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Vokiečių aeroplano 
Bremen kelionė per 
Atlanta Amerikon

Kasyklų kompanijos 
byla prieš unijų

Teismas palaikė angliakasius, 
priimdamas liūdi iimu Jack 
sonvillės sutartį.

Del smarkių audrų ir trinty 
miglų kelionėj paklydo; jau 
stigdami gazolino atlėkė i 
Greenly salą

QUEBEC, Kanada, bal. 15.— 
Pasirodo, kad Atlanto vandeny
ną perskridusių vokiečių lakū
nų monoplanas “Bremen”, nu
sileidžiant Greenly salon, buvo 
daug stipriau sužalotas, ne kad 
iš karto manyta. Pačių lakūnų 
pranešimu, monoplaną pataisy
ti, kad jis galėtų baigti savo 
kelionės galą į Ne\v Yorką, 
ims keičią dienų.

Lakunai, jų tarpe kap. Her
manu Kochl, baronas von Iltie- 
nefeld, vokiečiai, ir James 
Fitzmaurice, Airių oro jėgų ko- 
manderius, kelionėje per van- 
denvna susitiko su smarkio
mis priešingomis audromis ir 
tirštomis miglomis, dėl kurių 
jie nuklydo nuo savo kelio apie 
500 mylių. Po daugiau kaip 34 
valandų kovos su oro nepalan-1 
kūmais, ir jau imdami pristig
ti gazolino, jie pastebėjo nedi- 

ir buvo• * Kadangi 
nusilei- ;

McClane Mining kompanijos by
loji' dėl indžonkšeno prieš strei
kuojančių angliakasiu pikieta 
vima. Cornmon Picas teismo tei
sėjas Gray išsprendė, kad Jack- 
sonvillės algų sutartis yra pri
imtina kaip liudijimas.

Šitą teismo sprendimą United 
Mint Workers of America laiko 
kaip svarbų organizuoto darbo 
laimėjimą.

Toje kasyklų kompanijos by
loj dėl inžonkšeno liudymas, 
Philip Murray, internacionalinis 
United Mine VVorkers unijos 
vice-pirmininkas, pasakė, kad 
McCane kompanija sulaužiusi 
Jacksonvillės algų sutartį, pri
valanti mokėti $1 dienoje pa
baudos už kiekvieną angliakasį, 
tuo kontrakto sulaužymu iš
mestą iš darbo.

i Atlantic Ulbi Pacific Photo 1

Santos miesto, Brazilijoje, nelaimė.—Paveikslėly matyt Raudonojo Kryžiaus darbininkai, ieš
kantieji griuvėsiuose katastrofos aukų, užbertų nuo Serrato kalno nugriuvusių uolų ir žemių.

Kinuose atsinaujina
Sako, kad Tibete ki 

lūs revoliucija
Del žmonių sukilimo ir skerdy

nių kaltinami rusų komunis
tų agentai

dėlę salaitę, kurion
priversti nusileisti, 
sala labai nelygi, tai 
džiaut aeroplanas buvo sužalo
tas, nors lakūnų nė vienas ne-! 
susižeidė. i^1

Del ledų, prie salos joki lai
vai dabar negali prieiti ir laku- įu agentai, 
nai pasilieka kol kas izoliuoti i Pasak pranešimų, Fomo mic- 
nuo pasaulio. Jie greičiausiai į pietus nuo sostinės La
bus paimti iš ten pasiųsto jiems S()S> gyventojai išskerdę didžio- 

j jo lamos kareivius ir kunigus, 
tuo tarpu kai apygardos žmo
nės atsisakę eiti vyriausyliei į 
pagalbą.

‘ (Sukilimai įvykę taip pat 
kunore ir Menkonge.

PARYŽIUS, bal. 15. — Gau- 
čia privatiniai pranešimai sa

ko, kad Tibete kilus revoliuci
ja. Ją sukurstę rusų komunis-

pagalbon kito aeroplano.

“Bremen” — pirmas 
aeroplanas perskri

dęs Atlantą j 
vakarus

Dar prieš garsiąją Amerikos e
lakūno Charles A. Lindbergho Socialistų partijos

Ku-

konvencijažiu metai atgal, ir po to, buvo 
keli Europos aviatorių bandy-, 
mai perskristi Atlanto vandeny
ną iš rytų i vakarus. Tų bandy-; 
mų pavyko tik dabartinis vo 
kiečių monoplano “Bremen' . . .
skridimas. Kiti visi pasibaigi! mušimame 
katastrofomis. j kall,ftoJus

quit. Savo 
Pirmas katastrofa pasibaigę;' panaikinti

skridimas buvo franeuzų avia- ginčuose tarp darbo ir kapita- 
torių Charles Nungesser’o irjlo; tuojau pripažinti 
Francois Coli. Išskridę iš Pa- Rusiją; apdrausti 
ryžiaus gegužės mėnesio 8 die:' nuo nedarbo ir 
ną jie nežinia kur žuvo kelio- šaukti ginkluotas 
nėjo. i karaguos ir kitų

Britų aviatoriai Leslie Ha-i Amerikos kraštų;
milton ir Frederick Minchin, o 
su jais, kaip pasažierius, prin
cesė Lowenstein-Wcrtheim, iš
skrido iš Upavon, Anglijoj, 
rugpiučio 8 dieną, 
žuvo be pėdsakų.

NEW YORKAS, bal.
Nacionalinei Socialistų 

įjos konvencijai atidaryti 
šiame Manhattan Opera 

mitinge vyriausias 
buvo Morris Hill- 
kalboj jis reikalavo: 

'“indžionkšenUs”

| pilietinis karas
Nacionalistų vado. gen. čian 

Kaišeko, kariuomenė paėmė 
miestą šantungo provincijoj

ŠANCHAJUS.
- - Su pirmomis 
nomis pilietinis 
vėl atsinaujina.

Vyriausias nacionalistų val
džios karo vadas, gen. čian 
Kaišek, praneša, kad pietų Ki
nų kariuomenė paėmus Linčen 
miestą, šantungO provincijoje^ 
Šiauriečių kariuomenė, genero
lo Sun čuanfano vadovaujama, 
traukiantis j Tsinaną, provinci
jos sostinę.

Kita nacionalistų armija žy
giuoja žiemių linkui šantungo 

f pajūriu, siekdama atkirsti šan
tungo geležinkelį pusiaukely 
tarp Tsingtao ir Tsinano ir 
versdama japonus evakuoti 
miestus Tsingtao apygardoj.

Kinai, bal. 15. 
pavasario die- 
karas Kinuose

pkrti- 
įvyku- 
ilouse

sovietų 
darbininkus 

senatvės; at-

Central inės 
atliuosuoti 

valdžios suvaržymus asmeninių 
piliečių įpratimų, leidžiant ga
minti ir pardavinėti nestiprius 
vynus ir alų.

Politines republikonų ir de
mokratų partijas Hillųuit pava- 

• dino “daiktan suaugusiais dvy- 
Toks pat likimas buvo ir bri- niais.” 

tų aviatorių kap.
1 linchcliffe’o ir p-lės
Mackay, išskridusių
don aerodromo šių motų kovo

Waltero1
Eisio Penki 

kastų
asmens užmušti 
riaušėse Indijoje

Kanados angliakasiai 
nutarė streiką

LETHBRIDGE, Alberta, Ka
nada, bal. 15. — Kanados Ka
syklų Darbininkų Unija — 
Mine Workers Union of Canada 

Abertos provincijos anglie; 
srityse visuotinu balsavimu nu
tarė sustreikuoti gegužės 1 die
ną, jei kasyklų savininkai neiš- 
pildys angliakasių reikalavimų. 
Vienas svarbiausių kasyklų dar
bininkų reikalavimij yra, kad 
samdytojai pripažintų Kanados 
angliakasių uniją.

Daug norinčių skristi 
iš Londono j N. Y.

ORH
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Debesiuota ir nenusistojęs 
oras; truputį šilčiau; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
vidutiniškai 30° F.

Šiandie saulė teka 5:09, lei
džiasi 6:31. Mėnuo teka 3:39 
ryto.

BOMBAY, Britų Indija, bal. 
15. — Kastų riaušėse, kilusiose 
Trivandrume, penki asmens 
buvo užmušti ir daug kitų su
žeisti. Vadinamu “Neliečiamų
jų” sektos nariai, dėl to, kad 
jiems neleido įeiti j šventyklą, 
puolė kai kurias kitos indusų 
kastos moteris ir padegė bra- 
minų įstaigą. Du kastos 
sai, vienas “neliečiamųjų”

■ vaikai buvo užmušti.

LONDONAS, bal. 15. — Bri
tų aeroplanų išradėjas F. B. 
Young nesenai paskelbė spau
doj, kad jis norįs turėti vyrą 
arba moteriškę kaip kompanio
ną savo projektuojamoje liepos 
mėnesį kelionėje aeroplanu iš 
Londono į New Yorką, ir tuo
jau gavo daugiau kaip 400 pa
sisiūlymų, jų tarpe 80 moterų.

indu- 
ir du

Du nutroško gazu
CEDAR RAPIDS, la., 

15. — Jų bute rado gazu 
troškusius Timothy Brennaną 
ir jo sūnų.

bal.
nu-

Nugriuvęs sniegas už
bėrė 200 žmonių, 20,000 

gyvulių
SANTJAGO, Čile, bal. 15.

Iš Talca praneša, kad Los Gi- 
rones srity nugriuvęs nuo kal
nų sniegynas užbėręs apie 200 
žmonių ir 20,000 gyvulių. Mano
ma, kad dauguma užbertųjų 
yra žuvę.

Prancūzai baigė-36,000 
mylių kelionę aplink 

pasaulį
PARYŽlllS, bal. 15. — Frau- 

euzų aviatoriai Dieudonne Cos- 
tes ir .Joseph l^ebrix vakar 
parlėkė į Le Bourget aerodro
mą, pabaigę savo 36 tuksian
čių myliu kelionę aplink pa
sauli.

Iš Paryžiaus jie buvo išskri- 
dę praeito spalių mėnesio 10 
dieną, ir trims dienoms pra
slinkus buvo jau perlėkę pietų 
Atlanto vandenyną. Paskiausias 
jų kelionės galas buvo iš To
kio, Japonijoj, namo, ir tą ke
lionę per Kinus, Indiją, Persi
ją jie keliavo tik šešias dienas, 
bendrai imant skrisdami po 
daugiau kaip 1,600 mylių per 
diena.

Paryžiuje lakūnai pasitikti 
su didžiausiomis ovacijomis.

Rusai padare žydų 
pogromų Krime

Rusų valstiečiai puolė žydų ko
loniją, 20 užmušė ir jų kai
mo sudegino.

VARSA VA, bal. 15. — Rusų 
valstiečiai, įtūžę dėl to, kad so
vietų valdžia geriausią žemo 
Krime žydų kolonijai atidavė, 
surengė pogromą prieš žydus. 
Titveikai valstiečių puolė jų ko
loniją Anbani, petoli nuo Sim
feropolio, ir ėmė mušti žydus. 
Dvidešimt žydų ūkininkų buvo 
nukauta.

žydai stipriai priešines, te- 
čiau buvo nuveikti ir išvaikyti, 
o jų kaimas sudegintas.

Sovietų . valdžios policija kai 
kuriuos pogrome dalyvavusius 
valstiečius suėmė.

Ta žydų kolonija Krime buvo 
įsteigta Amerikos žydų pinigais. 
Daugiausiai tam pinigų yra da
vęs žinomas Chicagos milionin- 
kas Julius Rosenwald.

Afganų ir rusų oro tar
nybos sutartis

ALLAHABADAS, Indija, bal. 
15. — Afganistano aviacijos de
partamentas pasirašė su Sovie
tų Sąjunga sutartį įsteigti oro 
tarnybą tarp Kabulo, Afganų 
sostinės, ir Taškento, rusų Tur
kestano sostinės.

LA PORTE, Ind., bal. 15. — 
Netoli nuo čia rado šalę kelio 
apvirtusį vandens pilname grio
vy automobilį ir po juo prislėg
tą, prigėrusį, James Horaną 
iš Lafayette, Ind.

Katastrofingas že
mės drebėjimas Bal

kanų kraštuose

38 žmonės užmušti 
įvykus sprogimui 

šokamoje salėje
Bulugrija daugiausiai nukentė

jo; daug žmonių užmušta ir 
didelės materialinės 
daryta

SOFIJA, Bulgarija, 
— Bulgarija, pietų 
ir rytų Jugoslavija 1 
vo stipraus žemės 
supurtytos. žemės

žalos pa-

Kai kurių dar pasigendama; 20 
kitų sužeista; salė ir kiti du 
namai sudraskyti

WEST PLA1NS, Mo., bal. 15. 
— Praeito penktadienio naktį 
čia Įvyko baisi katastrofa, ku
rioj daug asmenų neteko savo 
gyvybių ir daug kitų buvo su
žeisti.

