriems reikalams, tiek 
atskirų asmenų, tiek ir tautų. 
Senasis pasaulis reikalingas ne 
reformų, bet visiško pakeitimo 
ir Įgyvendinimo naujų, teisingų 
principų.

Kad suprastume ateities gy
venimo tvarka, reikia pažinti 
šių laikų ūkio plėtojimosi dės
nius. čia didžiausio nuopelno 
turi socialistai teoretikai K. 
Marksas ir F. Engelsas. Ben
drindami istorinius plėtojimosi 
faktus jie išaiškiųo, kuria kryp
tim eina tolyn visuomenė ir ko
kias naujas formas kuria gy
venimas. Jie nustatė, kad 
svarbiausias socialistinio (vi
suomeninio) progreso veiksnys 
yra materialinių ūkio sąlygų 
plėtojimasis.

“Kiek tikslas svarbesnis už 
priemones, vartojamas jam pa
siekti, tiek pat 'ekonominiai 
santykiai istorijoj yra svarbes
ni už politinius“ (F. Engelsas).

Kaip buvo minėta, pats gy
venimas kuria naujas formas. 
Ir kapitalistine gamyba savyje 
turi vidujinių, neprašalinamų 
priešingumų, kurie kapitalistinį 
ūkį vedu prie galo, iš kurio tu
rės išaugti tobulesnė ūkio for
ma.

Mes panagrinėsim du svarbiu 
kapitalistinės gamybos pąžy- 
miu: gamybos ir kapitalo kon
centracijų,

Aaišku, kapitalistinė tvarka 
yra ne tik 
netikslinga. Planingesnis visuo
menės gamybos sutvarkymas 
reikalingas ne tik žmonių iš
naudojimui prašalinti ir teisin
giau paskirstyti gamybos pro
duktams, bet ir gamybai padi
dinti. Kaip pirmiau matėme, 
kapitalistinio ūkio pamatas ir 
kartu svarbiausioji visų blogy
bių priežastis yra samdomasai 
darbas ir konkurencija. Kad 
darbininkas nepardavinėtų savo 
pajėgų, reikalinga, kad jis tu
rėtų gaminimo įrankius. Bet 
grįžti į smulkių amatninkų ga
dynę butų visiškai netikslinga, 
nes bendras darbas ir darbo:,. . y. . . 
paskirstymas yra labai svarbus 
veiksnys gamybai pakelti. To- 1 1 1 in 1 1 
dėl mes ir negalime reikalauti, 
kad socialistinis ūkis butų smul
kiųjų gamintojų ukiu. Nauja
sis ūkis privalo būti visuomeni
nis, kur gamintojai galės nau
dotis visais bendro darbo ir jo 
paskirstymo patogumais, bend
rai naudodamies gaminimo!

Tiktai perėjus ga-j 
įrankiams į vi- 

rankas tebus ga-

XVIII a. pabaiga ir XIX a. 
pradžia yra pramintos ekonomi
nėj anglų istorijoj “pramonės 
revoliucijos laikotarpiu“. Garo 
mašinų pritaikinimas fabrikuo
se padarė pramonėje tikrų re
voliuciją. Viduriniais amžiais 
veikė valstybės valdžios remia
ma ir cechų (tam tikrų amat
ninkų sąjungų) globiama smul
kioji pramonė; todėl stambioji 
pramonė negalėjo augti. Del to 
mes ir matome tuometinę bur
žuazija labai revoliucinga. Bet 
XVIII a. pabaigoj cechai liko 
panaikinti ir atrištos rankos 
stambiajai pramonei. To viso 
rezultatu buvo pramonininkų 
susiskirstymas į dvi klases: ka
pitalistinę buržuazija ir prole
tariatų. štai bendras pavyzdys, 
kaip smarkiai augo stambioji 
audimo pramonė Amerikoje: 
išrastoji paprasto darbininko 
llargrreaves (1764 m.) verpia
moji mašina išstūmė audimo 
pramonę iš namų į dirbtuves. 
1804 m. tebuvo 4 audeklo dirb
tuves. 1811 m. buvo 87 dirb
tuvės su 80,000 verptuvų. 1875 
m. audyklose buvo jau 76,000 
darbininkų. *

Toks smarkus buvo masių 
proletarėj imas. Bet pramonės 
pažanga nepadidino bendro jo 
darbininkų ištekliaus: juo tur
tingesni darėsi kapitalistai, juo 
labiau skandino į skurdų liau
dies mases.

Bet besikoncentruodamu ga
myba subūrė darbininkus į di
desnius burius ir taip padidino 
darbininkų klases galybę. Šian
dien kapitalistinės tvarkos la
biausiai yru užgaunamos prole
tariatas, todėl jis ir yra susi- visuomenė negali būti savo rei-i

gamybos formas yra labai sun
ku. Mes galime numatyti tik 
bendrus branduolius, iš kurių 
toliau išsiplėtos bendra gamyba 
ir bendras naudojimasis.

Beje, socializmo priešininkai 
Įrodymui, jog visuomeninė ga
myba yra apskritai negalima, 
nurodo Įsikūrusių ir vėl iširusių 
koperatyvų pavyzdžius, ku
riuos bekurdami daug darbo ir 
energijos padėjo socialistai uto
pistai Furje, Ovenas ir k. Jie 
tuos koperatyvus (falansterius) 
kūrė visuomenės garny bos pa

grindais, bet vis dėlto ti* ko- 
į peratyvai žlugdavo. Tas socia- 

i argumentas 
[ gali jtikinti tik tuos, kurie ne
žino tų koperatyvų istorijos ir 
jų žlugimo gilesnių priežasčių.

| Priešingai, tie pavyzdžiai mums 
j rodo, jog tie koperatyvai, kaipo 
ūkio organizacijos, pasirodė vi
siškai tinkami ir galį laikytis. 
Tik kapitalizmo dvasia ir var- 

i žytinių būtinumas stabdė jų 
; veikimą. Viena mums tokie ne- 

; (pavykę socialistų utopistų ban-

plečia. savo darbi}, j<>K privačios 

įmonės sunkiai be gali su jo
mis konkuruoti. Angluose ke
liamas klausimas apie anglių 
kasyklų ir stambiųjų Įmonių 
nacionalizavimų (suvalstybini- 
mų). Susisiekimas (gelžkeliai) 
jau senai veik visose valstybėse 
suvalstybintas.

Vykdant socializmų teks nor
muoti trejopos rųšies teises: 
valdymo teisė, naudojimo teisė 
ir vartojimo teisė.

Teisė valdyti visai visuome
nei. Suvisuomeninus gamyba, 
išnyks visoks žmogaus išnaudo
jimas.

Geresniam gamybos sutvar
kymui daug turės padėti profe
sinės sąjungos, koperatyvai ir 
gamybos sąjungos.

Privalo būti sudaryta tikslin
ga organizacijų, kuri reguliuotų 
visuomenės darbų. Toji organi
zacija privalo kiek galima ma
žiau varžyti asmens laisvę, lais
vę kiekvienam pasirinkti sau 
norimų darbą.

Bet tai tik bendri branduoliai, 
iš kurių turės išsiplėtoti bend
ra gamyba ir bendras naudoji
masis. (“Kult.“).

Pirkit nuo musu olselio kai
nomis. Coppcr coli rasinis fiil- 
dytuvas virtuvfia boileriui, 
$5.86 Klauskite Pono Musil. |

Peoplcs Piumbing 
Heating Supply So.
4110 Milwaukee Are., 

401 N. liulbted 8t.
Haymarkjrt 0076—0070

NAMŲ
Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Are.

SKOLINAM 
PINIGUS

minimo 
snomenės 
Įima įkurti teisingesne tvar
ka, kuri išplėtos visas ga
lingąsias dabartinės technikos 
pajėgas.

Daugelis abejoja, ar visuome
nė pajėgs gamybos priemones 
išlaikyti savo rankose. Jie nu
rodo, kad visuomeninės gamy
bos ir dalybos sunkumas pri
vers visuomenę gamybų išleisti 
iš savo rankų. Toks dalyko 
supratimas atrodo keistas. Jei 
taip, tai kapitalistinei gamybai 
dar kebliau: čia gamybų tvar
ko saujalė kapitalistų, čia ma-l 
tėme, gimdo pramones anarchi-j 
ja, krizius. Gamybų suvisuo-
memnus bus gaminama tiek, ’ w. bhiii si., ih.pt. i

. . f > UKlUH

kiek reikalinga visuomenei. O (

» i

JI CM liktuillic •klcpit JtlMIj 
nuuiul, Mtllk»hne kurpeiite- 
ryi.tr. • pluinbi|iK>|. . ivenlni 
clek(ri). - Tdcfuuuuklt urbu 
nihyklt dėl dykul up»ki«il* 
Įtarimo.

COMMONtfEALTH 
COHSTRUCTIONCOMPANV 
8110 S im W. Jttlh St.

. , l’HONE UAFĄYY.m0074

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalai

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

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

—O
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Santuokos senovėje
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Poliandrija, taip pat, kaip ir 
poligamija, buvo gana išsipla
tinusi senovėj. “Turtas— rašo, 
apie arabus Strabonas — yra| 
bendra visos giminės nuosavy
bė ir giminės vyriausia yra jos 
galva. Visi turi vieną žmoną. 
Pirmas atėjęs pas ją, stato prie 
durų lazdą, kaipo įspėjantį 
ženklą; o riaktį žmona pralei
džia su pačiu vyriausiu”. Seno
vės Spartoje dėl ekonominių 
priežasčių daugelis brolių turė
davo tik vieną žmoną. Poliand- 
rijos žymių randame ir Rusijo
je, kaip pas rusus ir pas neru- 
sus. Apie giliukus pasakojama, 
kad kievienas giliukas turįs vy
ro teisių savo brolių pačioms 
ir pačios seserims.

Individualizmo išsiplėtojimas, 
nuosavybės atsiradimas ir pro
tėvių kultas ėmė tokias san
tuokos formas naikinti. Todėl 
tos formos turėjo užleisti vietą 
monogamijai (vienpatystei), 
prie kurios buvo galimas aiš
kus giminės tįsimas ir atsira
dusių ekonominių interesų ap
saugojimas.

Bet tuo plėtojimosi tarpu iš
augo kai kurios santuokos for
mos, vadinamosios “niogos“ ir 
“leviratas“.

Nioga vadinamas
kada vyras, jeigu jis neturi vai
kų, atiduoda savo žmoną ki
tam ir iš to naujo sugyvenimo 
atsiradę vaikai priklauso pir
majam vyrui. Niogos kilimo
priežasčių daug; tarp jų pami
nėsime ir tą, kad senovėje su 
vaikais labai žiauriai elgdavosi, 
juos užmušinėdavo ir pardavi
nėdavo. Parduodant savo vai
kus, ypatingai moteris, galima 
buvo gerai pelnyti, todėl dau
gelio vaikų turėjimas buvo kiek 
vienam tėvui naudingas. Be to, 
daugelis giminių norėdavo pa
dauginti savo narių skaičių ir 
tuo tikslu dažnai atimdavo iš 
pavergtųjų tautų vaikus.

Kaip visur, taip 
reiškė protėvių 
Kiekvienas žmogus 
turėti anūkų. Tat
antrą vedybų formą, leviratą, t. 
y. paprotį, kad našlė privalo iš
tekėti už dieverio, žinoma, le- 
viratui atsirasti buvo ir dau
gel kitų priežasčių, ir pirmiau
sia toji, kad į moterį žiūrėda
vo kaip į nuosavybę. Mirus vy
resniajam broliui visas jo tur
tas tekdavo jaunesniam; taigi 
jam tekdavo ir žmona.

Nors nioga ir leviratas rasti 
pas daugelį tautų, bet negali
ma sakyti, kad tie santuokų pa
pročiai butų viešpatavę visur.

Nioga buvo išsiplatinusi Indi
joj ir pas arabus, Spartoje, vi
duramžių Germanijoj, pas ru
sus ir k. Visur čia buvo pap
rotys, neturint vaikų, savo žmo
ną atiduoti kitam ir vaikus, gi
musius nuo kito, laikyti savais.

Šiaip buvo išsiplatinęs ir le
viratas. Jį randame ir pas se
novės žydus. Biblijoj sakoma: 
“Jeigu broliai gyveno kartu ir 
vienas iš jų mirė neturėdamas 
sūnaus, tai mirusio žmona ne
gali ištekėti į šalį už svetimo 
žmogaus, bet jos dieveris turi

[Pacific and Atlantic Photo)

Lietuvis jaunuolis Jonas Ja
kubonis, 16 m., iš Muskegon, 
Mich., kuris automobiliu užmu
šė Floyd Torrey ir už tą, teismo 
nuosprendžiu, turės rūpintis už
muštojo vaikų auginimu. Jaku
bonis turės vaikus bent sykį 
savaitėje aplankyti ir iš savo 
uždarbio sumokėti jų užlaiky
mui mažiausia $400.

teisė.” Pirmą naktį po vestu
vių žmona priklausydavo ne vy
rui, o kam kitam, dažnai gimi
nės vyresniąja™, kai kada vyro 
giminėms ar vestuvių svečiams 
ir kitiems. Tas paprotys gy
vavo pas daugelį pirmykščių 
tautų, viduramžiuose jis buvo 
išsiplatinęs veik visoj Europoj, 
kada ištekanti už paprasto (ne 
bajoro) žmogaus žmona turėda
vo pirmą naktį priklausyti dva
rininkui feodalui. Vėliau vals
tietis žmoną nuo tos pareigos 
galėdavo išvaduoti, duodamas 
dvarininkui tam tikrą atlygini
mą.

Tai tokios buvo senovėje san
tuokos formos. Pirmykštės for
mos, pasižymėjusios labai pla
čia lytinių santykių laisve, pa
mažu nyko ir keitėsi. Bet kaip 
ir kiekvienas svarbesnis papro
tys pirmykščios vedybos ne iš 
karto išnyko, o pamažėl. Jos at
siliepė eilėje papročių, kaip nio- 
ga, leviratas, religinė prostitu
cija ir k.

Paskutinis evoliucijos punk
tas yra dabartinė monogaminė 
santuoka (vienpatystė).

—Dzidas Budrys.

Chicagos Lietuviu Ekskursija

Gegužio 2-rą dieną, 1928

paprotys.

gelį Rusų tautų.
Vaišių prostitucijos paprotys 

apsireiškė tuo, kad pas žemi
ninką viešint svečiui, pasiūloma 
jam žmona arba duktė. Tas pa
protys buvo taip pat senovėje 
labai išsiplatinęs. Jis buvo pa
remtas ta pažiūra, kad moteris 
esanti vyro nuosavybė. Tas pa
protys buvo ir pas daugeli Ru
sijos giminių. Pavyzdžiui, pas 
čiukčius žmogus, grįžęs iš toli
mos kelionės, turi teisę naudo
tis visomis jurtos moterimis.

Pagaliau paskutinis žymesnis 
pirmykščių lytinių santykių pa
protys yra “pirmosios nakties

Sveikatos Budavotojas
Del Silpnų žmonių

Milionai žmonių laike paskutinių 35 metų 
rhvo puikias pasekmes nuo vartojimo Nukh* 
Tone "nacionalių sveikatų* ir stiprumo bu* 
davotojų”. Jo# yra vartojamos nuo praradi
mo svarumo arba apetr'to. ncvirikinimo, gaaų 
akilvyje arba žarnose, neveikiančių kepenų, 
silpnų inkstų, pūslės nemalonumų. Kalvos 
skaudėjimo, nulipusių nervų, ir nusilpusių 
pajautimų i# ryto, praradfmo jėgų svarbes
nių kūno organų ir abelno nusilpnėjimo.

Nuga-Tone visuomet parduodamos su pilna 
garantija grąžinimo pinigų jei nepagelbsti. 
Jos turi pagell*ėti visuose atsitikimuose arba 
turi padaryti geriau atrodančiai# ir daug ge
riau Is'si juodinančiais arba jūsų vaisitinin- 
ka# grąžins jums atgal pinigus. Su tokia 
stipria garantija ir apsauga jus galit drąsiai 
bandyti jas. Nusipirkit butulj nuo savo vą!» 
tininko, tiktai žiūrėkit, kad neimtumei pava* 
duotoj ų

PŪSLES
Greitas, saugus, tikras būdas 
pagydyti skaudančias pūslės 
«nt kojų.

Aptiekose, autuvų ir dept. 
krautuvėle 35c.

DlScholfs, 
TAno-pads

Uždėkite 
vieną— 

skausmo nėr!

ir čia daug 
garbinimas, 
stengdavos 
iššaukė ir

TRUMPAS PASIKALBĖJIMAS PROTINGŲ MOTINŲ
Iš Wisconsino motina suko: “Aš suradau motinas labai gerai susipaži

nusias su ‘dope’ gyduolėmis. Nedaugelis motinų šiandie perka prirengimus 
kuriose randasi “opiates” arba chloroformą. Tik pažvelgus j pakelj prieš 
perkant, jai viską pasako. Su Foley’s Honey and Tar Coinpound tas vardas 
pasako tikrų istorijų. Jos greitai veikia nuo kosulio, slogų, krupo ir gerk
lės jritacijoc. Jos yra tikrai grynos ir vertos daug daugiau.”

SUSTABDO KOSULĮ GREITAI — IŠGYDO GREITAI
“Mane kankino labai didelis kosulys, bet nesuradau nei vienos kitos i 

gyduolės kuri taip greit pagelbėtų kaip Foley’s Honey and Tar Coinpound.” 
Sako E. Boggerss, Poinona, (’al. Kosulys, gerklės įritaviinas, bronchinis 
kosulys, ženklai “flu” beveik urnai sustabdomi. Jos turi gydančias ^ėgas 
iš gryno pine tar ir sykiu didelę gydančių jėgų iš šviežio ir gryno midaus 
su kitais gydančiais priemaišai*. Geros dėl tų kurie kenčia nuo naktinių 
kosėjimų. Reikalaukit Foley’s Honey and Tar Coinpound.

l L. P. Hannema, 10701 Wentworth Av., Reriable Drug Co., F. Martin, 26001 
W. 47 St., G. A. Malinsky, 1801 S. Kacine Av., kampas 18 St., Grand Works 
Drug Store, J. Malachowskas, sav., 4847 W. 14 St., Cicero.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt IUL 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaininavimas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrų specialistų, 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

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

pažy-

žmoną ir gyventi su ja. Ir pirm- 
gimis, kurį ji pagimdys, pasi
liks su jo mirusio brolio vardu, 
kad jo vardas nepranyktų iš Iz- 
raeliaus”. Taip buvo ir Indi
joj Manu įsakyta.

Be n ingos ir levirato,
mėtini dar šie senovės papro
čiai: tėvo sugyvenimas su sū
naus žmona, vaičių prostitucija 
ir pirmosios nakties teisė (jus 
primae noctis).

Pirmasis paplotis apsireiškė 
tokia forma: mergaitė 20 ar 25 
metų išteka už 8—12 metų vai
ko ir vadinasi jo žmona. Bet 
iš tikrųjų su ja gyvena jo tė
vas, be to, vaikai nuo jo gimu
sieji laikomi sūnaus vaikais.

apvesdina “savo” sūnų ir gyve
na su jo žmona.

Tas paprotys gyvavo pas dau
gelį tautų ir ypatingai pas dau-

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

1618 Wešt 18-ta Gatvė

NAUJAS “RIMBAS”
Didelis, gražus, su daugybe naujų paveikslų, 

juokingų dainų ir visokių linksmybių. Pamatyk jį 
ir persitikrink. Prisiųsk savo antrašų ir 10c. “Rim
bas” tuoj bus pas tave.

“ RIMBAS”
1 Bateman PI., So. Boston, Mass.

Iš New Yorko Klaipedon 
be persėdimo

Baltic America Line 
Laivu ESTONIA

Kompozitorius

st. Šimkus
Z

Palydovas

Tai bus smagi, mokslinga, įspūdinga

ir naudinga kelionė. Lietuvon pribus

prieš dideles iškilmes 10 m. Lietuvos ARTISTAS J. BABRAVIČIUS 
keliaują drauge 
su ekskursija

Pradėkite Prisirengimą Tuojaus!
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

Chicagos pieno išdalintojai 
(distributors) nesenai pabaigė 
statyti trobesį prie Blue Island 
avė. ir Lincoln st. .los pastaty
mas kainavo 500,000. Trobomis 
užima visa bloką.

Pastatytas jis tapo tikslu iš
mainyti pieno bonkas ir iš čia 
sugrąžinti jas toms kompani
joms, kurioms bonkos tikrai 
priklauso. Kasdien čia apmaino
ma netoli 200,000 bonkų.

Dalykas toks, kad daugelis 
šeimų laiko pieno bonkas san
dėliuose arba skiepuose, ba pie
nų ima jau iš kitos kompani
jos, negu ta, kurios bonkas 
tu ri.

Ateityje kompanijos tikisi, 
jog pieno suvartotojai grąžins 
bonkas pieniams, nors tos lan
kos ir butų kurios kitos kom
panijos. Pieniai tas bonkas at
gabens j minėtą ^aukščiau tro
besy, o čia jos taps susortuotos 
ir sugrąžintos kompanijoms, 
kurioms priklauso.

0 O V
Name adresu 2638 North 

Mulligan avė. antradienio rytą, 
apie 5 vai. kilo gasiras. Sude
gė p-nia Elizabeth \Vhitaker, 
21 metų ir jos trys kūdikiai. 
.Jos vyras apako. Sunkiai apde
gė taipgi du svečiai, buvusiu 
jų namuose, Gaisras kilo dvi 
nežinomos priežasties, l ik vie
na ypata> buvusi užsidegusia
me name, išbėgo gatvėn nenu
kentėjusi nuo ugnies.

Ji yra p-nia C. B. VVhitaker, 
motina sudegusios moteriškės 
vyro.

0 0 0
Chicagą atlankė Curtis D. 

\Vilbur, Jungtinių Valstybių 
laivyno sekretorius, grįždamas 
į \Vasbingtona.