, bal. 15.
Rumanija 

vakar bu- 
drebėjimo 
drebėjimu 

centras buvo pietinėj Bulgari
jos daly, tarp Juodųjų jūrių ir 
Filipopolio, kur daugiausiai 
nukentėjo čirpimo miestas.

Trisdešimt asmenų buvo už
mušti čirpane; septyni užmuš
ti Borisovgrade ir du Zageroj. 
Iš Blovdino praneša, kad ten 

| sugriuvus namams ir vienai 
mečetei keturi žmonės buvo už
mušti ir keliolika sužeisti. Iš 

: daugelio vietų, žemės drebėjimo 
paliestų, dar negauta žinių.

Drebėjimas padarė milžiniš
kos materialinės žalos. Čirpane 

ir namų sugriau- 
|ta. Namų sugriauta taipjau 
daugely kitų miestų miestelių. 
Filipoly sugriuvo viena mečetė, 

, ir du žmonės buvo užmušti.

Žemės drebėjimo 
vijoj užmušta 

žmonių
LIMA, Peruvija, bal.

Anti-imperialistinė1 j •• kos muiei itiiiiicdemonstracija Maug trobesių i

Washingtcne suimta 100 pro
testantų prieš Amerikos po- 
liiką Nikaraguoj

WASHINGTONAS, bal. 15.— 
Nežiūrint įspėjimo, kad miesto' 
patvarkymu užginta demon
struoti ir nešioti neautorizuo
tas iškabas, vadinama

Peru 
10

Vienoj salėj, antrame trobe
sio aukšle, Inivo šokią vakaras, 
kuriame dalyvavo apie aštuo
niasdešimt jaunų vyrų ir mo
terų. Kai muzikai griežiant 
jaunimas i>oromis sukosi |>o sa
lę, žemutiniame aukšte staiga 
įvyko baisus sprogimas, kurio 
trobesys buvo sudraskytas ir 
visi šokėjai ir kiti buvę tame 
trobesy žmonės buvo palaidoti 
griuvėsiuose, kuriuose tuojau 
kilo gaisras. Sugriauti buvo ir 
du kiti šalia stovėję namai.

Iš griuvėsių jau išimta tris
dešimt astuoni kūnai ir dvide
šimt sužeistu asmenų, kurių 
daugelis pavojingai. Manoma, 
kad griuvėsiuose yra dar dau
giau negyvų. Sprogimo priežas
tis kol kas neišaiškinta.

Auti- pranešimai iš Arequipos, pietą 
Imperialist League of America peruvijoj, sako, kad per pasta- 

demonstraciją , ties i romjs dienomis įvykusius ten 
-__ . smarkius žemės supurtymus de-

surengė demonstraciją, ties l romjs dienomis įvykusius ten 
Baltaisiais Rūmais, protestui)-'smarkius žemės supurtymus de
dama prieš Jungtinių Valstybių įmonių buvo užmušta ir 
politiką Nikaraguoj. Demon- keliolika sužeista, žemės drebė- 
strantai, grupėmis žygiuodami, jiinai ten prasidėjo balandžio 9 
nešė iškabas su parašais: “Mes ^ieną ir kartas nuo karto iki 
reikalaujame tuojau ištraukti ^įanfjie atsikartoj.a 
jūreivius iš Nikaraguos;” “Mi-
honai bedarbių namie, o tuo auksas išsmu-
kariavimams;” “Mes esame už f^RRt’UZŲ rankų
Sandino, o ne prieš jį.”

Kadangi policijai pareikala- ( 
vus demonstrantai atsisakė iš
sisklaidyti, apie šimtas asme
nų, jų tarpe keletas moterų, 
buvo suimta, liet paskui paleisti, ’ 
kiekvienam sudėjus po $25 kau
cijos.

$5,000,000 jūrėse perkelti į ki 
tą laivą ir gabenami tiesiai 
i Bremeną ,

Rado merginų karo 
laivuose kaip “slap

tų pasažierių”

LONDONAS, bal. 15. $5,-
000,000 sovietų aukso, gabu 
narni iš Ne\v Yorko atgal 
ropą, penktadienio naktį 
sąsiaury ties Falmouthu 
kelti iš garlaivio Dresden

gabenami

Italų katalikų vaikų 
skautai išliko su svei

ku kailiu
ROMA, Italija, Lai. 15. — 

Pasirodo, kad fašistų valdžia ir 
katalikų bažnyčia susitaikė taip, 
kad katalikų vaikų skautų or
ganizacijos nebebus likviduotos. 
Tai matyt iš ką tik paskelbto 
valdžios dekreto, kuriuo pa
trempiamos “visos fizinio, mo
ralinio ir dvasinio auklėjimo 
organizacijos, išskiriant tas, 
kurios broliauja su Balilla [fa
šistų skautų organizacija]” Ka
dangi katalikų skautai broliau
ja su Balilla organizacija, tai 
atrodo, kad dekretas jų visai 
nekliudo.

į E u 
buvo
per-

į ki-

buvę pa- 
garlaivisWASHINGTONAS, bal. 15. — 

Laivyno vyriausybė įsakė pada
ryti tardymą dėl susekimo mer
ginų, kaip slaptų pasažierių, 
Jungtinių Valstybių keturiuose" . v. .
karo laivuose, plaukusiuose iš Daugiau areštų taria-

tą vokiečių laivą ir 
tiesiai i. Bremeną.

Kaip girdėt, tatai 
daryta dėl to, kad
Dresden turėjo sustoti Cher- 
bourge, kame franeuzai rengė
si ta auksu užareštuoti. I *

KETURI KALINIAI PABĖGO 
PRO KAMINĄ

ROCKFOBD, III., bal. 15.— 
Iš Ogle. kauntės kalėjimo Ore
gone praeitą naktį apbėgo ketu
ri kaliniai, jų tarpe vienas 17 
motų vaikinas, Clarence Hern, 
kaltinamas dėl pašovimo savo 
tėvo. Paaiškėjo, kad kaliniai 
išlindo pro kaminą.

Venezuelos prezidentas 
stipriai sergimas

New Orleans ir St. Petersburg 
į Philadelphią ir N<ew Yorką. 
Kiekviename tų laivų rado po 
vienų “slaptai” keliavusią mer
giną, kurios pagaliau buvo iš
sodintos Key Weste.

Buvęs unijos,vadas 
kaltas dėl žmog- 

žudybės

mų komunistų Ja
ponijoje

TOKIO, bal. 15. — Praeitą 
naktį policija čia puolė slaptą 

(mitingą ir suėmė kelioliką ne
senai valdžios uždarytos darbo 

Į sąjungos tarybos narių. Dau
giau areštų buvo padaryta Ky- 

' ote.

WILKES BARRE, Pa., bal. Į 
15. — Teismas pripažino kaltą' 
dėl žmogžudybės Šamą Bonitą, 
buvusį angliakasių lokalo pir-

Submarinų žmonės 
gaus daugiau algos
WASHINiGTONAS, bal. 15.— 

, ,, Laivyno departamento praneši-
mininką. Bonita buvo atiduotas mu, vjsįems submarinų oficie- 
į teismo rankas ryžy su užmu- rams •
Šimu Franko Agaty, angliaka- nuoš0 į„lų jūreiviams prid7 
šių unijos organizatoriaus. dama

padidinamos 25

nuo $5 iki $30 menesiui.

Lenkų Zaleskio konfe- audra Portugalijoje
LISABONAS, Portugalijarencijos su Mussolini

bal. 15. — Espozende
ROMA, Italija, bal. 15. — šiaurinėj Portugalijoj 

Romoj vieši Lęnkų užsienio rei- smarki audra, lydima 
kalų ministeris Zaleskis. Jis drebėjimo. Audra daug medžių 
laiko dažnas konferencijas su išvartė su šaknimis, daug na- 
Mussoliniu. mų stogų nunešė.

siautė 
žemės

BOGOTA, Kolumbija, bal. 
15. Gauti iš sienos praneši
mai sako, kad dėl pastarojo 
sukilimo Karaka.se, Venezuelos 
sostinėje, respublikos preziden
to Gomezo rūmai dabar apsta
tyti stipria kariuomenės sargy
ba.

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

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

Karaka.se


2 NAUJIENOS, Chicago, IH.
Pirmadienis, balan. 16, 1928

MUSŲ MOTERIMS
■ " - Veda Dora Vilkiene...-

ŠVELNI VERŠIENA

l12 svaro veršienos nuo kul
šies supiaustyk j mažus šmotu
kus, apiberk miltais ir druska 
ir pakepink ant sviesto arba 
taukų, kartu su vienu supjaus
tytų svogūnų. Pripilk ll/2 puo
duko karšto vandens ir virk 
ant mažos ugnies valandų laiko.

Paduok stalan su bulvių ko
še. Jeigu patinka, gali pridėti 
žalių žirnių iš blekinės.

EKONOMIŠKA IŠPLAKTA 
SALDI SMETONA

kol dar bus karšta viena eile 
marshmollow.

Padūko karšti}, uždėjus vir
šun išplaktos Smetonos.

OATMEAL PYRAGAIČIAI

cukrum ir nurydama dek puo-, 
dan su verdančiu vandeniu. 
Virk 10 minutų maišydama, 
kad nepasidarytų kleckelių. Nu- 
tarkuok luobą nuo citrinos ir 
išspausk citrinos sunkos. Pri
dėk prie mišinio, taipgi pridėk
2 šaukštu sviesto. Paduok 
karštą su obuolių prieskoniu.

RHUBARB SHORTCAKE

Virk 1 puodukų inilko dvigu
bame puode 20 miliutų. Atšal
dyk ir pridėk vienų tvirtai iš
plaktų kiaušinio baltymą, labai 
smulkaus (lyg miltai) cukraus 
pagal skonies ir keletą lašų va- 
nillijos. Gerai išmaišyk ir pa
duok vietoj išplaktos saldžios 
Smetonos.

MARSHMALLOW RIEŠUTŲ-
IMBIERO DUONA

Išplak lengvai vieną kiaušinį, 
pridėk puoduko cukraus ne 
iškarto, bet po truputį; ir ge
rai išplak—dėk 2 3 šaukšto tir
pyto sviesto, Va šaukštuko 
druskos, Vi puoduko spaustų 
(presuotų) oats ir Vh šaukštu
ko migdolų esencijos. Dėk su 
šaukštu ant išsviestuotos blė- 
ties, gana toli vieną nuo kito 
ir kepk nekarštame pečiuje kol 
truputį parus.

IPacHlc and Atlantic Photo]

Dr. Amante Rongetti, savi
ninkas Ashland Blvd. ligoninės, 
pirmas žmogus Chicagoj nuteis
tas mirti elektros kėdėj. Jis li
ko nuteistas mirčiai už nužudy
mą, darant kriminalinę opera
ciją, p-lės Loretta Enders, 19 
m.

švelnus kėksas

Sumaišyk ir persijok kartu: 
2 puoduku miltų 
1*2 šaukštuko sodos 
1 šaukštuką druskos 
1 šaukštuką malto imbiero. 
Išplak vieną kiaušinį, pridėk 

1 puoduką molasse, ’ 2 puodu
ko rūgštaus pieno ir ’/y puo
duko sviesto, arba gerųjų tau
kų. Sudėk ir išplak abudu mi
šiniu kartu. Pridėk % puodu
ko sukapotų valakiškų riešutų. 
Supilk į išsviestuotą ir miltais 
išbertą blėtį ir kepk nekarštame 
pečiuje 1 2 valandos. Kaip iš
keps padėk ant šito. Apdėk pa-’

Ištrink 1 puodukų sviesto. 
Dėk ne sykiu, bet išlengvo kuo
met maišysi ir trinsi sviestą 2 
puoduku cukraus. Persijok 
3Vi puoduko miltų 3 sykius 
pridėjus prie jų 2 šaukštuku 
baking puuderio ir J/y šaukštu
ko druskos. Gerai viską su
maišyk ir išplak. Pridėk V4 
šaukštuko vanillijos ir Vi šau
kštuko migdolų esencijos ir 6 
kiaušinių gerai išplaktus balty
mus. Kepk dvejose didelėse iš- 
sviestuotose klėtyse ne karšta
me pečiuje. Kaip iškeps per
dek su uogom arba kitokiu 
mišiniu iš kakao arba šokolado.