O O O
Chicagos Geografinė draugi

ja nutarė apdovanoti Charles 
A. Lindberghą medaliumi. Bet 
įteikti jo Lindbergbui negalės 
gal būt iki rudens, kadangi 
Lindbergb esąs užimtas taip, 
jog iki to laiko neįstengs atvyk
ti Chicagon. 

0 0 0
Mihvaukee manadžerių aso

ciacijos nariai, atvykusieji Chi
cagon bankietan, sugrįžo na
mo orlaiviais. Viso jų buvo iš 
Mihvaukee ik toli šimtas ir per
gabeno juos 35 aeroplanai. Tai 
geras garsinimas aeroplanų 
biznio. 

0 0 0
Philip Makowski, 9 metų 

bernaitis, 1436 Lockwood avė., 
tapo auto sužeistas, dėl ko jis, 
veikiausia mirs. Jo motina buvo 
skaudžiai sutrenkta. Autas už
važiavo ant jų, kai jie išlipo 
iš North avė. gatvekario ties 
namais 5258 North avė. Abu 
nukentėjusiu buvo nugabentu 
St. Anne’s ligoninėn. Autas 
nuvažiavo. Jo numerio paimti 
nesuspėta. *

0 0 0
Paskutinėmis dienomis ban

ditai buvo pavogę turtingą ver
telgą autais. Jie reikalavo iš 
jo stambios sumos pinigų už 
paliuosavimą. Banditai tečiaus 
tapo sugauti. Greitai bus ją 
teismas. Valstijos advokatas 
ketina reikalauti mirties bau
smės kaltinamiems. Pastarųjų 
gi esama net 8.

♦ * ♦ ♦
Policininkas Bobert Wood- 

ward ėjo 31-ma gatve. Ties 
namų numeriu 330 W. 31 st. du 
jaunu vyru išėjo iš trobesio 
priemenės ir paliepė jam pa
kelti rankas. Vietoje to polici
ninkas šovė du kartu j bandi
tus. Vienas banditų buvo su
žeistas mirtinai. Jo vardas Jo- 
seph Larocco, 517 West 28 st. 
Kito vardas — Richard P. Bur- 
ney, 519 VVest 28 st. 

♦ ♦ ♦
Melrose Parke buvo išsprog- 

dintas namas italo Joseph Pe
reiti. Nužiūrima, kad jo namai 
išsprogdinti kerštininkų. Sąry-

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Roselando “Dvoika.”

Susilaukėm Hoselande “Dvoi- 
kos,” kuri diena iš dienos per 
“Vilnį” aušina savo ilgus liežu
vius seilėdami prieš nepatinka
mas “dvoikai” ypatus bei or
ganizacijas. Puolimas didžiau
sia prasidėjo ant Golden Star 
kliubo, sporto skyriaus vedėjų 
ir narių boosterių. Įtūžimas 
tos “dvoikos” toks yra didelis, 
kad net savo korespondencijo
se iškanda žodį “Golden” ir mi
nia vien “Stars” kliubą. Tiks
las tos “pvoikos” ir jos pase
kėjų yra suardyti vienybę kliu- 
bo, tarpe sporto rėmėjų. 0 to 
atsiekus, jie mano, kad galėtų 
pasinaudoti savo propogandai. 
Pusžemaičiai, Plungės Juozai ir 
pusė tuzino kitų, prisidengę 
avies kailiu pradeda ardymo 
darbu — iš vidaus ir iš oro. 
Bet jūsų darbai nuėjo niekais. 
Puldinėjimas atskirų ypatų — 
boosterių, užuot su maži n t (kaip 
jie tiki jų eilės išaugins dvigu
bai.

Pažiūrėkime arčiau, kuo Gol
den Star nariai-boosteriai pra
sižengė prieš “Dvoika.” Anta
nas Nakrošis — jo kaltė ta, kad 
jis yra uolus rėmėjas Golden 
Star kliubo sporto, kad jis su
rengė vaišes savo namuose, o 
ne “roadhauzej,’’ Golden Star 
kliubo sportininkams, basket- 
bolo jauktu i. Dar tas jam bu
tų atleistina, bet ve, Nakrašis, 
norįs įvesti “peštukizmą” ir 

jis vien tik esąs kaltas, nes 
nuo pradžios Golden Star kliu
bo įvedimo sporto buvo auklė
jamas peštukizmas. Dėlto 
kaltas Antanas Nakrašis. Ka
da lošta paskutinis basketbolo 
lošis tarpe J. E. Conroy’s ir 
Golden Star, Nakrašis. būdamas 
tvarkos vedėjas, paliepė Pet
rauskui, nariui YAV.C., eiti ša
lin nuo floro, kur lošėjai ilsisi 
laike lošio pertraukos. O Pet
rauskui nepaklausius ir prie
šinantis, jis buvo pastumtas ir 
užvarytas ant balkono. Ir štai 
“Dvoika” rėkia visa gerkle: 
“žiūrėkite! Bolden Star vedėjai 
užgyria peštukizmą!” O kada 
YAV.C. visas basketbolo jauk
tas, dalyvaujant tam pačiam 
Petrauskui, vietoje basketbolo 
lošio surengia savo boosteriams 
“free for all fight,” tada Yo- 
naitis, šarkiunas (tėvai, aug- 
dintojai YAV.C. jaukto) užsi
dengia akis, kad nė nematytų; 
užsikemša ausis, kad nė negir
dėtų tų gražių, “mandagių” epi
tetų, naudotų tuo laiku. O ka
da mūsiškiai, tad “tėvams” nė
ra ką ir rašinėti, ir nė sykį po 
Įvykio to nepasirodė sieksniniai 
aprašymai. Jus muškite kitus, 
o kad kas jus užkabins — ap
ginsime jumis, parašydami 2 
sieksnių korespondenciją apie 
“peštukizmą” ir viešą “manda
gumą.”

Golden Star kliubo sporto 
skyriaus direktorius, Petras Sa- 
dula, prasikalto, kad jo namuo
se surengta paskutinė “parė” 
užbaigimui pasekmingo basket
bolo sezono pagerbimui musų

šyje su tuo įvykiu areštuotas 
italas Canno, su kuriuo Feretti 
buvęs susipykęs. 

* * *
štai keletas antraščių, ku

riomis buvo papuošti Chicagos 
dienraščiai vakar: muštynės ir 
išvežimai dabotojų iš balsavimo 
vietų; Deneeno ir Ix>wdeno ša
lininkai pavogti; balsavimo 
vietos taj)o atidarytos revolve
rio šuviui akompanuojant; pi
liečiai išėjo kovai prieš mašiną; 
pranešama apie smurtą; kovas 
vvardose- didelis patraukimas 
publikai; keliauninkai atvyku
sieji Chicagon, saugosi bombų; 
—tokiomis ir panašiomis ant
raštėmis buvo išmarg-inti va
kar Chicagos dienraščiai, lei
džiami anglų kalba.

jaunuolių, kurio dalyvavo, pa
sak “Dvoikos,” visa diduomenė 
Golden Star kliubo — booste- 
riai. Bet ne tame buvo prasi
žengimas: ot, pp. Sudulai bu
vo pakviesti pas pp. Grybus 
draugiškon sueigon, kurion bu
vo kviesti ir dar kiti svečiai— 
o jų tarpe “nekošernas” Poška. 
Tai ve kame didžiausia jų kal
te.

Raštininkas Golden Star 
Sporto skyriaus, Jonas Fryer, 
prasikalto, kad jis yra atletas 
ir kartu su kitais dirba labui 
Golden Star kliubo, labui visų 
narių ir ateičiai. Neatleisti
na jam, kad savo kalboj jis a- 
gitavo už Golden Star kliubą 
pareikšdamas, jog Golden Star 
kliubo sporto skyrius yra vien 
kliubo nariams, norintiems da
lyvauti bile sporto skyriuje, o 
vengti pašalinių. Pasak Jono 
Fryer’o, kokia mums bus gar
bė, kada, surinkę pašalinių lo
šėjų, įveiksime savo oponentus 
varde Golden Star? Tame gar
bės nėra jokios, nes galima pa
sisamdyti bile ką. Bet garbė 
vra tame, kad mes, nariai Gol- 
den Star kliubo, patys (vien 
tik nariams dalyvaujant) sulo- 
šim savo oponentus (priešus). 
Ne taip, kaip Y.W.C., kurie y- 
ra vadinami lietuviai, o tikre
nybėje — tai surinkti Kensjng- 
tono italionai. Jeigu YAV.C. 
Įsteigėjai ir jų rėmėjai, nori 
savo pinigais remti Kensingto- 
no bei šios apielinkės italijo- 
nus, jie gali, bet Golden Star 
kliubas yra vien lietuviams ir 
jų nariams. O sveteli mano: 
baisus prasižengimas! Pagal ra 

. šytoją “Jis” “Vilnies No. 80 
1 kur lik sueiga —kur tik kas— 
i neigiama musų jaunuoliai
musų Y. W. C. ugdinami! Ker
štas sėjamas prieš musų “jau
nuolius!” Aš sakyčiau, kad 
yra negerai, YAV.C. vedėjai 
boosteriai atlieka milžiniška 
darbą, o už vis labiau Kensing- 
tono gyventojai turėtumėm bū
ti dėkingi, ba neužilgo susilauks 
jie italioniškų lietuvių; nebe
reiks laužyti savo liežuvį pasiti
kus YAV.C. narį — varyk lie
tuviškai, jog ir jis musų “jau-

I nuolis.”
O jus, Golden Star kliubo 

nariai boosteriai (sykiu imant), 
1 vsii rėmėjai nusidėjote prieš 
“Dvoika,” kad esate lietuviai ir 
remiate lietuvius, o ne surink
tus šios apielinkės itali jo
nus. * •

“Vilnies” No. 80 koresponden
tas “Jis” per dvi savaiti iškepė 

i 2 mastų ilgio korespondenciją. 
Pirmiausia jis atsiprašo, kad 
nepiktumėt, bet stačiai atsi- 
gryžęs pasako, jog negalįs tam 
gelbėti, nes turėjęs “orderį” iš 
“Viršūnės;” o jis dar esąs tik 
“pieška,” tad įsakymus turįs 
pildyti. Bet toliau tęsia: Vie
nu dalyku aš galiu pasigirti, 
būtent, kad man teko tas dar
bas — nes aš vienintelis esu, 
kuris turi “štedi” po ranka žo
dyną, ir parodau savo mandru- 
mą suvartodamas visus žodžius 
su dvilype minčia. Galima pa
sakyti kad, “Jis” užsitarnavo 
aukštesnio čino, negu “peškos,” 
ir vertas medaliaus, nes turė
damas savo “back yard” neišva
lytą kiša savo ilgą nosį prie 
kitų. Bet order is order. štai 
kas galima pasakyti “Jums:” 
pirma išvalykite savo “na
mus,” paskui rašykite apie ki
tus. Juk butų daug įdomiau 
aprašyti priežastį mainymo 
slapyvardžių, aplaisymą “šven
torių” ir daugel kitų dalykų. 
Tokios žinutės butų “Real 
News,” nes daugelis ir jūsų 
pasekėjų dar nežino, kame yra 
ta paslaptis. Ir nepamirškit 
aprašyti apie savo praktikuoja
mą viešą mandagumą. Pradė
kite povai valyti savo “Back 
yard.” Geriau vėliau, negu nie
kados.