2’Zj puoduko miltų
4 šaukštukai baking pauderio
1 šaukštukas druskos
1 puodukas pieno.
Ištrink cukrų ir sviestą, iš

plak kiaušinį, ištrink vėl. Per
sijok miltus, baking pauderį ir 
druską. Dėk prie pirmojo mi
šinio, pamainydama tai miltus, 
tai pieną ir maišyk. Supilk į 
išsviestuotą indą ir kepk pečiu
je. Išdek ant didelio torielio 
viduryj uždėk maišytų nevirtų 
supiaustytų vaisių ir paduok 
stalan.

2 puoduku gerųjų miltų
4 šaukštukai baking powder 
1 šaukštukas druskos
l*/a šaukštukas cukraus
5 šaukštai gerų, nesūdytų 

taukų
2|X. šaukštai gero milko
VL’ puoduko vandens
U/2 “pint” virto rubarb
Padaryk tokią tešlą kaip dėl 

pajaus, pridėdama l'/o šaukštu
ko prie miltų ir baking paude
rio ir persijok keletą sykių.

Išvalkavok tešlą, išspausk su 
tam tikra blėta apvalus pyra
gaičius, aptepk viršų su tarpy- 
tu sviestu ir kepk pečiuje. Kaip 
iškeps, perplauk per pusę ir pa
kol dar karšti aptepk abi puses 
su sviestu. Uždėk ant apatinės 
pusės rhubarbo. Padėk po vie
ną ant torielio ir uždėk dau
ginus rhubarb. Uždėk viršuti
nę pusę ir paduok stalan. Svei
kas, pavasarinis valgis.

DEZERTAS Iš RHUBARB

Sveikas pavasarinis valgis

GREITAS PUDINGAS

V* puoduko sviesto 
2/3 puoduko cukraus 
1 kiaušinis

MADOS.

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago. III. 

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

siųsti man pavyzdi No .................
Mieros .................— per krutiną

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir vaistj

3209—Elegantiška nors labai pa
prasta suknelė. Tinka iš lengvos 
arba sunkesnės materijos. — Gali 
dėvėti kiekvieno amžiaus moteris 
arba panelė. Sukirptos mieros 16, 
18, 36, 38, 40 ir 12 rolių per krū
tim*- 36 mierai reikia 3 vardų 40 
rolių materijos ir 4’4 yardų stoge
lių apsiuvinėjimui.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduot* blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mierų ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

OBUOLIŲ PRIESKONIS

3 puodukai smulkiai supiaus
tytų rūgščių obuolių

3 puodukai baltos duonos tru
pinių.

Cinamonų, rusvaus cukraus 
ir maltų gvazdikų.

Dėk eilėmis į išsviestuotą in
dą obuolius ii* duonos trupinius. 
Pirmą ir paskutinę eilę dėk 
duonos trupinius. Kiekvieną ei
lę apiberk cinamonais, rusvu 
cukrum ir gvazdikais. Ant vir
šaus duonos trupinių uždėk 
šmotukais sviesto pagal sko
nies, apdengk ir kepk karšta
me pečiuje 45 minutes. Paduok 
karštą arba šaltą, su plakta ar
ba paprasta saldžia Smetona, 
arba sekamu dažalu:

CITRINOS DAŽALAS

3 šaukštai komų krakmolo
1 puodukas cukraus
2 puodukai verdančio vandens
1 citrina.
Sumaišyk kornų krakmolą su

2 šaukštai sviesto
2 puoduku baltos duonos tru

pinių
1% puoduko cukraus
1 į šaukštuko cinamonų
Vi šaukštuko nutmeg
Skurdę nuo vieno orandžio
3 puodukai smulkiai supiaus- 

tyto rhubarb
Vi puoduko vandens.
Ištarpyk sviestą, pridėk duo

nos trupinius. Sumaišyk cuk
rų, prieskonius ir orandžio su
tarkuotą luobą. Padėk *4 dalį 
duonos trupinių ant dugno mo
linio indo, sudėk viršum V2 
rhubarb, apiberk ’/- cukraus su 
prieskoniais mišinio. Paskui 
atkartok, pridedant su duonos 
trupiniais. Apipilk orandžio 
sunka ir vandeniu. Viršutine 
pusė turi būt dųoiios trupiniai.! 
Tampriai uždengta «. Kepk karš
tame pečiuje 45 Minutes. Pas
kutines 10 minutų nuimk vir
šeli’—tegul neapdengtas kepa ir 
viršus parasta. Paduok su sal
džia smetona, arba geru, švie
žiu pienu—karštą jai ha atšaldy
ta.

Persitikrinkit apie 
šitą jus pačios

Prisipilk stiklą Bovvnum's Pieno. 
Gerkit išlengvo. Pastebekit koks 
jis yra smetoninis — koks gardus 
koks naturalis jo skonis!
štai yra priežastis dėl vadovauja
mo gerumo. Tai yra todėl, kad 
Bovvman’s Pienas yra turtingas, 
šviežias ir grynas. Saugus pienas 
švariuose buteliuose naturalis pie
nas kaip Gamta reikalauja.
Virš 51 meili pienininkystės paty
rime stovi užpakaly kiekvieno bu
telio Boyvman’s Pieno. Per penkias 
dešimtis vienus metus jis buvo va
dovaujantis ryšyje. Jei jus niekad 
nevartojo! Bovvman’s Pieno, prade
ki! tai daryti šiandie.
'Tiktai patelefonuokite i musų ar
čiausią dąstatymo stoti arba užsi
sakykite nuo vieno musų atsakan
čių pieno išvežiotoji}.

D Al R. V COMPANY.

MilĄ/
Per 52 Metus Vadovaujantis Ryšyje

APLANKYKIT

Niagara Falls
IR

LIETUVA
Už tos pačios keliones išlaidas keliaudami su

Naujienų Ekskursija
Gegužio 29
—=== 1928 =

Iš new York o Klaipėdon

Baltic America Line — “Lituania”

Smagiausia

Patogiausia

Kelionė

Klaipėdon
Be persėdimo

KVIEČIAME LIETUVIUS K VISUR!
Cleveland, Ohio 

Detroit, Mich. 

Grand Rapids, Mich.

East St. Louis, IH.

Springfield, III.

Akron, Ohio

Toledo, Ohio

Michigan City, Ind.

Westville, III.

Omaha, Nebraska

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

PUIKIAIS NICKEL PLATE ROAD VAGONAIS
S

Gražiausiais keliais einančiais palei Erie ežerų ir Poco- 
no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas bran
giau galės pamatyti garsu Niagara Falls vandenpuolį ir ap- 

/ v
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui i New Yorką.

\ ...

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuo jaus

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago.
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Naujienų Kontestas Kaplan Baths, 191 I \V. Division

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

A. Marcinkevičius, 1810 West 
VVabansia Avė. (Siuvėjas)

J. J. Koliout and Sons, 1910 So.

Kontesto Honoratę Komisija: 
Dr. K. Kliauga, 
Ona Biežienė, 
Jonas Degutis.

Konteato ^umeratoriua: 
Antanas Ripkevičius. 
Kontesto Vigilijos: 

Marė Kemešienė.

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio
30, 1928

Conrad Studio, 3130 S. Halsted 
St. (Photografas)

Chicago La\vn State' Bank, 63rd 
St. and Kedzie Avė.

Central Manufacturing District 
Bank, 1112 W. 35th St.

Chicagos Lietuviu Ebkursija
Pranešimas Kon 

testantams
garsinimų kortas iš kontestan- 
tų, kiti davė skelbimus į Lietu
vių Biznio ir Informacijų Kny
gą. I

Joseph Triner Co., 1333 South 
Ashland Avė. (Trinerio Kar
tusis Vynas)

Bus daugiau)
bai-Pradedant šiandien ir 

ųiant paskutinė “Nau 
kontesto dieną, busiu Naujie
nų kontesto ofise nuo 8 v. ry
to iki 8 v. vakaro. Bile kuriais 
kontesto reikalais
kai arba telefonu visuomet virš 
pažymėtu laiku galėsite mane 
rasti ofise.

Julius Mickevičius,

asmeniš-

F. G. Lucas, 4108 Archer Avė. 
(Nekilnojamo turto pardavė
jas)*

J. Pakalnis-Pakell, 6551 
California Avė. (Namų 
davotojas)

Justin Mackevičius, 2312 
Leavitt St. (Mortgage broke-

So 
bu-

Tel. Boulevard 0214
Piumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams vis&dcą 
pat a rc a uju kuogeriauaiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paalina SL, Chicago, III :

Musų Biznieriai
A. Grigas, 3114 

(Nekilnojamo 
jas)

J. Namon, 2418 
(Nekilnojamo

Humboldt State

J. Sinkus, 6959 
(Nekilnojamo

dolerių vertės 
kai kada turi

Šioje gadynėje remiasi viskas 
reklama; negarsinsi, nieks ta
vo kad ir geriausių prekių ne
pirks. Senesniais laikais patys 
pirkėjai nors ir stambius pirki
nius gabendavosi savo spėko
mis į namus, šiandien jau kiti 
laikai poros 
prekę biznieriai
gabenti į pirkėjo namus. Reiš
kia, neužtenka 
parduoti prekes, bet dar nere
tai reikia gerame stovyje nu
gabenti į pirkėjo namus, per- 
tat musų dienų biznieriai, tai 
tikriausi visuomenės tarnai. Ne 
vien biznieriai yra visuomenės 
nuoširdžiais tarnais, bet to
kiais nuoširdžiais tarnais yra ir 
įvairus profesionalai. Pavyzd
žiui, kad ir daktaras. Kai kurie 
yra pratę žiūrėti, ypač lietuviai 
į daktarą kaip j kokį išdidų po
ną, kuomet ištik rujų jis niekas 
daugiau nėra kaip tiktai bran
gus visuomenės tarnas. Kaip 
įvairus biznieriai aprūpina vi
suomenės narius įvairiausiomis 
prekėmis, taip įvairios rųšies 
profesionalai teikia savo tinka
mą patarnavimą atskiriems vi
suomenės nariams.

šiandien vien

Bet musų dienų kiekvienas 
biznierius arba profesionalas 
laiko sau už garbę, kad turi ga
nėtinai kam patarnauti, nes iš 
patarnavimo darosi pragyveni
mą. Kuo daugiau bile kuris biz- 
nierius turi kostumeriy, tuo 
biznis jam duoda didesnes įp
laukas, iš kurių jis gali savo 
biznį didinti, tobulinti ir sykiu 
savo asmens gyvenimo sąlygas 
gerinti. Tas pats yra ir su pro
fesionalais. Jeigu advokatas tu
ri ganėtinai klijentų, turi dau
giau ir piniginių įplaukų — ge
rina savo gyvenimo sąlygas, 
daugiau gilinasi praktikoje, jo

visuomenei. Tas pats ir su dak
taru turėdamas daugiau pa
cientų, gauna daugiau prityri
mo savo profesijoje, turi dides
nes pinigines įplaukas — gali 
įsigyti moderniškus medicinoj 
esamus įrankius, kuriais tiks
liau gali ištirti įvairių ligų prie
žastis ir tt. Iš to yra nauda pa
čiai visuomenei. Reiškia, jeigu 
auga musų bizniai, jeigu musų 
profesionalai turi ganėtinai biz
nio — iš to yra gryna nauda 
pačiai visuomenei ir sykiu, ži
noma, jiems patiems. Visi tie 
biznieriai ir profesionalai turi 
gerą pasisekimą, kurie nuošir
džiai tarnauja visuomenei. Bet 
dar neužtenka, kad ištikimai 
tarnauti visuomenei — reikia 
apie savo prekes, apie vietą, 
kurioje turi biznį, kur prakti
koj! profesiją, nuolatos reikia 
skelbtis, idant visuomenė žino
tų apie jūsų prekes, apie jūsų 
biznio vietą bei esamą ofisą.

Čia žemiau seka sąrašas kai 
kurių musų biznierių ir profe
sionalų, kurie turi gerą pasise
kimą savo biznyje bei profesi
joje, nes jie teikia žinias kelbi- 
mais “Naujienose” lietuviškai 
visuomenei. Vieni iš čia esamų
biznierių ir profesionalų pirko 732 West 31st St.

So. Halsted St. 
turto pardavė-

Marquette Rd 
turto pardavė

Bank, 2722 W.

So. Halsted St. 
turto pardavė-

Co., 11030 Mi- 
(Nekilnojamo 

turto pardavėjas)
W. Neffas, 2435 So. Leavitt St. 