Narys ir Boosteris 
Golden Star Kliubo. 

F

Tel. Boulevard C214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visadrt 
patarnauju lruo*eriaunial

M. YUŠKA & CO.
MM So. Paillna 81, Ckluio. III.

Birutiečiams pra
nešimas

Visi dainininkai-kės susirin
kite į dainų pamokas ketvirta
dienio vakare, balandžio 12 d., 
Lietuvių Auditorijoj, nes turi
me prisirengti prie užbaigimo 
sezono vakaro, kuris įvyks ba
landžio 29 d. Lietuvių Auditori
joj. — Valdyba.

Paskaita atidėta
P. J. Vaičkaus paskaita aipe 

teatrą ir jo reikšmę visuomenes 
gyvenimui, kuri turėjo įVykli 
balandžio mėn. 12 d., atidėta 
tolimesniam laikui, jo teatro 
pavasariniam sezonui pasibai
gus. Apie paskaitos laiką bus 
pranešta vėliau.

Laiškai Naujienų 
Ofise.

Alejunas, V. 
Bertulis, Wm. 2 
Baltas, C. 5 
Bukas, A. 2 
Chevinskas, S. 
Dapsis L. 
Daunoras, M. 
G u tau skis, J. 
Greitjurgis, V. 2 
Gutausk, Paulina 
Gascivvicke, P. 
Gribauskas, J. 
Jordan, C. 
Ručinskiene, P. 
Katkauskis, F. 
Kirsukaite, T. 
Kaitis, P. 
Nash, M. 
Petkus, J. 
Pučinskas, Mary 
Petkus, A. 
Lekiene, A. 
šimakaite, H. 
Šimkus, S. 
Smith, J. 
Smith, S. 
Skukaitis, 
Šimaitis, J. 
Tirewich, S. 
Wosilius, 9. 
VVenskus, J. 
Žilinskaite, A.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausjjj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko

5. Andrulis Bronislovas
6 Balsitienę Elzh
12 Dugovil Matus
16 Gelvinauskas Konstantin
25 Jusėvicis Longinas
28 Kvietkui Jozapaz
29 Luksic Frenk
37 Petryla Frank
38 Piluitis Juozapas
45 Šilini Jonui
46 Silius Frank Petras
51 Stasrunųi Justine
53 Vorlekai Zigmonde
55 Waich Charles

Garsinkitės Naujienose

KUN. M. X. MOCKAUS PRAKALBOS’

Tema: “Ką aš mačiau ir girdėjau 
Meksikoje”

Rengia Liet. Laisvamanių 1 kuopa
Ketverge, Balandžio 12 d., 1928 nk

Pradžia 8 vai. vakaro

Liet. Auditorijos Didžiojoj Salėj 
3133 South Halsted Street

Visus kviečiam atsilankyti ant šių prakalbų, nes 
čia turėsit pPogą pirmu kartu po 7 metų išgirsti 
Mockaus kalbą, apie įvykius Meksikoje ir kitus da
lykus. —L. L. 1 kuopa.

Tikietai 75c, $1.00 ir $1.50 
Pirkit iškalno NAUJIENOSE

Viens už kitą geresnis
Jaunavedžių pora vienu du 

pasilikę kalbasi. Jaunas vyras 
nusiminęs kampe tunoja ir ne
drąsiai sako:

Žinai, žmonele, aš turiu 
[atidengti tau vieną paslaptį, bet 
,men tiesiog baugu, negaliu...

Ilgai nedrįsdamas, pagaliau, 
žmonos klausinėjamas, nervin
gai vyras pasisakė, turįs vai-

— Nu, — žmona jam atsa
ko, — ir tokias ilgas scenas 
loši! Aš turiu du vaiku, o ne
sakau nei žodžio ir jokių scenų 
nedarau...

Jau Ne Užilgo
MUMS PADAINUOS DIDIS 

DAINININKAS

Perdidelis paviršutinumas
T a r n a i t e laikydama 

burnoje saują špilkų, kaž ko 
krūptelėjo ir vieną prarijo. Nu
siminusi skubėjo į šeimininko 
žymaus gydytojo kambarį, tikė
damosi pagalbos. Pravėrusi du
ris pamatė šeimininką beskai
tant. — Ponas, sielvartingu 
halsu tarė ji, aš spilkutę 
praryjau...

G y d y t o j a s, nepakelda
mas akių nuo knygų: —Pa
prašyk ponią, kad kilą duotų.

STORAGE SALE!
Per 5 dienas bus išparduota už 

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

Dining Room Stalas ir 6 krėslui 
už $35.00.
Kitchen Stalas ir 4 Krėslai už $19.50

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

matrosais po $38.00.
3 šmotų I’arlor Setas už $49.00.
3 šmotu Parlor Setas su Lova už 

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

$109.00.
Eden Nauja Washing Machine už 

$89.00.
Radiola (i tūbų nereikia nei dratų, 

su gražiu Kabinetu vertės $300 už 
$08.00.

Brunsvvick Radiola 3A vertės
$200.00 už $59.00.

Geneva-Victrola ir Radio vertės
$250.00 už $89.00.

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

Thermodine G Tūbų Radio už $38.
Freshman 5 Tūbų Radio setas už 

$19.00.
Mohawk 5 Tūbų Radio Setas, 1 

controliu už $24.00.
Mohawk G Tubu Radio, 1 Controliu 

už $29.00.
Ątwater Kent G Tūbų, Pooley Ca- 

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

$149.00.
Fada G Tubu Radio *už $42.00.
Freshnian Eųuaphase Electric G 

Tūbų už $98.00.
Freshman A C Electric G Tūbų Ma- 

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

$68.00.
Victor Victrola vertės $200.00 už 

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

$98.00.
‘ Columbia Viva Tonai $300.00 už 
$145.00.

Senora Gramofonas vertės $285 
už $125.00.

Hamiltcn Baldwin grojyklis Pia
nas, Mahogany medžio už $195.00.

Story Clark Grojyklis Pianas už 
$88.00.

Star Grojyklis Pianas už $55.00.
Mason & Kainp Grojyklis Pianas 

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

Visi Šitie daiktai turi būti 
greitai išparduoti.

Manufacturer’s District 
Warehouse 

Artistas
J' Babravičius

3343 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 8167 

Mathew Aleliunas

— Tai Įvyks —

Nedėlioj, Balandžio 22 1928
Pradžia 8-se vakare

Lietuvių Auditorijoj 
3133 So. Halsted St.

Apart Babravičiaus 
Dalyvauja:

K. SABONIS IR L SABONIENĖ
P. Byanskas prie piano

Tai bus išleistuvių koncertas 
Ir po koncerto šokiai



- ■ ■

Trečiadienis, balau. 11, 1928 HAWJ I.HČI k csicigo, m

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ačiū
Ačiū visuomenei už paramą, 

kuri skaitlingai atsilankė į mu
sų vakarą 31 d. kovo Mark 
\Vhite Square parko svetainė
je.

Ačiū biznieriams — p. žilvi
čiui už skanius gėrimus, ku
riais jis pavaišino mus ir mu
sų svečius. Ačiū pp. A. Kalė
dai, F. Vaičkui, M. Kavaliaus
kui — už užkandžius ir G. Ta
mošiūnui už indus.

Jaunoji Birutė.

Jaunoji Birutė

tapo apdaužyti visai be reika
lo, vien tur but todėl, kad sto
vėjo netoli balsavimo vietos.

Reporteriai sutiko su kalbė
toju, kad padėtis ne labai ma
loni, o kalbėjęs su juo žmogus 
tęsė:

- Man suprantama, kad pri
klausantys tai ar kitai partijai 
asmenys, kad turintys toj ar 
kitoj partijoj draugų žmonės 
darbuojasi, triusiasi, idant val
džion taptų išrinkti jų draugai. 
Gal but toks žmogus ar žmo
nės mano, kad jiems artimos 
partijos valdininkai tinkamiau 
rėdąs miesto reikalus; gal but, 
kad vienas kitas jų tikisi ko
kios vietos, kokio nors mies
to darbo. Juk mes visi žinome, 
kad niekas už dyką 
Bet kuomet miesto 
žmonės veržiasi tokiu 
mu, kaip kad dabar,
galima nužiūrėti, jogei jie ieš
ko tose vietose daugiau, negu 
tinkamo atlyginimo už tinka
mai atliekamą darbą.

Kalba nukripo kitų klausimų 
linkui.—Reporteris.

kai kada siekia milionus dolerių. 
Kadangi plačioji visuomenė 
Amerikoje, bent didmiesčiuose, 
mažai paiso, kaip yra miesto 
reikalai tvarkomi, tai politikie
riai, išduodantys tuos kontrak
tus, gali gerai pasipelnyti. Su
prantama, jie turi dalintis tarp 
savęs. O kadangi wardo komite- 
manai sudaro kaip ir vyriausią 
miesto politikierių tarybą, tai 
ne retai ir iš tos pusės jiems 
nukrinta šmotas kitas mėsos. 
Ak, yra daugybė visokių įplau
kų, ačiū kurioms wardo komite- 
mano džiabas apsimoka, nors ir 
nėra apmokamas.

—Na, o kodėl tamsta manai, 
kad peštynių bus dėl valstijos 
valstijos vietos.

Vaičkaus teatras Akių Gydytojai Lietuviai Daktarai Advokatai

Tėvų mėnesinis posėdis 
> ketvirtadienio vakare,

nedirba, 
urėdams 
atkaklu- 
tai jau

įvy- 
ba- 

landžio 5, Mark White Sųuare 
parko svetainėje, 
vo skait 
jų narių

Posėdis bu-
gyvas.

irgi atėjo.
N nu

buvokitų klausimų 
klausimas, ar vertėtų 
Birutei važiuoti kur į 

miestelius koncer-
Išrinktas tam tikras ko-

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Tarpe 
pakeltas 
Jaunajai 
mažuosius 
tuoti.
mitetas susižinoti su mažiukų 
miestelių lietuviais, ir jei bus 
galima, tai dar šį pavasarį va
žiuoti.

Jaunosios Birutės tėvai vei
kia sutartinai su organizato
riais — mokytojais, todėl ir pa
sekmių turi gerų. Tėvas

“Otelio” ir kiti 
dalykai

Važiuoju vakar rytą darban. 
Ant kani|M> 70-tos gatvės ir 
VV’estern avenue būrys žmonių. 
Dar didesnis būrys jų ant kam
po 69-tos ir VVestern avenue. 
Prisisiigstę ženklelius. Tai dar
buotojai balsavimo vietų ir “ko
lektoriai” balsų.

Sėdįs kare šalia manęs žmo- 
giTs sako:

Ne viena nosis šiandien pa
plūs krauju je.

Manai tamsta, kad bus 
muštinių ?

—Esu tikras! Ir labiausia dėl 
wardo komitemanų ir valstijos 
advokato kandidatų.

—Na, ko jiems peštis dėl 
vvardo komitemano vietų? Juk 
ta vieta, regis, dagi neapmoka
ma.