(Hotelis)
Anton Michulis, 3151 S. Hals

ted St. (Nekilnojamo turto 
pardavėjas)

\V. Gritenas, 3241 S. Halsted St. 
(Nekilnojamo turto pardavė
jas)

J. J. Zolp, 4559 S. Paulina St. 
(Nekilnojamo turto pardavė-

Earl De Young

S. Skudas, 1911 Canalport Avė. 
(Graborius)

P. M. Smith, 4457 S. Talman 
Avė. (Nekilnojamo turto par
davėjas)

Dr. K. Draugelis, 1193 Archer 
Avė.

(Bekeris)
Dr. Eilėn L. Colley, 11055 So. 

Michigan Avė.
Bridgeport Furniture Co., 3238 

So. Halsted St.
Chas. J. Borden, 748 W. 35th 

St. (Nekilnojamo turto par
davėjas)

J. F. Kadžius, 668 W.
(Graborius)

Jokantas Bros., 4138
Avė. (Kon trak toriai 
budavojimo)

Pirkit nuo muaų o Heli o kai
nomis. Copper coli Kasinis til
dytoms virtuvas boileriui. 
J6.85 Klaupkite Pono Musll.

Pcoples Plumbing & 
Heating Supply So. 
400 Miluaiikeo Avė., 

401 N. llMlsted Ht.
Haymarket 0075—0070

MŪRINIS arba MEDINIS
iš-Clrt įmokėti — kiti lengvais 

v I U mokėjimais i 24 mėnesius 
Musų speciališkurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir ryšių.

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

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. Universlty 3950 arba 

Rogers Park 8270

IR

RAKANDAI
Išvalome ir “fumigated”. Kan-, 
dis ir vabalus prašaliname. Vi- ’

St sas darbas garantuotas, 48 va- ■ 
landų patarnavimas. Apskait-' 

Archer'suteiksime dykai.

IRUG and FURNITURE

18

w CLEANERS
i 2308-10 W. Hairison St. 

yy . Tel. Seeley 8630 8631

New Proces Bakery, 949
34th St.

Dr. V. S. Naryauckas, 
69th St.

2435

Dr. J. J. Kowarskas, 
63rd St.

2403 w.:

Stanley Cibulskis, 2348 South 
Leavitt St. (Namų budavoji- 
mo kontraktorius)

The Peoples Furniture Co., 1922 
1932 So. Halsted-St.

Motor and Axle Parts
6501 Cottage G rovė

Michael Cohen, 6326
Grove Avė. (Vyriškų aprėda-i 
lų krautuvė)

M. Messar, 3201 So. Halsted St. 
(Aptieka)

S. and S. Hardvvare and Paint 
Store, 6426 Cottage Grove

Service, 
Avė.
Cottage

MOKYKLOS NURS®, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

Avė

F. Selemonavičius, 504 W. 33rd 
St. (Plunksnų ir pūkų pasi
rinkimas)

Rubin Bros., 4155 Archer
(Nekilnojamo turto pardavė
jas)

F. A. Poška, 3101 So. Morgan 
St. (Aptieka)

Universal State Bank, 3252 So. 
Halsted St.

Jos. F. Budrik, 3417 S. Halsted 
St. (Muzikalių daiktų krau
tuvė)

VVestern State Bank, 22nd St, 
Corner 56th Avė., Cicero, III.

Sol Elįjs and Sons, Ine., 2118 
State St. (Plumbingas, apšil
dymas ir kiti reikmenis)

H. N. Lund Coal Co., 1741 N. 
Califomia Avė.

Wurzenburg Malt Extract Co.,

KALBĖDAMA aukitean&i mo
kykit* merginom* apie a» me
ninį higieną, patyrusi diatrlk- 
to nu r *4 pasakė:

“Viena pagrindinių taHyk- 
lių dėl merginų aveikatoa, rei
kia užlaikyti aiatemą norma
liame atovyje. Normalia mank- 
itlnimaa ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jie 
nekenkia aveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukėtą kiek
vieną vakarą. Joe nepadarys 
nesmagumo.“

Nujol galit vartoti neitu- 
'rint kaip jus jaučiatės. Kiek- 
I viena moteris privalo turėti 
’ buteli namie.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Gegužio 2-rą dieną, 1928

Iš New Yorko Klaipedon 
be persėdimo

Baltic America Line
Laivu ESTONIA
Kompozitorius

St. ŠIMKUS
Palydovas

Tai bus smagi, mokslinga, įspūdinga

ir naudinga kelionė. Lietuvon pribus

prieš dideles iškilmes 10 m. Lietuvos ARTISTAS J. BABRAVIČIUS 
keliauja 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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fublished Daily Except Sunday by 
the IJthuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halated Stroat 
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Telephona Kooaevelt 8509

VflaiiakTrao kaino
Chlcagoje — paltai
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PER ATLANTIKĄ

Pagaliau, tapo atlikta kelionė aeroplanu per Atlan- 
tiko okeaną ir iš rytų į vakarus.

Amerikietis Lindberghas pirmutinis perskrido At- 
lantiką, lėkdamas iš Amerikos į Europą.

Du vokiečiu, kap. Koehl ir baronas von Huenfeld, 
ir airis Fitzmaurice penktadienį laimingai pasiekė Ka
nados pakraštį, išlėkę monoplanu “Bremen” iš Airijos.

Pirmiau buvo daryta keletas mėginimų atlėkti iš 
Europos be sustojimo į Ameriką, bet vis nepasisekdavo. 
Tuose heroiškuose mėginimuose žuvo penki vyrai ir dvi 
moters; kas su jais pasidarė ir kur jie dingo, dar iki 
šiol niekas nežino.

Lėkti per okeaną iš rytų į vakarus, matyt, yra daug 
sunkiau, negu iš vakarų į rytus. Lėkimą sunkina dau
giausia turbut dvi aplinkybės: viena ta, kad, lekiant j 
vakaru, lakūnui tenka ilgesnį laiką būti ore nakties 
metu (kuomet lekiant į rytus, naktis trumpėja); antra 
ta, kad ant Atlantiko daugiaus pučia vakarų, negu ry
tų, vėjų, t. y. lakūnui tenka daugiaus lėkti prieš vėją, 
negu pavėjui, kas žymiai sulaiko aeroplaną.

Ir dabartinis drąsiųjų vokiečių bei airio žygis ką 
tik nepasibaigė tragedija. Vėjai nunešė “Bremeną” ke
turis šimtus mylių į šiaurę nuo užsibriežto kelio, ir la
kūnai buvo priversti nusileisti mažiukėje saloje Greenly, 
netoli nuo Amerikos sausžemio, nes pritruko gazolino 
lėkti toliau.

Technika ir žmogaus ištvermė laimėjo dar vieną 
garbingą pergalę!

DABAR BUS: “GELBĖKITE NUKENTĖJUSIUS!”

Amerikos komunistai, pradėję savo streiklaužišką 
darbą angliakasių eilėse obalsiu “Gelbėkite uniją” turės 
tą obalsį greitai pakeisti kitu.

Iš Pittsburgh’o ateina žinia, kad United Mine Wor- 
kers 5 distrikto prezidentas, P. T. Fagan, paskelbė, jo- 
gei prezidento Lewiso įsakymu tapo atšaukta čarteriai 
keturiu unijos lokalų, kurie siuntė delegatus į komunis
tinę “unijos gelbėjimo“ konferenciją, neseniai įvykusią 
Pittsburghe. Tie keturi lokalai, vadinasi, tapo išmesti iš 
unijos ir jų nariai tuo patim pražudo visas teises, ku
riomis naudojasi organizuotieji mainieriai. Unija jiems 
nebeduos streiko pašalpų ir neleis dirbti kasyklose, kuo
met jų savininkai pasirašys sutartį su unija.

Vietoje suspenduotųjų lokalų angliakasių unijos 
viršininkai, žinoma, suorganizuos naujus unijos skyrius, 
ir tie mainieriai, kurie norės atgauti savo teises unijo
je, galės į tuos naujus skyrius įstoti.
• Suprantama, kad metimas ištisų lokalų iš unijos 
yra skaudus dalykas ir pačiai unijai ir jų nariams. Pa
šalintas iš unijos mainierys rizikuoja pasilikti ne tik be 
organizacijos pagalbos, bet ir be duonos kąsnio. Bet kal
tė dėl šito smūgio puola ar ne ant tų, kurie ryžosi kelti 
suirutę angliakasių unijoje, šaukdami humbugiškas 
“gelbėjimo” konferencijas ir kurstydami unijos narius 
prieš jos viršininkus?

Ką gali organizacijos viršininkai daugiaus daryti, 
kuomet jie mato, kad unijos skyriai, pasidavė humbu- 
gierių įtakai, tą demoralizacijos darbą remia? Nėra jo
kios abejonės, kad, jeigu mainierių uniją kontroliuotų 
komunistai, tai su lokalais, atvirai einančiais prieš uni
jos vyriausybę, jie pasielgtų taip pat, kaip elgiasi prezi
dentas Levvis, arba dar aštriau.

Komunistai patys puikiai žino, kad unijos lokalai, 
įsivėlusieji į jų intrigų pinkles, nieko kito ir negalėjo 
tikėtis, kaip suspendavimo. Bet jie turbut ir norėjo, kad 
taip atsitiktų! Komunistai geidžia, kad butų “kankinių”, 
kuriuos jie galėtų “gelbėti” ir dėl kurių jie galėtų dar 
garsiau rėkti prieš “Lewiso mašiną“!

| Iki šiol komunistiškų barbenu, groserninkų ir šiaip 
“veikėjų” suorganizuotas komitetas siuntinėjo žmonėms 
atsišaukimus ir aukų rinkimo blankas su šauksmu “Gel
bėkite Uniją“. Dabar komunistų komitetas veikiausia 
pradės naują kolektavimo “vajų”, šaukdamas gelbėti 
|“nukentėjusias Levviso mašinos aukas”.
I Bet mes manome, kad galų gale visi angliakasiai 
supras, jogei komunistai yra ne kokie ten gelbėtojai, o 
[tiktai — apgavikai ir išnaudotojai!

[“K”] žmogus ir visa tau
ta gyvena tam tikrose ribose 
ir sąlygose. Krašto ypatybės 
pirmiausiai daro įtakos žmonių 
visuomenei. Jų atmainyti ne
galima, o taikintis prie jų rei
kia. Tai ir susidaro žmonių 
istorijoje tokios sąlygos, ku
rios nukreipia atskiros tautos, 
atskiro krašto gyvenimą arba, 
jei mes sekame tą gyvenimą 
per amžių amžius — tautos- 
krašto istorija. Kokios gi kra
što ypatybėj reiškiasi musų, 
t. y., lietuvių tautos istorijoje?

Pirmiausiai, tai krašto pa
viršius. Girios, balos, liūnai ir 
ežerai sudarė daugiausiai sun
kumų lietuviams, kai jie kele
tą šimtų metų po Kristaus gi
mimo (maž daug apie V—VI 
>imž.) buvo priversti iš dabar
tinės Rusijos vidurib į musų 
kraštą keliauti. Ilgai, dargi 
600 metų atsimindavo savo gi
minystę musų tautos likučiai, 
kurie, ten tarp slavių pasilikę, 
žinojosi esą ne slavių kilmės ir 
vadindavęs “goliadj” galindais 
dar XIII amž., nors ir jau sa
vo senąją kalbą buvo pamiršę, 
gyvendami toli nuo lietuvių 
Okos ir Protvos upių krantuo
se.

Patekę labai senai į miškus, 
kur laukų (vadinasi, šviesių 
aikščių) buvo nedaug, lietuviai 
liko miško žmonėmis ir vos ne 
vos išmisdavo augalais ir gy
vulių mėsa. Dalinai augino 
gyvulių, ypač ožkų ir avių, o 
dalinai valgydavo miško žvė- 
rius ir paukščius. Tai rodo 
mums medžioklės terminai: me
džioti, medinčius ir tt., palygi
nus su lenkų “polovvac” daro
si mums aišku, kad musų pro
tėvių gyventa miške, o ne, kaip 
senovės lenkų, — laukuose.

Atkariauti daugiau lauko nuo 
miško, nusausinti balų ir liū
nų, tai buvo musų krašto 
žmonių svarbiausias uždavinys. 
Vis labiau priprantant prie lau
kų darbų, teko sunkiai dirbti, 
benaikinant girias, taisant vis 
naujų kelių, kasant griovių ir 
tt. Be abejojimo, sunkiausiai 
sekėsi darbas kaip tik ten, kur 
derlingiausia dirva galėjo bū
ti, nes ten vešėjo stipriausios 
girios, augo milžinai medžiai, 
prie kurių senovės pagoniui 
buvo ir baisu prisiartinti: ąžuo
lynai, (beržynai, rodosi, todėl 
didesnėje pagarboje lietuvių bu
vo laikomi!