—Ta vieta yra daug svarbes
nė ir daug pelningesnė, negu 
tvardo» komitemano. Valstijos 
advokatas yra vyriausias as
muo, kuris jiersekioja krimina
listus, kuris gina valstijos, kaip 
žmonių, interesus, jei kurie as
menys (ar kompanijos) kėsina
si valstijų nuskriausti. Per jo 
ofisų eina visokios bylos prieš 
didesnius ir mažesnius nusikal
tėlius. Jo ofisas turi nepapras
tai daug galios. Natūralu, kad 
asmeniu, kuris užima tą vietą, 
yra užinteresuoti ne tik patys 
politikieriai, bet daug pašalinių 
žmonių; be to, valstijos advoka
to rankose ne mažai džiabų, ku
riuos jis gali padalinti vietų 
ieškotojams.

—Taip, neapmokama, bet ap- 
Tik snuprask, kad kai

šios savaitės pėtnyčioj—at
sisveikinimo vaidinimas. Art. 
Pilka parodys naują savo pa
ruoštą programą «ir jau pasku
tinį kartą vaidins mums chica- 
giečiams. šiuo žygiu, kaip ir 
visada rarL Pilka žąda parpdyt 
ne tik avo gabumą, bet ir d i-;
dėlę drąsą. Jis tarp kitko sta- simoka. 
to šekspiro veikalo “Otelio" kurie kandidatų išleidžia dešim- 
su n kiaušį veiksmą ir pats vai
dins žvarbiausią juodveidžio pa
vyduolio rolę. Iš visų lietuvių 
artistų iki šiol bandė vaidinti 
tik Kauno teatro žvaigždė art. 
K. Glinskis. Ir tenka džiaug
tis, kad ir art. Pilka bando im
tis tos rolės ir kažkodėl be bai
mės norisi tikėti, kad jis 
laimėtoju.

Atsisveikinimo vakaro 
gramoj, kuri žada but
turtinga ir įvairi, dalyvaus be 
paties art. Pilkos pp. S. Šerie
nė, P. Petraičiutė-Miller, A. Za-i 
vistaitė, S. Staniuliutė, komp

Gerai, o kuris, tamstos ma
nymu, butų tinkamesnis kandi
datas valstijos prokuroro vie
tai — Crowe ar Swanson?

Aš pats manau, kad vienas 
nuo kito ne daug skiriasi, kad 
jeigu juodu pakartume! ant ša
kos, tai nei vienas nenusvertų 
kito; prie to, reikia žinoti, kad 
tiek valstijos prokuroras, tiek 
meras, kaip ir gubernatorius 
priklauso nuo drangų, nuo kitų 
politikierių gengės; jei kuris ir 
norėtų išvengti visų neteisėtų 
žygių, tai klausymas kyla ką 
pasakys gengė.

Gatvekaris sustojo, žmogus 
išlipo. —Reporteris.

•...... . .......... Pastaba: Mano ofisas dabar randasi
Frečiudieny, balandžio 11 d.

North Sidėj, Šv. Mykolo parapi
jos svetainėje, Vaičkaus teatras 
stato septintu kartu “Keistutį.” 
Tai bus Chicagoje paskutinis 
“Keistučio” perstatymas, to
dėl visi tie. kurie dar 
tę “Keistučio”, 
pamatyti.

Marės orlę vaidins 
džiulytė, teatro preinierė.

Sekantis teatro perstatymas
įvyks nedėlioj, balandžio 15 d., sitikimuose egzaminavimas daromas 
Wes Pullman’e. Teatras stato su elektra, parodančia mažiausias 

klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
komediją “Gyvi nabasninkai. į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, 0. D

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
, Tel. Boulevard 2160

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

nėra mn-
vra kviečiami LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS yia Kvietimui Paien^ng akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo,i esti p _ _
P Ten- svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

* mo, skaudamą akių karštį, atitąiso 
į kreivis akis, nuima kataraktą, atitai- 

trumparegystę ir tolireęystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at-

Teatras stato 8U elektra, parodančia mažiausias

LARGEST GATLING GUN 
IN THE W0RLD

iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 12 vai. po p.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

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

TeL Kenvvood 5107

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

alandos nuo 10 phona Canal 6222

A, A. SURIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHItJAGO TEMPLE BLOG.
77 West Waahington Street 

Cor. Washington and Clarks St*.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. j Hyde Park 8895

127

Attracts only an ordinary atten- 
tion in the window of a hardvvare 
store. Place the šame gun in a 
ladies’ or gents’ furnishing store 
window, and crovvds will swarm 
aroun.i it to tfive it the “once over”. 
Why? Becau.se the furnishing store 
would be an unusual place to dis- 
play a gatling gun.

I am going to write in English 
a number of short “Psychological 
E jie Talka”. They will appear in 
the NAUJIENAS every Friday and 
each oho will deal with an educa
tional fact that will appeal to people 
of all ages, professions, and dis- 
positions. If you will read them 
regularly, you may get soine val- 
uable ideas vvhich will not only 
help you to save money, but may 
be the means of saving that whlch 
money cunnot buy.

DR. G. SERNER.

Victo

Specialistą*Lietuvi*

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimai, 
laidotuvėse ir kokiam* 
reikale, visuomet eit* 
aanžiningaa ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų uilaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVIGZ

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. Leavltt SL)

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel Victory 7188
Rčz. Tel. Hemlock 2616

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

8243 So. Halsted SL

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

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

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

/vairus Gydytojai

Ekspertas tyrimo akuj ir pritaikimo - 
akinių Slapta

1801 South Ashland Avenue senas
Platt Bldg., kamp. 18th St., 8 augštas

Kambariai 14, 15, 16. 17 ir 18
Pastebčkit mano iškabas

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

Phone Canal 0523

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

GYDO 
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų i žaizdas, ligas recta) 

OR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 18. 
, Nelėlioj nuo 2:39 iki 4:30 v. po piet*

TELEFONAS CANAL D464

OPTOMETRIST

K. GOGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborn St, Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted SL
Tel. Boulevard 1816

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavltt St.
Telefoną* Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 rakai**. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj n-o 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN
- (John Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
112 West Adams St. Room 1217 

Teiephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—8 

Teiephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

A, A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vft
8241 South Halsted SL

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyėio*.

[cLASSIFiED wl»S

timis tūkstančių agitacijai, 
idant tapus išrinktais. Ką tai 
reiškia? Ogi ve ką: tur but 
esama pajamų vvardo komite- 
niano vietoje, kurios vėliau ap
mokės agitacijos lėšas. Man ne 
iš vieno politikieriaus teko nu
girsti, kad vvardo komitemano 
pajamos siekiančios netoli 60,- 
000 dolerių metuose, jei ne vir
šija.

—Bet iš kur?
- Well, iš visų pusių, štai, 

I pavyzdžiui, vvardoje gali būti 
kokios trys dešimtys miesto ve- 

• žinių gatvėms valyti. Prie jų, 
r ... .... ’ sakysime, yra apie 60 arklių,sis, J. Puisis, B, Liutkevičius, n i - j x - j 11 •„... .. . „ .. T , ... .L Reikia dar žmones, darbinikai“Kipšiukas R. Juknevičius ir , M .., ... ., . samdyti. Na, ar negali pohtt-kiti musų pasižymėję menimn- , . . . .. . . .. ,. .Kr ; .... Y kieriai, susitarę, leisti darbuikai. Neuzmirskim — |>etny- ... ... . . ..... . . . tik 20 vežimų? Sutaupimas pi-cioj art. Pilkos atsisveikinimo i . ,. . .. ... ., ..• , .. nigų didelis, o išlaidas galimavaidinimas! Draugas.

PRANEŠIMAI
Taupyk ParankuH Taupymus.

Building and Loan 
laiko susirinkimus kas 

vakarais. Nauja serija

išeis

pro- 
labai

Association, 
antradienio . _
buvo atidaryta balandžio 3 dieną. 
Yra lengvas įstojimas, su maža su
ma pinigų. Gali priklausyti ir jau
ni vaikai su tėvų priežiūra ir pel
nyti gerus nuošimčius. Del plates
nių informacijų taupymo, budavo- 
jimo ir skolinimo pinigų, kreipki
tės Universal Building and Loan 
Association, 2505 W. 68rd Street, 
Hemlock 0800.

Federacijos Lietuvių Kiiubų, spor
to skyriaus atstovų susirinkimas 
vyks balandžio 12, 7:80 vai. va- 
care, M. Meldažio svet. Visų kliu- 
>ų atstovų dalyvavimas būtinai rei
kalingas, nes bus galutinas apkal
bėjimus Sporto l.ygos reikalų.

P. J. Indrelė, rašt.

Cicero
Kinkiniams praėjus

pasakyti tokias, kokias miesto 
patvarkymai leidžia.

Arba, imkime kitą pavyzdį. 
Dažniausia vvardo komitemanas 
yra tas asmuo, kuris rekomen
duoja vietai gatvių inspekto- 

Ci-'rius. Darlio tokie inspektoriai 
ki-; turi mažai, o mokestį gauna 

žinai, kai 
bent su

duodavo ki- 
šių formanoms, kad gavus dar- 

Ar negali vvardo koniite- 
nianas Lfuuti kišitj i« Katvių in-

“Naktis Baltijos Pakrantėse”
3 aktų melodrama, parašė ir sta

to scenoje artistė M. Dundulienė, 
gegužio 2, 1028, C. S. P. S. svet., 
1126 W. 18 St. Malonėčiau, kad 
draugijos, kliubai ir pavieni artis
tai nerengtų tų vakarų nieko, o at
silankytų į mano surengimų.

M. Dundulienė.

Lietavte Graboriai ir 
Balzamuotoj**

2314 W 23rd Pi. 
Cbilaga I1L

Patarnauja laidotuvl- j 
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atšilau-: 
kti, o mano darbu bu-' 
eite užganėdinti, 
Roosevelt 2515 - 2510

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

Ir 805 Fast 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 meta

Lietuviai Daktarai

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3162 So. Halsted StH Chicago 
arti Slst Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakar* 
Nedaliomis ir iventad. 10—12 dienų

Educational
Mokyklos

LIETUVIŲ ATYDAI.
1’avasariul ir vaaarai bandykit creamearth 
nuli ant navo žolfa ir kvietką. $5 jardui 
arba $1.75 buteliui. Taipgi krūmeliai. Rei- 
kalaukit vpltui knygytųu: kaip užlaikyti 
daria.

OTTO VVlTTBOJJ) NUKSERY.
0758 Lolita Avė.. Palisade 5220-2172

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
CR A BŪRIUS CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
etės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

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

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

Ofiso valandos 2 Iki 4, 7 iki 9 
Nedalioj pagal sutarti

Telephonn Yards 0994

OR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

IMa. Teiephone Plaza 8200

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Lietuvės Akušerės

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenae 
Tek Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Šiomis dienomis teko būti 
ceroje. Pasimačiau su vienu 
tu vietos gyventoju. ! 
riau su didesniu buriu. Kalba | kuriose dirbtuvėse, 
nukripo į nesenai įvykusius rin-jniau, darbininkai 
kimus.

—Aš džiaugiaus, sako vienas, bo.
kad senoji valdžia pasiliko.

----jau na!
—Tikrai—aiškina jis. — Ma

tai, mane nužiūrėjo esant de
mokratų šalininku. Jei deino- 
kratai butų laimėję, tai ko ge
ro, butlegeriai kersindami už 
prakišimą dar ir man kokį špo
są galėjo iškrėsti.

Ar gi jūsų miestelyje daly
kai taip prastai vystosi, kad jus 
pavojų jaučiate net viešai, pri
klausyti tai partijai, kuriai pri
tariate, ir agituoti?

—'Puriu pasakyti, kad aš ir, do miestą. Wardo gi komitema- 
manau. kad kai kurie kiti ne nas pats ar savo draugų pagal- 
visuomet jaučiamės smagiai. | ba jo reikalą "pal’iksina”. Bet 
štai “Naujienose” buvo praneš- atmink, kad šiandien veltui įlie
ta, jogei Giceroje laike rinkimų 
neįvyky muštinių. Ištikrųjų gi 
jos buvo ir kai kurie dabotojų

vun uicuau, v.

Susidu-. ne taip jau prastą.

Juk šiandien nieko

neduodama veltui.
Pasitaiko 

visokiausiu 'reikalų: patenka 
žmogus teisman, pakliūva bė
don vaikai, ištinka nesmagumų 
biznyje, norima numušti uždė
tos ant namų taksos —visko 
neišpasakosi. Kur žmogus kreip
sis artimiausios pagalbos ieško
damas? žinoma, kad bėga pas 
vvardo komitemaną, ypač jei jis 
priklauso tai partijai, kuri val-

gyvenime visokių

ko nedaroma.
Miestas duoda daugelį viso

kių kontraktų. Tie kontraktai

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

LotųLietuvių Tautiškų Kapinių 
savininkų ir draugijų atstovų vi
suotinas susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, Balandžio (April) 15 d., 1928, 
Mildos svetainei, 3142 S. Halsted 
St., 1-mą valandą po pietų ant 2rų 
lubų. Llutiiiui <luly vaukite, iiok 
dust Uuuk svarbių relkuly dėl ap
tarimo kas link 30 d. Gegužės Ap- 
vaikščiojimo. Kviečia

— Kapinių Valdyba.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesini susirinkimą trečia
dienį, balandžio 11 dienų, 1928 me
tais, 8 vai. vakare, lietuvių Audi
torium svetainėj, 3133 So. Halsted 
St. Gerbiami draugai malonėkite 
visi laiku pribūti, nes turime dau
geli svarbių reikalų dėl apsvarsty
mo.
— Kazimieras J. Deinereckis, Rašt.

A. L. 'f. S. 25 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyksta seredoj, ba
landžio 11 d., 8 vai. vakare, 816 
W. 3Lst St., Raymond Chapel sve
tainėj. Yra daug svarbių reikalų; 
malonėkite visi nariui atsilankyti.

— Kuopus Valdyba.

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

A. VIDIKAS4ULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u še- 
rijos koleg i j ą; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi l’ensy i va-l 
ui jos lig o n b u-1 
čiuose. Sąžinių-1 _ __
gai patarnauja, ‘
visokiose ligose I 
prieš 6inidyma,^f|^^®»B?- 
laike giindy m o Mfc 
ir po gimdymo.
Už dyka patari- mas, dar ir ki-| 

tokiuose reika-
Iuoh* moterims
kreipkitės, o r u •fcjj|WAį

eite pagelbą.
Valandos nuo 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6 iki

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

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

OR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2288, Boulevard 648J

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Tel. Branswick 4983
Mamų telefonas Brunsvrick 0597 
Uitr&dolitin* šviesa ir diathermia 
Kės. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Phone Canal 0257

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwa*kee Avenue
j Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicaco. III i

Seredcs vakare uždaryta 
Nedėlioj parai sutarti

M

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. VVestern Av*.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:60 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampa* 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6358

Miscellaneous
įvairus

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

Lietuvis dentistas
4645 South Ashland Atenie 

Ant Zaleskio Aptieko* 
CHICAGO, ILL.

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel, Cicero 49

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota. North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gjrvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washjngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auąinti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ J6ŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny- 
tfutČB arba smulkesniu informacijų 
Gile kokioje vulstijoje. E. C. L.EEDY 
Dept. 459, G re a t Northern Kailway, 
St Paul, Minn.

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

Tek Lafayette 4146
Valandos 

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

Viriui Unlveraal 
State Bank ...

Moterys ir mergi
noj kreipkitės su 
reikalai! nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai- 
ku pagal sutarti. Nuo 

8:30

Telefonas Boulevnrd 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai — » 

Ofisas
South Ashland Arenau, 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phon* Midway 2880

4729

MIRĖ Justinas Radusis 1924 me
tais, 1036 East 93rd St., Chicago, 
UI., United States, iš Vilkšikių kai
mo, Naumiesčio apskr., Suvalkų rėd. 
Justinas RaduŠis paliko turtų Juo
zui Piliptu, 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 I RI LIPAS ar PHILLIPS 
547 W. Madison St., Chicago, III.

©iki 12, 1 iki 8 dieną ir 6:80 iki 9:80 ▼. 
4608 South Asnland Avenue 
Netoli 46th St. Chicago, III.

OR. MARGIRIS
3421 South Halsted Street 

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

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

Financial
Finansai-Paskolos

2-RUS MORGICIUS 
Padarome j porą dienų 

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

.(Cuuliuued oa page 8),

Becau.se
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CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Financial

Finansai-Valkotos
Business Service

Biznio Patarnavimai
Partners VVanted

Pusininku Keikia 
Furniture & Fixtures

____ K ukandai-Įtaisai
Automobiles Real Estate For Sale

Narna i - Žeme P ar da v i m ui_______

BARGENAS. Gražus moderniškas 
5 kambariu bungnlow, 2 karų ga
ražas, gera transporlacija, netoli 
mokyklų ir bažnyčių, tiktai biskj 
įmokėti, kitus išmokėjimais. 7243 S. 
Iloekwell St.

Farms For Sale
Llkiai Pardavimui .

BARGENAS. 9 akrų farma, 15 Į 
minučių, važiavimo nuo Kevvanee,, 
111. Gera stuba, 2 barnės, vaisiniai 
medžiai, avinčios. Dėlto šviesos sis
tema. Hemlock 6055. Ponia Buck, 
6333 So. (’ampbell Avė.

SPECIALIAU SPECIALIAI
Buick Std. Sedan ...................... $850
Buick Coupe .............................  $075
Nash Coach .............................. $675
Buick 27, Coupe .....................  $1250
Buick Coach ............................. $650

ATYDON LIETUVIŲATYDA BUDAV0T0JAM3 ATYDON LIETUVIŲ
Ar jus manote apie tsatymą jums daro trubelio vidurinės Ii-

gos, jei taip, lai bandykit
KOME IIEKB TONIC 

luikiausios gyduolės 
gtj, jos turi savyje 

gryniausius žiedus. Parduodamos 
dovaujančiose vaistynėse. t 

Arba
R0XY REMEDY CO.

1460 W. Madison St., 
Haymarket 4219.

(Continued from page 7)
AR JUMS REIKALINCI 1*1 NIC AI? j taisymą namo? Jei taip, tai suslŽl-i

MES darome 2 morgičius ant nokit su mumis, mes atliekame vi-
South Improved Beal Estate. $500 šokiui pataisymus, {skaitant plum-
iki $5000. Lengvais išmokėjimais. bingą ir apšildymą. Tiktai biskj Gamtinės p

NVINTON AND NABTEN įmokėti, kitus i du metus išmokėji- vidurinių lij
6829 S. Halsted St. ....... . . ----- .--------

PASKOLINSIM nuo $50 iki $800 
už 2H nuošimčio ir lengvais išmokė-) 
jiznais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

pilu nv VI, IMVU^ |

' mais. Užganėdinimas garantuotas. 
ABBOTT CONSTRUCTION CO. 

6201 West Grand Avė. 
Bershire 1821
MR. PARIS

nuo 
tik 
va-

Storage Išpardavimas
.Iiihii progų nusipirkti nugAton rųAics for- 

nlAliiH, karpc*U‘< labai pigia kulnu.
4 kambarių tuinlAiai taip pigiai kaip f ISA 
(iivnas munogaiiy parlorio Holas VAU. 
"Mohnir frioc" parlorio Retai.
Valakiško rieAnčto medžio valgomojo kam
bario setai, mieirknmbario Retai.
SViIhoii karpetal. visokio dftlžio.
Coxwoli kndAk, stalai, lempos ir t. t. 

PARAMOUNTSTORAGE 
7301 (lreenwood Avė.

Mes garantuojant, kad visi karai yra 
A-l stovyje. Atdara vakarais ir ne
dalioj, Faget Buick Co., 4400 Archer 
Avė., Virginia 1200.

HELBERG Bros, turi pinira pa»-Į 
kelinti dėl 2 morgičiu už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 647-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.

KITUS Į

3 METUS

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 ka»

MŪRINIAI ir mediniai 
garažai, porčiai, pakeliam 
pertaisom, jdedam cementiniu** 
matus, šalygatvius, grindis, 

plastei iojam,

Business Service
Biznio Patarnavimas_______

MES perkraustom pianus, namų ra
kandus ir tt.Vežam ir toliau. Mes at- 
sišaukiam bile kur, bile kada. Myers 
Moving and Long Distance Hauling. 
4153 Roosevelt Road. Lawn 0109.

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

namai, 
namus, 

pa- 
s togu s, 

malevojam, plasterioiam, jveuam 
plumbingą, visas darbas garantuo
tas, telefonuokit dėl dykai apskait-

1 liuvimo, Brunswick 4707.

AJAX CONSTRUCTION CO.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA agentų dėl Life Insu
rance. Lengva# darbas, patyrimas 
nereikalingas. Mes išmokysime. Kas 
mylėlumėt dirbti, pamatykit mane.

J. A. Dargtiž.is, 
3316 W. 551h St.

Valandos nuo 6 iki 9 vai. vakaro

Nauji arba Vartoti Rakandai
Hlorngyjo, pigiai graliam lipnrdavimui pnr- 

torio H<la*. valgomi Halai, mingkambario uo
lai. taipgi dtdellH paHlrinklmaH vIhoKIu ra
kandų ir vartotų karpei**, vlaoklo didžio.

CHl-OAK 1‘ARk STORAGE
3531 N. Clark St.

Wnrnor Storage, 3240 N. Halnted St.
Atdara vakaran* ir Nedėllomlf* iki 6 v. vnl.

NAUJI ir vartoti likę bankrutiju
siu rakandai ir kaurai. Tikras bai
gomis. Dastalymas veltui. Bald’s 
Furniture, 1142 W. Madison st.

2206 Milvvaukee Avė.

Financial
Finansai-Paskolos

UŽ ALGĄ.
Reikia atsakančiai atrodančių vyru, 

1 apie 25 metų amžiaus, j didelę jstai- 
i gą, kurie gali kalbėti angliškai. Už 
i ta darbą mokame $50 j savaitę.

M R. KERANSKI 
Room 1514 

134 N. LaSalle St.

PLUKI PROGA
Jauna porrt parduoda vIriir rakandu*: VViiton 
kaurus. wnliiut valgomo Ir nilegrulmln se
tu m, h'rlezin parloro setii. pusryčiams setij, 
grumi planų, sykiu arba dalimis, pigiai.