Taigi, miškas versti lauku 
netaip lengva buvo, kaip tai 
dabar yra. Dabar miškas kir
sti yra tikras pelnas, medžiai 
skubiai gabenami į užsienį, kur 
jo kaina visuomet yra nemaža, 
o anais laikais gal daugiau 
duodavo pelno miške beaugan
čios bitės negu parduodamas 
pats miškas; medus ir vaškas 
susilaukdavo greičiau pirkėjų, 
nekalbant jau apie žvėrių kai
lius ir mėsą, kas sudarydavo 
irgi nemažą palyginamai kapi
talą, kuris augo miške. Antra 
vertus, dabar irgi lengviau da
ryti iš miško dirva, kai yra ge
ležinių įrankių kelmams rauti 
arba plūgų dirvonams kelti, o 
tuomet, kai buvo vien medžio 
įrankiai ir stoka jėgos, ypač 
beariant dar karvėmis, dirvo
nai kelti, buvo nelengva, taip 
pat ir kovoti su miško atžalo
mis. Rodosi, arklas seniau ne
gu arklys pas mus atsirado, 
nes musų tautosaka vien žirgą 
težino, kaipo jojimo, susisieki
mo, o ne žemės darbo gyvu-

Juk nėr už tatorio žirgo geresnio, 
Nėra už vokiečio ginklo kietesnio; 
Kęstučio gi žirgas Lietuvoj augintas 
O sunkus kardas čia pat pagamintas.

širvas žirgelis ūgio nedidoko 
Kardas jojo irgi plieno y r’ nekokio. 
Bet kodėl, .pamačius Kęęstučio burką, 
Apima baimė vokietį ir turką.

O kaip kryžeivis su Kęstučiu kaunas, 
Kieto plieno kardas sutrumpa į nieką, 
O ordos hano Krymo žirgas saunas 
Savo pono galvą Lietuvoj palieka?

Todėl, kad narsumas, ką kiltį valdo 
Ginkle bujoja;
Todėl, kad ant žirgo, mažo ir menko, 
Didvyris joja.

Skaitytojų Balsai
\Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

Klaidos pataisymas

Vertė V. Andriuška.

lenkų suvienytos 
(lenkiškai: Rzecz-

pažvelgus į latvių 
didelis

jama, o paskui ilgam, kaipo 
nederlinga dirva, užleidžiamą 
(tuomet dar nebuvo trilaukio u- 
kio su tręšiamu pildymu) ap
augdavo greitai krūmais ir vir
sdavo gojais. Tas irgi l eprisi- 
dėjo, bet stačiai kenkė krašto 
kultūrai ir kliudė krašto tur
tingumui didėti.

Tas dalinai mums sako, ko
dėl mes nuo kitų kraštų ir tau
tų švietime ir organizavimuose 
atsilikome; mat, mus sutrukdė 
pati krašto gamta ir geografi
ja. Ir šiandien neužbaigtas 
kultūrinimo uždavinys, kurį už
dėjo mums tautos istorija, įs
tūmusi, taip sakant, musų pro
tėvius į pasaulio užkampį, miš
kingą ir vandeningą kraštą; 
Lietuvai ir dabar reikia dar 
daug darbo, iki įsigys kulturin- 
gos išvaizdos.

Lietuvių butą nedidelės 
tautos ir eita j vakarus kovos 
keliu. Tai įvyko tam tikrais 
mechanikos dėsniais ir ėjimas 
į vakarus sustojo, kai įvyko 
pusiausvara su kaimynais, pri
ėjus prie Vislus upės — vaka
ruose ir Baltijos jurų krantų 
— žemiuose.

Del to bene bus žuvusios kai 
kurios lietuvių tautelės, kurios 
buvo į priešakį, būtent į vaka
rus, išstumtos: kuršininkų, prū
sų, jotvingių ir sudaujų, ku
rių vien vardai musų raštuose 
užsilaiko.

Tos žuvusios tautelės gal bu
vo narsesnės, turėjo daug ener
gijos, drąsos ir ištvermės, su
lyginant su ta tautos mase, 
kuri dabar susidaro iš ąukštai- 

užpakaly 
savo val
kai anie

daug per

prūsų

tautos 
vokie-

pirmiausiai pastebima

Iš to galima numanyti, koki 
sunki kova teko lietuviui pa
kelti, pradėjus šeimininkauti 
musų drėgname, miškuotame 
krašte; jam stigo įrankių ir 
jėgos; žmonių irgi buvo nepa
kankamai, nes darbininkų tek
davo sau gabenti iš toli, užpuo
lant Lietuvos kaimynus rusus 
arba lenkus, parsigabenant iš 
ten dešimtimis tūkstančių be
laisvių.

Be to, blogai įdirbta žemė 
kelerius metus buvo iš eiles sė-

čių ir žemaičių; tie 
ėjusieji spėjo daryti 
stybės organizaciją, 
kovoje žuvo.

Per tą laiką, maž
6 amžius, tautos pirmalakai, 
kaip galėtumėme anuos vaiz
džiau pavadinti, būtent, 
giminė, dingo kovoje su 
pos visuomene, ir jų 
tautelės, bekovoįamos su
čiais ir slavais, Lietuvos isto
rijos prieaušryje jau žūva, pa
likdamos vien savo vardus vo
kiečių ordeno provincijų (Po- 
gezanijos, Pomeranijos, Ern- 
lando, Samlando, Natangijos 
ir t. p.) varduose. Tarp kita ko 
reikia paminėti ir čia pakra
ščio tautelę, galindais ar gali
niais vadinamą, nors ir nebūtų 
galima pasakyti, ar tai anųjų 
Rusijoje pasilikusių galindų gi
minaičiai, ar naujai susidaręs 
geografiškas vardas, apsigyve
nus tautelei prūsų žemės kraš
te; taip atsitinka su žmogumi, 
kuris pasistato trobą sodžiaus 
gale, ir dėl to “galiniu” pravar
džiuojamas, jei tos pat pavar
dės yra kaime dar žmonių.

Taigi čia, žuvus tiems galin
dams ir kitiems prūsams, su
sidarė nemažas nuostolis musų 
tautos bendram kultūros dar
bui. Amžina ir žiauri kova su 
gamta ir kaimynais negalėjo 
pasekmingai 
žuvo, ar tai 
lai ištautėjo 
bangose.

Bet nuostolis musų tautos 
kalbamajam istorijos darbui su
sidūrė dar ir tolesnis dėl musų 
geografinės padėties, būtent, 
kai mums teko tarpininkauti 
tarp vakarų ir rytų. Iš tikro

vykti, kai narsieji 
piktoje kovoje, ar 
slavių ir germanų

gi lietuviai, patys vos kiek ap- 
sišviętę, šio to iš Europos pra
mokę, dar nepakankamai įgiję 
Europos gudrybių, buvo vis dėl
to iš seno lemta tapti Bytų mo
kytojais, sakytumėm, Europos 
kultūros nuotrupomis, jiems pa
tekusiomis, pasidalyti su savo 
kaimynais, Rusijos vidurio ir 
stepių žmonėmis.

Čia
kaip ir musų tautos banga, ku
ri, atsimušus prūsų žemėje į 
Vislus ir Baltijos krantus, at
slūgo atgal į rytus ir, nesulai
koma Rusijos žemumos išsilie
ja po tas tyrumas iki Odesos 
ir Krymo, nunešdama vande
niu kai ko ir nauja, geresnio, 
lyg šlyno smėlio iš Europos kul
tūros. Jei senovės lietuviai mo
kėsi iš gotų, kurių valstybė iš 
Skandinavijos pusiausalio buvo 
nusikėlusi į Lietuvos pietus iki 
Krymo, ir jei prasimokę šio to 
iš germanų buvo pasidarę so
mų (Suomių) ir ypač estų kul- 
turintojais, paskolinę jiems y- 
ra nemaža, apie du šimtu kul
tūros žodžių-terminų — tai Lie
tuvos istorijo.s valstybiniame 
periode (XIV—XVII šš.) lietu
viai užima vis daugiau ir dau
giau rusų teritorijų, jas orga
nizuodami ir kultūrindami.

Visas, sakytumėm, kultūri
nes jėgas sunaudojo tauta tam 
beribiam darbui: visi gerieji 
organizatoriai, sumaninge s n i 
veikėjai (kunigaikščiai, bajorai 
ir šiaip kariai) keletą šimtų 
metų buvo mobilizuojami ir be 
perstogės plaukė į tuos kraš
tus, didesnio ar mažesnio paly
dovų būrio lydimi, ir beveik ne- 
begrįždami atgal į Lietuvą.

Tai, mat, jau toks buvo lie
tuvių liaudies likimas iš seno, 
būtent, svetimoms tautoms, ki
tiems kraštams gaminti augin
ti naujų jėgų, rengti jų darbui 
ir parengus jų visiškai nusto
ti.

Tos geros 'jėgos neteko 
naudoti savo organizacijai, 
vietoje gerinant krašto ūkį, 
tikrinant tautos būvį; visi, 
rie buvo sumaningesni ir gud
resni, išskrenda lyg bičių spie
čius kitur, į svetimas teritori
jas, kaimynų visuomenę orga
nizuodami, kultūrindami.

Reikia tiesiog nustebti, pa
mačius, kiek tautos jėgų išaik- 
vota amžių bėgyje?

Taigi ir darosi dar labiau su
prantama, kodėl musų taip bai
siai atsilikta bendroje kultūro
je, kad mes turime dabar ki
tus europiečius vytis bendrame 
darbe. Tai, mat, istorija ir 
ypač musų krašto geografija 
dėl to kalta.

Sakome’ dalinai tai yra su
prantama, nes ir istorijos ap
linkybių dėliai kultūros dar
bo atsilikimas įvyko. .Mums tai 
paaiškės pažviegus į dabarties 
latvių tautos sąstatą. Ir iš tik
ro esama visokių latvių.

Štai “kurzemnieks” (Kuršo 
žmogus).
kardininkų kieto 
miklintas, pamol 
XVI—XIX š. š. turėjo savo val
stybę, Kurliandiją, beveik 250 
metų gyvavusią. Ta nedidelė 
valstybėlė buvo gana apšvies
ta civilizuota; pavyzdžiui, turė
jo gerą pramonę, prekiavo su 
kitomis šalimis, pav. Anglija ir

Prancūzija, turėjo nemažą lai
vyną ir dargi tolimoje Ameri
koje savo koloniją'(Tabago sa-l 
lą).

Kita gi latvių tautos dalis, 
taip vadinamas Lyvžemis, kar
dininkų ordinui (XVI a.) su
nykus, susidėjo su Lietuvos 
valstybe, paskui atiteko su sa
vo sostine Ryga švedams, o 
Petro Didžiojo laikais (XVII 
a.) buvo rusų užkariauta.

Bet jos dalelė (Lietgalių že
mė), kaipo dabarties Latvijos 
trečioji dalis, pasiliko prie Lie
tuvos, įėjusi sykiu su ja į Uni
ją su lenkais, reiškia, į sąsta
tą lietuvių 
Respublikos 
pospolita).

Ir dabar
tautos sąstatą pasirodo 
nevienodumas: tarp Kuršo lat-Į 
vio ir letgaliečio, Letgalijos, 
arba senovės vadinamų Inflan- 
tų gyventojų, susidaro gana di
delis skirtumas; pastarasis lat
vis lyg toli, anojo užpakaly at-1 
silikęs, ypač kultūros švieti- j 
mo atžvilgiu: mažo išsilavini
mo, iniciatyvos, perdaug lėtas, 
nemokąs save gerbti, pasiduo- 
dąs lenkinimui ir tt. Kodėl tai' 
atsitiko, aišku mums darosi, ži
nant, jog Letgalija toliau nuo 
vakarų, nukišta rytų kraštan, 
vandeningan ir seniau miškin- 
gan; ten buvo ir daug sunke
nybių, kultūrai įsigalėti; pas
kui čia veikė ir istorijos apy- 
stovos, nes atvykus į tą kraštą 
musų sulenkėjusiai visuomenei, 
lenkams, ūkis ir bendra to kra
što tvarka pateko į bajorijos 
luomo rankas ir Rzeczpospoli- 
tos atsilikęs ūkis sustabdė be
veik progresą šiame Latvijos 
kraštelyje.

Tas pats socialio 
reiškinys pastebimas 
dabarties Lietuvoje, 
tuvio būdas visur 
Visai ne.

su- 
čia 
už
ku

Jis kadaise buvo 
ordino pa-

Kuomet rašiau “Vienybėj” 
apie Lietuvos Bajorų draugiją, 
neturėjau rankose laikraščių su 
tuo pranešimu. Taigi “Naujie
nų” 77 nr. teisingai nurodo ma 
no supainiojimą M. Sleževičiaus 
eu M. Slepavičiu.

Bajorų luomo Lietuvoje ne
bėra nei įstatymuose, nei gyve
nime. Okolicos pavadintos 
kaimais; buvusieji bajorai pri
klauso valsčių savivaldybėms, ir 
jokių lengvatų mokesčių mokė
jime, kelių taisyme ir kitkame 
nebeturi. Dabar bajorai yra tik 
ūkininkai—net buvusieji dvari
ninkai.

Visgi bent dalis jų turi nusi
pelniusius Lietuvai pratėvius ir 
priklauso inteligentiškam sluo- 
gsniui. Nuopelnai visų ir vi
suomet laikytini pagarboj. Už
tat bajorai iš tikrųjų turi ir 
garbingų, kultūriškų tradicijų, 
visai nepricšingų liaudžiai, ką 
mato “Naujienos” Tokioms tra
dicijoms priklauso ir pratcvių 
vartotoji lietuvių kalba, kurios 
bajorai buvo nustoję. Grįžimas 

į prie jos man rodosi ir stato
mas Bajorų draugijos tikslu. 
Ta draugija paskubįs sulaužyti 
kinų sieną tradicijas, skilu
sias sulenkėjusią bajoriją nuo 
lietuviškos ukininkijos ir vary
ti bendrą Lietuvos kultūrinimo 
darbą. Visuomis.

gyvenimo 
ir muęų 
Argi ne
vienodas?

Geografijos ir isto
rijos apystovos buvo visoje Lie
tuvoje nevienodos, todėl ir lie
tuviai nevisur vienodo budo ir 
temperamento.

Vakarų gyventojai, žemaičiai 
ir suvalkiečiai, labiau vokiečių 
kietos mokyklos ragavę, atro
do lyg stipresni. Ypač daug at-! 
sparamo rodo suvalkietis (už- 
nemunietis). Jis buvo žiauraus 
g'yverjnio mokomas ir įgyjo 
daug griežtumo, atkaklumo y- 
pač santykiuose su kitatau
čiais, kai mes, rytų lietuviai, 
turėdami iš seno reikalų su sla
vais ir mongolais ir ypač beri
be Rytų Europos žemuma, ru
sų stepėmis, atrodo kaip ir su
glebę, suminkštėję, lyg suslavė- 
ję, daug minkštesnio budo, ma
žiau moką savo reikalus tvar
kyti, daugiau svajonėmis, ro- 
mantija gyventi, pasakų, dainų 
pasaulyje; aukštaitis — rytie
tis taikingesnis.

Taip kad žmogus ir visa 
tauta yra visuomet aplinkybių 
padaras, būtent: geografijos ir 
istorijos apystovos nukreipia 
ton ar kiton pusėn. Todėl ir 
susidaro žmonijos tarpe įvai
rumų ir atskiros tautos tarpe 
tokių nevienodumų ir didelių 
skirtumų, kurių, nesupratus 
krašto geografijos ir tautos is
torijos nebūtų galima sau iš
aiškinti.

—Italai savo kapines vadina: 
“Campo Santo 
laukas.

—Karaliaučiaus tvirtovė pra
dėta statyti 1255 metais.

—Švedai uždraudė pasaulinę 
suomių spaudą 1850 metais.

- Vilniuje yra 210 tūkstan
čių gyventojų.

šventasai

su- 
yra 
už-

nuo

LABAI UŽGANĖDINTAS
Ponia R. Schaffner, 518 W. 136th 

St., New York City, rašo:
“Malonėkit atsiųsti taip K^eit 

kaip galite, dar du pakeliu Bul- 
garian Žolių Arbatos, nes mes 
radom, kad ši Kraujo Arbata 
labai gera ir mes esam labai 
ganėdinti.”

Bulgarian Arbata pagelbsti
reumatizmo, užkietieiimo ir pataiso 
kraujų. Bulgarian Žolių Arbata pra
šalina slogas greitai. Tik vartokit 
ją karštą eidami gulti. Parduoda
mos vaistinėse — 75c ir $1.25.

Pastaba: Jei norite didelio pen
kiems mėnesiams šeimynai pakelio, 
atsiųskite $1.25. Adresuokit H. H. 
Von Schlick, President, 100 Marvel 
Building, Pittsburgh, ' Pa.

ATYD0N LIETUVIŲ
Ar jums daro trubelio vidurinės li
gos, jei taip, tai bandykit

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

Arba
R0XY REMEDY CO.

1460 W. Madison St., 
Haymarkei 4219.

SKOLINAM 
PINIGUS

GYVENIMAS 
Minėsima 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”.

GARSINKITE® 
NAUJIENOSE

NAMŲ
Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St, & Ashland Avė.

rs llkasime skiepą jonu 
linui, atllkulnie kurpriilo- 
»(r,. plunibingą,^' ivcnim 
ektrą. . Tclcfonuoklt urba 
sjkit dvi djkui mibkuit-

COMMONWEALTH
CONfTRUCTtON COMPANY
(O'OaU.iiiimAvii IBtli M

I IIOM. I.AIAYI TU 0074
1'rlhlųhk Kii|khu| 

W 
A Ui duH 

' AilrebUM 
* Tol.

I8th «l., L,
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LAIPSNIS V
Balsų 8,000
Dovanoms $250
1. Jaquard parlor setas
2. Atwater Kent Radio
3. Bemard upright 

pianas
4. Deimantinis žiedas 

moteriškas
5. Deimantinis žiedas 

vyriškas

K. G. URNE2IS, 
1328 Harrison St. 

Gary, ln<L 
Turi balsų 

9301

ALEKSANDRA 
AMBRAZEVIČlA 

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

9203

4
LAIPSNIS IV 
Balsų 15,000

Dovanos $500 
Gulbrasen Pianas
Parlor Setas
Laivakortė j IJe,- 

tuvų ir atgal

DR
A. MONTVIDAS,

1579 Milvvaukee Av.,

'Chicago, III.

Turi balsų
22090

LAIPSNIS VI
Balsu 3.800
Dovanoms $100:
1. Radio Freshinans 

Mastorpiece
2. Vyriškas deimantinis 

žiedas
3. Laikrodėlis Elgin 

“Crushion”
4. Brunswick phono-

fgrafas
Judo r komodė

6. Moteriškas deimanti
nis žiedas

JOSEPH 
MITCHELL,

907 S. Jackson St., 
Waukegan. 111.

Turi balsų
5514

Chicago, III.
Turi balsų 

5251

JUOZAS 
()V ĖRAITIS, 

4689 Brandon Avė., 
Detroit, Mich. 

Turi balsų 
5121

LAIPSNIS VII

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

dėlis
2. Vyriškas laikrodėlis
3. Vyriškas žiedas
I. Moteriškas žiedas

5. Vyriška špilka
6. Rankovių sagutės
7. Bar pin moterims

LAIPSNIS VII
Balsų 1,100

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

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

<lėl is
2. Vyriškas laikrodėlis 1
3. Vyriškas žiedas
•L Moteriškai! žiedas
5. Vyriška špilka
6. Rankovių sagutės
7. Bar pin moterims
______________________________ i

LAIPSNIS VII

Balsų 1,100
Dovanoms $25:
1. Moteriškas laikrodėlis
2. Vyriškas laikrodėlis
3. Vyriškas žiedas
4. Moteriškas žiedas
5. Vyriška špilka
6. Rankovių sagutės
7. Bar pin moterims

GRADUS

NON

LAIPSNIS III
Balsų 28,000

Dovanos $1000
Brunsvvick

trope
Kimball Pianas

Pana-

Lotas

ALBINAS 
RUDINSKAS, 

3404 S. Union Av., 
Chicago, UI. 
Turi balsų 

29890

PRANAS 
LUKOŠEVIČIUS 
1436 So. 50th St.

THOMAS LUCAS, 
115 W. Main St., 

VVestville, III.
Turi balsų

3278

MISS SOPHIE 
KOLAS

3715 I’arrish Avė. 
Indiana Harbor, 

Ind.
Turi balsų 

2880

PAUL 
ATKOČIŪNAS, 

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

4803

VINCAS 
SABALIAUSKAS,

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

4643
Cicero, III.

4589

JUOZAS KEMĖŠIS, 
3252 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Turi balsų 

4557

PRANAS 
MIK'ILAITIS 

3133 W. 61 PI. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1822

ASCILLA
1711 N. Lincoln St. 

Chicago, III.
Turi balsų

1680• ________

J. N. Z1ČKUS 
539 Coli A ve.

E. St. Louis, 111.
Turi balsų 

1220

FRANK PRUSIS, 
3247 Beach Avė., 

Chicago, UI. 
Turi balsų 

1861

MATEl'S LAŠAS
R. R. 1, Box 121

Michigan City, 
Ind.

Turi balsų 
1260

JUOZAS 
JANUŠONIS 

320 Plummer Avc. 
llaminond, Ind. 

Turi balsų 
492

.1. TRIJONIS 
8732 llouston Avė., 

So. Chicago, III.
Turi balsų 

132
ST. MASIULIS 

110 Virginia Avė. 
Harrisburg, III. 

Turi balsų 
412 ___

P EIT R S, 
837 Princeton Rd., 
Royal Oak, Mich.

Turi balsų 
101

JUZELIŪNAS 
3222 R Street 

So. Omaha, Nebr.
Turi balsų 

1203

SIMONAS 
CIIEVINSKAS, 
832 W. 33rd St 

Chicago, III. 
Turi balsų 

1134

P. SAVICKAS, 
114 Moultrie Avė. 

Pittburgh, Pa.
Turi balsų 

1113

JOSEPH 
GERYBA 

Scottville, Mich. 
Turi balsų 

1103

V. P. BANIONIS, 
1017 E. 72 Place 

Cleveland, Ohio 
Turi balsų
__  101 ___

.1. I’OI.OINER, ..
1238 Allison Avė., 
Washington, Pa.

Turi balsų 
40j_

A L BERT VVOZBUT
3548 Emerald Avė., 

Chicago, 111 
Turi balsų 

401
Miss ANICY 

ZLIBIN
10731 Forcst Avė., 

(’hieago, III. 
Turi balsų 

100

KASPER, 
6812 — 25th Avė. 

Kenosha, Wis. 
Turi balsų 

2812

PRANAS KLIKNA, 
2554 Blue Island Av., 

Chicago, 111. 
Turi balsų 

2350

POVILAS 
DAUBARAS,

MRS. ANNA 
DEKSHUS, 

1203 Milwaukee Av., 
Racine, Wis.

Turi balsų 
2209

BENEDIKTAS 
VAITEKŪNAS 

3219 S. Halsted St. 
Chicago, 111. 
Turi balsų 

1580

VITAI TAS
GAUSK IS

2930 N. Harlem Av.
Elmwood Park, III.

Turi balsų
1195 '

11055 S. Michigan 
Avė. 

Chicago, UI. 
Turi balsų 

1108

J. IZBICKAS 
15640 Mdrshfield 

AvenUe
Harvey, 111. 

885

MISS B. 
V4LIMAIČIUTĖ 

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

2204

UKTVERIS

6500 Evans Avė., 
Chicago, lll.

Turi balsų 
2211

P. A. DELTUVA, 
628 Island Avė., 

Rockford, III.
Turi balsų 

1528

JONAS URBONAS, 
95 Boston St., 

Lavvrence, Mass.
Turi balsų 

1432

4901 W. llth St., 
Cicero, III. 
Turi balsų 

1571

MIKE STURONAS 
4356 So. Mozart St. 

Chicago, III. 
Turi balsų 

1235

ANTANAS 
V1SBARAS

6409 S. Kedzie Av., 
Chicago, III.
Turi balsų

1141

JOE SHIMKUS,
4236 S. Tai man Av., 

Chicago, III.

MRS. ANNASTANLEY 
SHERPITIS 

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

Turi balsų 
1128 Turi balsų

1126

BAKIENĖ
P. O. Bok 572 

Benton, III. 
Turi balsų 

1228

VIKTORAS 
PREIKŠĄ 

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

1108

DOMINI KAS 
RIAUK A 

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

102 •

WM.
STAUP1CKAS

931 Greenbush St.
Mihvaukee, Wis.

Turi balsų
1107

WILLIAM 
......... KOŠT S .........  

515 Hurlburt St. 
Peoria, 111. 
Turi balsų 

1107

W. H. KELPS
2419 W. 69 St. 

Chicago, 111.

« Street

Turi balsų
1107

Springfield, 111. 
Turi balsų 

103

AUGUST 
PETREI KIS 

118 Midland Avė. 
Rockdale-Jolict, ’ III. 

Turi balsų 
450

MRS. CHA RO- 
bETTE ZANOSKY 

.1119 So. 8th St., 
Minneapolis, Minn.