(1719 So. Peoria St.
Normai- 7621

M & K Motor Sales
vnieairria nnnnmal tr atsakanc.ausi vartotu 

karų pardavinAtojat. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnut įrengti, gerame mechaniAkami 
stovyje, karai parduodanti nuo $)«0 iki 
1*21*00. M<s turime karų kurta tinka viso 
kiemą reikalams. Cash, iAmokAjlniaiu, ra ai 
nais.

OHll-l.'l Rn. Halsted Rt.

NASH H*'J7, advnnced, 4 durimis sodan, 
kaip naujas. $1)00. Oklsmobilc, 1927, 4 du- 
riiniM landau, $800.

A. 1.. ARGO, *1718 S. VVestcrn Ava.

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

MES užmokflfdmn canh ui juaų automo
bilių, visokių iAdlrbyndių ir modelių. Mm 
inokftdmo daugiau negu Rlue Book vertė 

AT1.AS MOTORS Ine.
0039 Cottagc Grove Avė.

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

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St. 
Tel. Briargate 6815

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

REIKIA patyrusių operatorių prie 
sekamų mašinų, lathe eutters, mil- 
ling, borring mill. r 
mašinų operatorių. 'Turi turėti 
kuriuos įrankius. Turi mokėti 
statvti savo darbą.

ADVANCE HUMELLY CO. 
Battle Creek, Mieli. 

Phone Battle Creek 8117

Visokios pušies 
kui 
už-

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

JAUNA pora parduoda su nuo
stoliu gražius rakandus, mohair 
seklyčios setas, 10 .šmotų valgomo 
kambario setas, 2 iniegruimio setai. 
Galima parduoti ditlimi.s. Keystone 
6738. 4337 N. Albany avc.

IIARGENAS. Granui* iAmuAtae eeklyčion 
Hetai*. mlcgriiimio Ir vnlgomo kambario no
tai, kiltimi, oilvoer (I Ulbų ratilo, lininpon, 

7714 (’ornell: Itegent 2273

APLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti savo gružų 3 .šmotų seklyčios 
setą, 8 šmotų valgomo kambario 
setą, 4 .šmotų iniegruiinio setų, pa
statomas gražias lempas, 2 kaurus 

)9)<12. Parduosiu dalimis ir pigiai, 
i Rakandai tik 2 mėnesiu vartoti.

29(12 W. North Avė., 
kampas Franciseo avc.

MoDERMOTT MOTOR SALES
Vieni IA Chtcasros soniaustų vertelgų, turi 

60 naujų ir vartotų karų, visokių i MII r by s 
čių, $5o iki $2000. Viri karui garantuoti, 
oash arba lAmokAJHnaiR.

>7130 8. Halsted St. Triangln 9330

FARMOS KARMOS
7Mr akrų — Chicagoj. Geri bu- 

dinkai.
30 akrų — Geri budinkai. Arti 

miesto.
10 akrų — Ant gero kelio, arti 

miesto.
60 akrų — Gyvuliai, mašinos ir' 

budirikai. •
67’/a — Budinkai, miškas, arti; 

miesto. j
80 akių — Mašinos, gyvuliai, ar

ti Chicagos.
63 akrų — Ant Westem Avė. 

Budinkai, mašinos ir gyvulini.
120 akrų -— Gera žemė, su bu

dinkais.
160 akrų — Aiti Chicagos. Bu

dinkai, mašinos ir gyvuliai.
šit'ort viršminėtos farmos labai j 

nužemintos kainos, aiba mainysim 
ant miesto namų. Nepraleiskite 
šios progos. Kas pirmesnis, tas 
laimės.

FARM AGENCY
5203 So. Halsted St.

Yards 6657 Blvd. 7009 ■

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

1005 S. Delphia Avė.
Park Ridge 7233

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun- 

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

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

COACH 192*1, 6 pasatlorių, pilnai 
puikus ballon tnjerai, labai Ava 
dienu giirantuotas. Kaina $3(15.

FiNANCE CO.
Stony island.. Fairfax H03O.

NASH 
(rengtas, 
rus, nu

7001 ____ ____ ______
atdara vakarais arba nedalioj

Bridgeport Pamting 
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Uilai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir L t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČI0NIS, Sav.

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

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

KARPENTERIS — generalis kon-1 IndUStrial LOHn SerVlCC 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

MALEVOJU, popierucju ir calcim. 
$5 už kambarį.

Telefonuokit
Diversey 5067

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

Tel. Ardmore 1073

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

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

819 W. Adams St 
Monroe 1946

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

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

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

614 E; 43 Si. 
Drexel 2287

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

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

Electro — Mekanikas ir 
Radio Ekspertas 

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

Darbą garantuoju 
V. KIAONAS

6111 S. Albany Av. Tel. Prospect 10434

T. C. NAUGHTON, Plumbing and 
Heating, iron ir tile drainage. Plum- ( 
bingo ir šildymo sistemos įvedamos.' 
daihnais išmokėjimais.

2248 W. Madison St. 
West 0017

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

FRED W. LARGE 
1013 N. Califomia Avė.

Humboldt 7946

TUN1JU ir taisau pianus, esu patyręs, 
nes ilgai dirbau tos rųlles dirbtuvėj ir 
krautuvėj.
HENRY WARD. 218 Laflin. Haymarket 4114

REIKh\ merginos lengvam na
mu darbui. Vaiku nėra. Adresas: 
GOLDMAN, 1516 S. Millard Avė.

' Tel. Crawford 1935.
Į REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir vasarą prie iezorto; mo
teris turi mokei) valgį virti 4-riems

1 šeimynoje. Darbas per visą metą, j............................ ............ . . ■
J. .1. BACHŲNAS, Sodus, Mich. I „ . .. ._____   : Specialia Išpardavimas

REIKIA moterų indų plovėjų.
4169 So. Halsted St.

REIKIA patyrusių 
prie moterų drošiu, 
neatsišaukite. Nuolat

ROSENTHAL £
324 So. Market St.,

Uždarome sandėlį, priversti esame 
viską išparduoti labai pigiamis kai- 

' nomis. Seklyčios setus, mohar ir

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI minkštu gėrimu 
krautuvė, piltis ir svetainė, geroj 
\ietoj, geras biznis. 4 pagyveni
mui kambariai. Parduosiu visą ar
ba pusę. 'Turiu du bizniu, negaliu 
apsidirbti. 3221 W. 38th Street.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui '

MES turime keletą 2 fiatinių na
mų, kuriuos parduosime po $2500' 
įmokėjus, kitus lengvais mėnesi
niais išmokėjimais. Taipgi 12 fin
tų ir 6 flatų namus. Jei norite pui
kių bargenų, pasimalykit su mumis; 
šiandie.

D’ALESANDUE
3043*4 Armitage Avenue 
'Telefonas Spaulding 4266

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

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

Matykit savininką ir budavotoją

J. COLEMAN 
2104 N. Hariem Avė.
SOUTHWEST SIDE—Apt. namai, 

5 fl. ir krautuvė, netoli Douglas par
ko įplaukų $270, $4000 ir išmokėji
mais, 2 fl. Rock. 2953.

PARDUODU pelningą biznį, tu- 
i riu du dienas, noriu apleisti saliu- 
na arba rooming house.

Tel. Armitage 0948

»<• . y. . « • • . . Į patMorgičiai pirmi ir antri tų;
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos.

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

5506

SKOLINAM PINIGUS
1 ir 2 Morgičiams 

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

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

1618 W. 18th St.
I. F. Dankowski, pres.
C. T. I)ankow.ski, ižd.

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
AugŠčiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St
Chicago, III.

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co 

1G17 West 47th St.

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

BURKE BEALTY CO.
8053 So. Halsted St.

Triangle 2794

BUNGAL0W — BUNGALOW
Prie pat naujos Lietuviškos Baž

nyčios, Marųuette Park. Esu pri-1 
verstas parduoti už mažiausią kai- Į 
ną. Priežastis pardavimo — išva
žiuoju ant farmos.

FARM AGENCY 
5203 So. Halsted St.

Yards 6657 Blvd. 7009

EKSTRA SPECIALUS BARGENAS
3 po 30 pėdų lotai prie Califor- 

nia, netoli 71st St., taipgi 2 po 50 
pėdų lotai prie Califomia ir Mar- 
ųuette Parko, netoli lietuvių baž
nyčios ir ligonbučio. Pirkit lietu
vių kolonijoj, kurioj statoma daug 
namų. Cash arba mainais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St., Central 3654.
—_   . — ................ ,

SPECIALIS BARGENAS !
7244 So. Winchester Avė., 5 kam-; 

barių medinis namas, ant cemen
tinių bloksų, fumas šildomas, stik
liniai porčiai, 50 pėdų lotas, kaina 
tik $6250. Tik biskj įmokėti. Duo
kit pašildymą.

TEKIU parduoti »ra*ų modernlfiką fl 
kambarių murini bunKolow, $3000 cash 
reikia. 

Atsišaukite Aiandie.
Savininkas 

6742 So. VVhipple St. 
Republic 870KPARDAVIMUI rooming housc ar- 

Priežastis
Iiviiiun. ucnijuvo ovvmo, ...v..m. .. 1'A H | J.A V 1 Al l. 1 100111111

operatorkų! velour gražius miegruimių ir va go- ba prji,nsju pusininką." 
laipgi didelis pardavimo — viena moteris negali 

pigiausiomis užlaikyti. 2965 S. Michigan avė.
Nepatyrusius I mų kambarių stus. 

darbas. 
BECKER 
2-ros lubos

pasirinkimas 
kainomis.

kaurų,

For Rent
JOYCE

5711
BROS. >T0RAGE

So. Halsted St.
PARDAVIMUI 3 kėdžių barbemė, 

senas ir geras biznis. Pigiai. 10722 
So. Michigan Avė.

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

; yra garadžius, lietuvių kolo- 
, nijoj. 2241 W. 28rd PI.

RESTAURANTAS ant lyso, pil-j 
nai jrengtas, geras biznis. 

3140 W. 47th Street

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo grojiklj pia
ną, išrodo ir groja kaip naujas, už 
$95, $10 cash, kitus į 3 mėnesius. 
66^1 So. Richmond Avė., 2-ros 
lubos.

PUIKUS rakandai ir kaurai 4 
kambarių apartmento. Ist apt., 600 
E. 71st St., Triangle 7447.

PARDAVIMUI pigiai karčiama, 
visa arba pusė; priežastis, vienas 
negaliu apsidirbti. Biznis išdirbtas. 
33 E. 103 St.

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

WALTER J. PAUL, 
6601 S. Westem Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

APLEIDŽIU miestą, turiu parduo
ti pigiai savo gražius rakandus. Par- j 
(luošiu dalimis. 1543 N. Homan Avė., į 

i netoli North Avė.

HARDVVARE ir malevų krautu
vė. Senai įsteigtas biznis. Turiu 
parduoti iš priežasties turėjimo ki
to biznio. Prospect 2N86.

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. i

PARDAVIMUI restoranas pigiai. 
Gera vieta, geras biznis. Turiu ap
leisti Chicagą.