Turi balsų 
430

Pasiryžimo Galybė
Pasiryžime gimsta galybė nu

veikime didelių darbų linkui sie
kiamo tikslo; pasiryžimas tankiai 
neatsižvelgia į esamas sąlygas sto-< 
viančias skerskelyje einant prie tik-' 
slo. Pasiryžimas, anot to poeto, yra 
tikras Orpheuso pasakos alegorija, j 
kuris pajudina akmenis ir nuste-į 
bina žvėris. Tas pats ir Naujienų 
kontestantuose — kuriuose dega 
pasiryžimo ugnis, tie kontestantai,

savo darbo, parodys galybę savo 
aktyvių spėkų, gims išdidus sėk
mingumas iš jų pasiryžimo dirba
mame kontesto darbe — užbaigą 
savo darbo apvainikuos žibančiais 
laimėjimais.

Draugai kontestantai, Jūsų dar
bas kaipo nuoširdžių Naujienų dar
buotojų baigsis Balandžio 30 d., 
— pasistengkite kiekvienasJš Jū
sų, kad baiga Jūsų darbo butų sėk
minga kaip jums patiems, taip ir 
Naujienoms. Neužmirškite pasku
tinėse dienos savo kontesto darbo 
sukurti ugnelę pasiryžimo iš ko 
atsirastų galybės spėka nuveiki- 
mui esamų kliūčių ant kelio pasie
kimui kiekvienam iš Jūsų atatin
kamo laipsnio. Pasiryžime yra ga
lybė, o galybėje tikslus laimėji
mas!

.Itilius Mickevičius,
N-nų Kontesto Vedėjas

laike paskutinių dviejų savaičių

ANTANAS VILIS
12020 S. Halsted St. 

Chicago, III.

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

Turi balsų 
4020

Turi balsų
4090

JOHN MARTIN,
4G04—7th Avė., 
Kenosha, Wis.

Turi balsų
2184

JURGIS 
SUGZDINIS, 

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

Turi balsų 
• 2120

P. D. ANDREKUS, 
Pentwater, Mich.

Turi balsų 
2080

JUOZAS YANKUS 
535 N. Randolph 

Street 
Philadelphia, Pa. 

Turi balsų 
1750

MRS. ANNA
MATULIENĖ

4853 Homerlec Avc.
East Chicago, Ind.

Turi balsų
1406

MRS. IZABELĖ 
SAKALAUSKIENĖ 

7004 S. Talman Av.
-Chicago, III. 

Tyri balsų 
1126

VINCAS NA1NIS 
340 E. 14 St., 

Chicago Heigts, 111.
Turi halsų 

1106

PRANAS 
KANTENIS

3303 So. Lowo Avc.
Chicago, III.
Turi balsų

416

PETRAS PEIK A 
6119 So. Keneth

GEO. LUCAS
3255 S. Halsted St. 

Chicago, UI.
JONAS 

IVANAUSKAS, 
3959 Archer Avė., 

Chicago, UI. 
Turi balsų 

1404

MISS JEANNETTE
STANKUS 

324 So. 22 Avc. 
Bellvvood, 111.

Turi balsų 
1112

ANTANAS 
REKŠTIS, 

3226 So. Emerald 
Avė., Chicago, III.

Turi balsų 
1104

Turi balsų
409

Turi balsų
1243

Avė.
Chicago, III. 
Turi balsų 

1356

J. P. 42 Keith St., 
Lee Park 

VVilkes Barre, Pa. 
Turi balsų 

1109

RAULINA1TIS 
26 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass. 

Turi balsų 
1112

JONAS 
NAUJOKAS, 

6135 Belfast Avc. 
Detroit, Mich.

1103

STASYS
____SENKUS

21 Edwards St., 
Waterbury, Conn.

Turi balsų
1102

JONAS 
RAŠČIUKAS

4158 S. Campbell 
Avc. 

Chicago, III. 
Turi balsų 

407

J. B. AGLINSKAS 
7911 S. Halsted St. 

Chicago* 111.
Turi balsų 

400
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos Sveikata
Motinoms, turinčioms jaunu 

kūdikių (penkių mėnesių senu
mo) štai kokių patarimų duoda 
Dr. Arnold H. Kegel, sveikatos 
komisionierius šios savaitės biu- 
letene.

Maitinkit kūdikį kai esate 
vienos ir visuomet tame pačia
me kambaryje, ir atminkit, jo- 
gei nėra tokio maisto, kurio 
kūdikis nepamėgtų ilgainiui. 
Leiskit jam vienam žaisti, bet 
žiūrėkit, kad jis nežaistų su 
kietais arba aštriais kampais 
dalykais; arba tokiais dalykais, 
kurių dažnai ir maleva nuslen
ka.

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Slinkiai susirgo
Anastazija Kuliešiene, gyve

nanti 101 10 ('alum; t avė., sun
kiai susirgo ir jau serga II die
nų. Kaip senyvai moterei, jai 
sunku prieš liga atsilaikyti.

Kuliešiai yra seni Boselando 
gyventojai. Kaip ramus ir drau
gingi žmonės, jie turi daug pa
žįstamų ir draugų Boselande. 
Todėl roselandiveiai apgailes
tauja p. Kuliešienę, kad liga jų 
kankina.

Roselandietis susižeidė

J. Misevičius, gyvenantis ad
resu 131 \Vest 103 place, ką ten 
dirbdamas, elektrikiniu pinklu

Bridgeportas
M. X. Mockaus prakalbos.

Balandžio 12 d., Lietuvių Au
ditorijoj Mockus atpasakojo 
Meksiko je per * keletą metų į- 
gautus įspūdžius. Bent trum
pais bruožais jo kalbą paduo
siu “Naujienų” skaitytojams.

J važiavus j Meksikos šalį, 
tuojau, iš išlaukinės tos šalies 
išvaizdos, pastebi stoką apšvie
tus. (lelžkeliai kaip tai keis
tai, zigzagais išvadžioti. Da
ryta tai tos šalies gelžkelių bū
davote į u, bei inžinierių išroka- 
vimu daugiau išplėšti ik žmo
nių pinigų. Gelžkelių kelionė, 
todėl, labai nesparti.

Dailaus stiliaus namų mažai 
matosi. Namai, nors ir žemi, 
bet storų mūrų ir, kur turtin
gesni gyvena, visur ant langų 
štangos, todėl, kad toj šalyj 
vagystė labai išsiplatinus. Tik 
biednuomenė, darbo žmonės,

dis visokių nakties apuokų ne
moka pasinaudoti tais turtais, 
tai net nejauku darosi, kada pa
galvoji, kiek, daug žmogus turi 
skursti vien todėl, jog nepajė
gia j savo vaidentuvę įleisti 
šviesybes spindulio. Protas, jei
gu jis išvystytas, ištobulintas, 
tai lyginasi vulkano spėkai, ku
ri iš karštos žemės krutinės iš
metama viršun. Tą spėką pa
judink, sunaudok ir atliksi di
delius darbus... Taip ir žmogus 
gyvenime išmintis yra didžiau
sia jėga, jeigu ją ištobulinsi, 
(pakreipsi ir pajungsi j gerąją 
pusę. Gi neištobulinlas protas, 
lai mažinto jėga, kuri vienok 
turi paslėpus daug didžios galy
bės. — Bastūnas.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAšELPOS 
KLIUBO valdyba 1928 m.: St. Ma
žeika pirm., 3149 So. Halsted St., 
L. Jucius, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rašt.,2812 S. Union Avė., P. 
Norkus, fin. rašt., 10M W. 601 h 
St.„ B. Butkus, iždininkas, 840 
W. 33rd St., K. Kareckas, ir P. 
Gricius iždo globėjai, .1. Barchas, 
maršalka. Susirinkimai atsibuna 
kas pirmų penktadieni kiekvieno 
mėn., Chicagos Lietuvių Audito
rium, 8133 S. Halsted St., 7:30 v. 
vakare.

DR-STES DR. VINCO KUDIRKOS 
valdyba 1928 m.: St. Strazdas, 
pirm., 3116 S. Halsted St., J. Ma
kauskas, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rast., 3842 S. Union Avė., F. 
Skeltis, fin. rašt., 1445 So. 50th 
Avė., Cicero, Iii., A. Hermanas, 
iždininkas, 538 N. Troy Si., J. 
Hermanas ir J. Mikėnas, iždo 
globėjai, K. Bartkus, maršalka. 
Susirinkimai attsibuna kas antras 
šeštdienis, kiekvieno mėn., M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 23rd PI., 7:30 
v. vakare.

Truputis teisybės

20 WARDO LIETUVIŲ POLITIKOS 
IR PASELPOS KLIUBAS, Chica
go, III. \Villiarn F. Buisbas, pirm., 
1138 So. VVestern Avė.; Auton 
Klevinskns 1-mas vice-pirm., 721 
West 18lh St.; Anlon Stuikis 2-ras 
vice-pirm., 726 West 18th St.; 
Mike Jassvitz, nut. rašt., 912 West 
I8th Place: Charles Klimavicr, 
turio rašt., 2001 So. Halsted St.; 
Jos Kntiapkei, kont. rašt., 1949 
So. Halsted Si.; Jos. Geraltaus-j 
kas turto globėjas, 908 W. 19lh

Place; Stenley VVidginnis, tūrio 
globėjas. 202(5 Union Avė, Bar- 
ney \Vilbert, durų sargas, 717 
West 19th Place; Anton Peckai- 
tis, iždininkas, 1700 So Canal St.; 
Trustces: Anton Zellon, .los. Ka- 
napkei, Peter Fabijonaitis, Susi
rinkimai atsibuna kas pirmų Se- 
redų kožno mėnesio, 7:30 v. v., 
J. Savicko svet., Union Avė. Kam
pas 19-tos gal. Vyrai sveiki yra 
priimami kliuban nuo 18 ki 15 
metų, piliečiai ir ncpiliečiai. Pa- 
dė.sime tapti piliečiais.

Blogas paprotis čiulpti pirštą 
turi būti panaikintas anksti. 
Dr. Kegel nurodo vieną prie
monių atpratinimui kūdikio nuo 
žindimo pirštelio. Pasak jo, rei
kia prie kūdikio rankutės, iš 
vidaus pusės, ties alkūne pri
segti ar pririšti kamuolėlį, kad 
kūdikis negalėtų tiek sulenkti 
ranką, jogei pasiektų piršteliu 
burna.

Toliaus sveikatos komisionie
rius perspėja, kad jeigu visi kū
dikiai butų įskiepijami, kuomet 
jie yra ne senesni kaip 6 mėne
sių, tai nė vienas kūdikis nenu
kentėtų veido sugadinimo dėl 
raupų.

‘‘Neraginkite kūdikių mėginti 
sėdėti, kol jų nugarkaulis silp
nas”, perspėja Dr. Kegel.” “Kai 
laikas kūdikiui sėdėti ateis, jis 
pats atsisės ir mėgins sėdėti 
neraginamas; žiūrėkite, kad jis 
gautų pakankamai saulės švie
sos ir tyro oro; neleiskite jam 
maišytis tarp minios ir laikyki
te juo toliau nuo sergančių 
žmonių.”

Nesenai federalis prohibicijos 
agentas pašovė municipalio tei
smo beilifą, kuris rasta saliune, 
užpultame prohibicijos agentų 
Federaliai valdininkai pripaži
no kaltais pašovę beilifą, o Chi
cagos teismai išdavė warantą 
areštuoti prohibicijos agentą. 
Bet agentas pasislėpė federalia- 
me trobesyje, kuri n įeiti ir are
štuoti prohibicijos agentą Chi- 
cagos |H>licijai nevalia. Ir ve 
Chicagos policija dabar daboja 
visų federalį trobesį, kad areš
tavus tą agentą, jeigu tik jis 
išeitų iš trobesio. Tas agentas 
randasi pašto trol>esyje.

♦ •» ♦
AVm. Harper, 25 m., pašautas 

pora šūvių, rasta prie \V. Di- 
vision ir Lincoln gatvių. Jis 
veikiausia mirs, bet atsisakė 
pranešti polici jai kas į į pašovė. 

♦ ♦ ♦
Du vyru apiplėšė Graikų or

todoksų bažnyčios dekaną, D. 
.1. Chrissis. Dekanas neteko 
$1,926. Banditai atėmė pinigus, 
kai šventikas išėjo iš bažny
čios, 6103 So. Michigan avė. 

♦ ♦ ♦
Keturi banditai sulaikė tru

kų, prilioduotų tajerų ir važia
vusį iš Mihvaukee j Chicago. 
Tai atsitiko Waukegan kelyje. 
Banditai atėmė iš šoferio ir jo 
pagelbininko troką su visu ta
vom. Trokas ir tavoras buvo 
verti $2,600. 