10822 So. Michigan Avė.

20% PIGIAU
ant visų instrumentų 

Garantuotas sutaupymus ant bresi-1 
nių, pučiamų ir struniniu instrumen-j 
tų, vartotų ir naujų. Taipgi biskj 
primokėjus mes išmokinsime jus gro
ti bile kokiu instrumentu.

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

Tel. \Velhngton 1146

Automobiles
10 DIENŲ 

IŠPARDAVIMAS 
DIDŽIAUSls BARGENAS 

CHICAGOJ

PARDAVIMUI soft drink parlor. 
Geroj vietoj. Greitas pardavimas.

3308 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI barbemė arba ren- 
dai. Su visais reikalingais daiktais.

3651 VVallace St., Yards 3206

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

Mes turime išvešti tuos karus tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik 

per pusę

PARDAVIMUI grosernč, 5 kam
bariai pragyvenimui. Renda $30.00. 
Priežastis pardavimo — apleidžiu 
miestų. 3642 So. PaineiI Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Rcsortas ir Farma

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS
4 kambarių, verti $1000 ...................... $296

kambarių, verti $2090 ................... .. $475
j $200 Mohair Friezo seklyčios setas .... $HK 
i $450 Frteze seklyčios setas $145

$15(* rieAutinis valgomo kambario setas $55
— $1K5 5 Arnotų walnut miegruimio sulas $8K 

Coxwe)l krėslui, kaurui visokios rtjAies,
5 Arnotų pusryčiams setas ...... ....... $10

COLLINS STORAGE 
5114 Madison St. 

Atdara vakarais iki 9, nedėlioj iki 6

4
7715 So. Halsted St.

SKOLINAM pinigus už jūsų karą. 
Notas perfinansuojame. IšmoKėiimai 
sumažinti. VaŽinėkit kol išmokėsit. 
Garfield Motor Co. S. E. Cor. 55th 
and Wabash. 7715 S. Halsted St. 
Englewood 0027-0028.

PRUDENTIAl ACTO TZJANS: 
atdara vakarais. K<*3 E. *11 st SI., kampas 

Coltage Gruve Midwuy 4111

PASKOLA namų savininkams nuo
gas $ioo iki $500, be užtraukimo morgi- 

Tei-1 čių arba kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, apmokėjimui taksų, 

; assesmentų arba Kitokių skolų. Grei
ta pagelba. Prieinamos sąlygos. 

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

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

PJŪKLŲ TAISYTOJAS. — Tai
sau pjūklus, ir kitus mekaniškun 
jrankius. Nebrangiai ir greitai.

1807 So. Peoria Street

Personai
Akmenų Jejjko

VELTUI
Patentai, VaizboŽenklial, 

vrrights. Rašyk šiandie, 
reikalail kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 

i patarnavimas.
B. Pelechowicz

Reglstered Patent Attorney, 
2310 W. Chicago Avė.

Dept 7 
Chicago, I1L

PISKORZ GENERAL
CONSTRUCTION COMPANY

Namai, garažai, porčiai, skiepai musu spe- Greitas patarnavimas.
Viliumi'* Dabar laikas praučti. AtRisaukit.

PISKORZ GENERAL
CONSTRUCTION CO.

Tel. Belmont 8928
Adres: 4947 Schubert Avenue

Copy- 
Patentų 

su 
ir

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

AJAX FURNITURE CO. 
1482-34 W. Madison St.

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 
Įtampos $2, pianai $25. Virtuvės ca- 
binet $8, gasiniai pečiukai, $6 ir dau
giau, supamos kėdės, $1 ir daugiau. 
Vaikams vežimukai, doufolds, congo- 
leum patiesalai, vanitys, gras patie
salai $2.

SCHWARTZ BRuS. 
640 East 61 st St.

Iš Sandėlio Išpardavimas
Muhair Parlor actas ...........................
$360 Parlor setas ........ -....................
$400 Frieze Parlor setus ......... .......
W alini t Bcdroom setas ..........................
$200 vValnut miogruimio setas ........
Valgomo kamb. setas ....._...................
$160 Valgomo kambario setas ........
9x12 Wilton kaurai ...............................
$06 Wilton 9x12 ...................................
$96 IViltou 9x12 ..................................
$50 Coxwell krėslui ............. .............
AVAILABLESTORAGE

7728-32 Stony Island Avė.
Atdara iki 10 kas vak., nod. iki 0 v. v.

. $49.00 
$116.00 
$85.00

. $36.00

.• $66.00
$30.00 
$46.00

. $16.00 
$22.00 
$37.00
$16.00
CQ.

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

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

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

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS
45 TO 61 EAST 55th St.

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

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

AUTOMOBILIŲ BARGENAI 
Pardavimui

Oakland 192(1 metų 
Sttnlebaker Special 81x Setlan 1924 
Slttdebaker touring 1924 ..........
HudHon Sedan 1923 metų ...........
j’eerleHH Sodan 1924 mėlt) .......... ..
Ford Sotinti 1923 ............................... .

Riti o visi kurui yra gauti I maintiH ant 
naujų Stndobakorio kart), pertai pamiduo- 
<la visi labai pigiai. Jeigu esate nualinto 
pirkti nauji Studcbaker arba bilo kuri 
ik Ronų karų — duokite žinių tolofonti 
Victory 1(19(1, mea pribuidmo uRnteniAkai 
ir dttoMinie JuniH tinkamų patarnavimų. 
Miiri) įstaiga raudoti UrIdgoporto koloni
joje ant 31-ipoh gatvės — 109 pėdų j 
vakarus nuo Halsted St. Prie pirmos pro
gos kviečiam savo tautiečius pamatyti mu
sų (stalgų ir 102K metų puikius Stttde- 
bnker automobilius, taipgi senų karų bar- 
getius. MILDA AUTO SALES, K9« West 
31 st St.. Tel. Victory 1(190.

1). KURAITIS ir A
Savininkai

$376.00
$250.00
$126.00
$160.00
$176.00

$60.01*

SALES, K(*H
KASIULIS

DOPGE ’27. Sedan___________________ $
BUICK ’27, Sedai* __________________  $
CADILLAC V-dl. 7 pa«. Sedan____ $
CADll.l.AČ V-01 6 pas. Coupe   $ 
AUBURN 00(1 aport Sedan ....______ S
NASH- -28 Sedan .................   ■■■
HU0SON *20 Coach ........   .P

Viai karai garantuoti. Išmokėjimai*
2600 So. Halsted St. 

Atdara viaada

425 
050 
(JOO 
060 
1)5(1 

$950 
$396

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

Taipgi 106 akeriai farma su 
budinkais, inventorium ir sod- 
numi, kuris susideda iš 30 ake- 
rių vaisingų greipsų ir 24 ake- 
rių kitokių vaisinių medžių, jau
no alfalfo laukų ir derlingų ga
nyklų. Farma rubežiuojasi su 
resortu ir turi puikų marketą 
produktams ant vietos per visą 
vasarą. Parduosiu už $35,000.

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

Geriausis pirkinys! 
sidaryti kooperacija 
žmonių ir visi turės 
mai darbo ir jplaukų.
tės greitai. Naujienos, klauskit 
J. šmotelis.

Gali su- 
iš keletos 
pakanka- 
Kreipki-

UU. įerai, $
Seeley 5033 j mokėti.

STEARNS KNIGHT, 7 pasažie- 
rių, vėliausio modelio, balloon ta- 
jerai, gerame stovyje, $475, $100 

. 7020 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 10 akrų farma, 
netoli 79th St., Cicero Avc. Taip
gi 3 krautuvės netoli 79th & Halsted 
St. Pigiai greitam pardavimui. 

WALTER J. PAUL
6601 S. Western 
8236 W. 55th St.

Republic 4170
Hemlock 2389

5153 Princeton Avė., 2 flatų me
dinis, cemeritiniu pamatu, 6-6 kam
barių, pirn|as flatas garu šildomas, 
antras pečium šildomas, 4 kamba
rių cottage užpakalyj, pirmas fla
tas tuščias, $7750, tiktai biskj įmo
kėti.

VVINTON & NABTEN
6829 S. Halsted St. Normai 1173

$1500 PIGIAU pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van- 
ceniu Šildomas, bizniavas namas, pri
imsiu lotus kaipo dalį įmokėjimo. 
Kaina $27,000. cash $7000. 2624 W. 
lįst St. arba Tel. Hemlock 7178.

PARDAVIMUI 3 pragyvenimų, 
muro namas, 2 po 6 kambarį uis ir 
1-4 kambarių. Tas namas randasi! 
West Side. Parsiduoda pigiai, tik 
už $7300, cash reikia $2300; liku-j 
sius ant lengvų išmokėjimų.

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

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

BIZNIAVAS namas West Side, 
biznis yra bučernė ir groseme. Sa
vininkas parduos vieną biznį ar su 
namu, ar mainys ant rezidencijos 
namo. BEN. J. KAZANAUSKAS, 
2242 W. 23rd Place.

BARGENAS ir lengvos išly

PARDAVIMUI 6 kambarių medi
nis namas. Labai pigiai. Geram sto
vyje. šiltu vandeniu šildomas.

5362 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI, 2 namai, 2-6 kam
bariu flatai, mediniai, pečiais šildo
mi. Tai yra geriausis pirkinys Chi
cagoj. Lotai 50x125, randasi, 4445-7 
So. Halsted St., kaina $3300 kiek
vieno.

JOS. W. HOUGH AND SON 
4213 So. Halsted St.

Bungalovvs Už
$500

įmokėjus
Jūsų paskutinė proga įsigyti vie

ną šių ultra modemiškų namų. 
Ir po $75 į mėnesį. Skam
ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje, 
pastatys ant jusu loto gražu, mo
dernišką namą. Visas namas bus iŠ 
plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė. bufetas, įmūrytas 
plumbingas, vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelini namą.

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

Carlson Construction
Company

\ 10838 S. Talman Avė.

KAMPINIS lotas, pietrytini* kampas 59 
St. ir Rockwell, 58x125. geromis iAIytromis.

8WAIN.
0542 S. Halsted St., Englowood 0291

TIKRAS NAMAS 4 FLATŲ
4-5 kambarių moderniškus mūrinis 

bungalow, 4 karų mūrinis garažrs, 
lotas 50x125, netoli 63 St. ir Kedzie 
Avė., kairia $29,000, cash $7850, 
kitus morgičius.

Harris and Unger
3310 W. 63rd St.

Hemlock 6263

gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmoksimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marąuette
Manor prie boulevarų ir gat 
vekarių. Persiduos |1,*500.» pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

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

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

D’ALESANDRE
3043M* Armitage Avė.

Spauuding 4266

BUNGAL0W UŽ $1500
Mes turime keletą bungalow ku

rias turime parduoti tuoiau. Mes 
priimsime tik $1500, o kitus leng
vais išmokėjimais. Kaina jų $8500. 
Viskas modemiška, netoli transpor- 
tacijos. Gatvė cementuota ir apmo
kėta, su grindimis viškai. Atsišau
kite Šiandie. Arba mes galim pas
tatyti jums namą ant tusų loto. Bun- 
galws randasi 3782 W. 59th PI. ir 
3539 W. 58th Place.
LANE AND PHILLIPS

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

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

MC DONNELL, 
Tol. Triangle 4014.