♦ ♦ ♦
Chicago miesto taryba su me

ru Tbompsonu priešakyje ren
giasi pasiųsti oficiali pakvieti
mą vokiečiams orlaivininkams 
į (perlėkusiems ’Atlaintiką) at
lankyti Chicagą.

* * *
Edward M. Craig, Building 

Construction Assn. sekretorius 
išreiškia nuomonę, kad šiais 
metais statyba Chicagoje nors 
gal nepasieksianti tokio kiekio, 
koks buvo 1927, bet ji nebu
sianti nė daug menkesnė.

B B »
Penktadienyje mirė p-lė 

Ella Boyton. Buvo plačiai žino
ma kaip skelbėja taikos idėjų 
pasaulyje. P-lč Boyton darba-

pirpiovė dešinės rankos riešų 
labai pavojingai. Pereitą šeš
tadienį jis tapo išvežtas j pa
vieto ligoninę, kur jam turėjo 
būti padaryta operacija.

— Vietinis.

Marųuette Park
“Darbuojasi”

Vagiliai darbuojasi šioje a- 
pielinkėje. Ne, jie nesnaudžia. 
Pcriitą savaitę, naktį iš ketvir
tadienio į penktadienį, jie iš
mušė langą čeLatų krautuvėlės, 
kuri randasi 69-toje gatvėje, 
tarp Rockwell ir Maplevvood 
gatvių. Išnešė keletą porų če- 
batų.

Naktį gi iš penktadienio į 
šeštadienį, toje pačioje gatvėje, 
taipgi bloke tarp Bocksvell ir 
Maple gatvių, tik kitoje gatvės 
pusėje nuo minėtos čebatų 
krautuvėlės, vagiliai išmušė 
langą dry goods krautuvėles. Ir 
iš čia išnešė porą čeverykų.

Matyt, kad užėjo sezonas vo
gimo čeverykų. Bet tas sezonus, 
išrodo, užėjo ne laiku. Kad ru
denį, tai sakytum, jog rengia
masi apsaugoti kojas nuo žie
mos šalčių.

Bėda prasideda, pavasariui 
prašvitus, ir su vaikais. Kai ku
rie žmonės mėgina dabinti ša- 
lygatvius ties savo namais, ap
sėti žole, apsodinti medeliais. 
Vienas-kitas jau buvo pasodinęs 
medelių. Bet kas atsitiko? Gi 
štai kas: medeliai, pastovėję po
rą dienų, jtažin kur dingo nak
čia. lai vaikų darbas. Kokie 
tėvai, tokie vaikai.

— Reporteris.

vosi kaliu su Jane Addams ir 
Mary McDovvell. Jos laidotuvės 
šiandie iš šeimos namų, 211 E. 
Ontario st., į Graceland kapi
nes. Kūnas taps sudegintas. 
Laidotuves 2:30 v. p. p.

8 8 8
Banditas sulaikė Robertą 

Maydege, McLenan Construc
tion kompanijos išmokėto ją al
gų darbininkams, ir atėmė iš jo 
$5,000. Tai atsitiko pusės blo
ko tolumoje nuo Desplaines po
licijos stoties.

8 8 8
Steuben kliubo narnu vardu 

(vokiečių kliubas Chicagoje) 
pasiuntė telegramą vokiečiams 
ir airiui orlaivininkams tele
gramą su pakvietimu atlankyti 
Chicagą būti kliubo svečiais.

8 8 8
Juodo parako bomba sprogo 

prie namų 1549 So. Indiana av., 
kuriuose gyvena Valteris Bra- 
zowski ir jo šeima. Pirmame 
aukšte jie turi štorą.

8 8 8
Oscar Witt buvo džentclmo- 

nas iš mažų dienų. Džentelma- 
nas jis pasiliko kai iš New 
Yorko važiuodamas Kaliforni- 
jon užsuko Chicagon. liet čia 
atsitiko ve kas. Elevatoriaus 
traukinyje viena “leidės” ranki
nis krepšis nukrito ant grindų. 
Witt pasilenkė paimti jį. Tuo 
tarpu kita “leidė” lyg pastūmė 
jį “netyčioms.” Leidė atsipra
šė. Witt maloniai atleido. Bet... 
vėliau Witt surado, kad iš jo 
kelinių kišeniaus dingo $670.

neturi ant langų štangų, nes 
nėra ko iš jų vogt, ba jie di
džiausiame nedatekliuje gyve
na. Darbininkai valgo labai 
mažai bei menkos vertės val
gio. Vienu žodžiu — gyvena 
pusbadžiai. Todėl ir sveikata 
jų suirusi. Be to, jų buvei
nėse nėra nei stalų, nei kėdžių, 
nei lovų. Guli ant žemės, kar
tais vienam kambary 14 15 
žmonių. Jie valgo be šakučių, 
be peilių, ir visur didžiausias 
nešvarumas pasireiškia. Prau
stis jie kaip ir nesiprausia, o 
sako: “mes ne tokie žiopli 
praustis.”

l’kiai Meksikoje nepakilę; 
žemiau stovi, negu Lietuvoje, 
šalies pramonė neišvystyta, 
nors šalis turtinga metalu ir 
kitu kuo. Ypatingai auga daug 
įvairių medžių vaisių, nes tam 
klimatas tikęs. Bet kad žmo
nėse viešpatauja tamsumas, 
tai ir gamtos dovana jie negali 
naudotis.

Meksikos žmonės, aplamai 
imant, yra žiaurus. Toj šalyj 
nušaut baltą žmogų, tai skai
tosi didvyrio darbas. Nelygy
bė tarpe darbo žmonių ir poni
jos didžiausia. Ponija skurdžių 
nei už šunį nelaiko. Vergijos 
rukai ne išsisklaidę ir per juos 
apšvietus saulės spindulys ne
gali nukristi ant plačiosios liau
dies.

Prabanga, Mockus sako, žy
miai metasi akin, kuomet nuei
ni bažnyčion. Ten atspindi 
Meksikos vargstančių minių 
prakaitas: bažnyčių papuošalai 
auksu, sidabru bei kit kuo. Ten 
matosi ir šių dienų kultūros 
ranka teplioti piešiniai, įvairios 
skulptūros stovilos ir tt. Baž- 
nyčos vidujinė išvaizda ir žmo
nių kasdieninis gyvenimas duo
da suprasti, kokią Meksikoje 
dvasia skrajoja dar ir šiandien 
plačiai išplėtusi sparnus.

Dabartinė Meksikos kunigų 
su valdžia kova prasidėjo jau 
senai ir ji eina dėl to, kad ku
nigija savo ilgą snapą perdaug 
visur kišo, ir kad pagalios jau 
ir atžagareiviai valdžiai į kuni
giją žiūrint pradėjo “širdis pyk
ti” ir, todėl stvėrėsi šiokių-to- 
kių priemonių kunigijai ragus 
laužyti. O šiandie Meksikos kh- 
nigija jau pamatė, kad jai val
džia uždėjo pusėtinai juodą an
takį.

Dėka kunigijai, Meksikos 
žmonės nuo senai klaidžioja 
tamsos miglose ir lodei senes
nieji žmonės, 80-tas nuošimtis, 
nemoka nei» skaityti, nei rašyti. 
Jiems laikraščius skaito jau
nesnėje karta, o jie su nuostaba 
klauso kas dedasi šių dienų pai
niam pasaulyje.

Beje, Mockaus nusakymu, 
Meksikoje visur miestuose vai
kščioja armijos vaikų: tai vai
kai nevedusių tėvų, kuriuos 
globoja miestai. Tokių nevedu
sių tėvų Meksikoje esama 70 
nuošimtis, kurie be Šliubo gy
vena. Be to, pas turtingesnius 
laikosi daugpatystė, ir jie ma
no gerą darantys laikydami ke 
lias moteris ir jas nuo skurdo 
išgelbėdami. '

Ir, kuomet matai, kad Šalyje 
yra turtai, kuriuos gamta savo 
prieglobstyje laiko, bet aptam
sinta nuo senai Meksikos liau

Aš tikiu, kad žmogus išsivy
stė iš kokio nors žemesnės rū
šies gyvūno, šiam mano tikėji
mui pamatas yra tas, kad ir 
šiandie žmonės tebesivysto, ką 
galite pastebėti žiūrėdami į da
bartinius žmones.

Tik pažiūrėkite kaip gražiai 
vystosi iš kunigų ministeriai, 
iš ministerių šmugelninkai, o iš 
šmugelninkų kitokie vėl suk
čiai.

Arba kitas pavyzdys: iš gero 
žmogaus valdininkas, iš 
valdininko —plėšikas, iš plėši
ko — garbės pilietis ir — dar 
toliau vystosi.

O ve jums ubagas. Iš ubago 
—butlegeriis, iš butlegerio mi- 
lionierius, iš milionieriaus žmog 
žudys ir tt., ir tt.

Katalikas; iš kataliko tau- 
■ tininkas iš tautininko — fašis
tas šarlatanas, ir dar vis vys
tosi.

Katalikas: iš kataliko socia
listas, iš socialisto komunistas, 
iš komunisto buržujus, etc.

Kaip matote, suminėjau vi
są eilę, gyvūnų kaip kuris jų 
vystėsi ir vystosi. Ale negana 
to, kad vystosi gyvi. Reikia 
pasakyti, kad vystosi ir negyvi 
dalykai.

štai pas žmogų yra doleris. 
Iš to dolerio pasidaro tik pusė, 
iš pusės kvoteris, ir taip nyks
ta doleris, kol žmogaus kiše
ninio jis visai prapuola.

Arba, paimkime Chicagos 
SLA. 36 kp. Augo ji augo, iš
sivystė į milžinišką kuopą. Vie
nas tos kuopos galas pradėjo 
raudonuoti, lyg gangrenos ap
imtas. Ilgai laukti nereikėjo, tik 
pūkšt—kuopa pusiau ir pertrū
ko. Iš jos išsivystė visai kito
kia kuopa.

Tai matote, kodėl aš tikiu, 
kad ir žmogus galėjo išsivysty
ti iš ko nors. —Pustapėdis.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų valdybos 

1928 metams
DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA

VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 
1928 ni: pirm. J. Motuz, 2430 W. 
46 PI., pagelb. V. Povilaitė, 4558 
So. AJbany avc., sekr. J. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., iždo rašt. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln avė., 
Harvey, UI. kasierius A. Ciesna, 
4501 So. Paulina St., tel. Boule- 
vard 4552; maršalka—P. Tiškevi* 
čia, 7009 So. Washtenaw Avė., 
kasos globėjai S. Skridulienė, 
1517 So. 49 et.. Cicero, III., ir O. 
Guzauskienė, 5005 S. Trepp Avė., 
ligonių komitetai—O. Deivicnė, 
5648 So. Bishop St., ir A. čiesna, 
4501 So. Paulina St.
Joe. Dabulski, sekretorius, 2100 

W. 22 St., hCicago, III.

SIMANO Daukanto Draugijos val
dyba 1928 metams: Pirm, Thom 
Janulis, 3430 S. Morgan st., pa- 
gelbin. Aug. Jankauskas, 3232 
Emerald avė., nut. rašt. P. Kilis,

941 W. 34th St., turto rašt. A. 
Kaulakis, 3842 S. Union avė., ižd. 
J. Racevičiu, 3326 S. Union avc. 
Susirinkimai laikomi kas pirmų 
sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 S. Halsted st., Chicago. 
Illinois.

SUSIVIENIJIMO Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto valdyba 
1928 metams: S. Mažeikis — pir
mininkas, 3149 S. Halsted st., J. 
Mireikis — vicc-pirm., 3219’So. 
Wallace st., D. Gulbinas — nuta
rimų rašt., 3144 S. Wallace st., 
A. Bugailiškis — turtų rašt., 3339 
S. Wallace st., A. Radauskas — 
kontrolės rašt., 3328 Auburn avc., 
P. Balsis — Iždininkas, 5653 So. i 
Throop st., J. E. Zacharevicz — 
advokatas, 903 W. 83rd St. Susi
rinkimai atsibuna kas pirmų tre
čiadienį kiekvieno mėnesio.

JAUNŲ LIETUVTU AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1928 
m.: J. Rūta, pirm., 3422 S. Iznve 
Avp., B. Yenkauskas, pirm, pag., 
3220 So. Union Avc., St. Kune- 
viez, nut. rast., 3220 S. Union Av., 
J. Grinius, fin. rašt., 723 W. 34th 
St., F. Kasparas, kontr. rašt., 
3584 S. Lowe Avė., 1). Gulbinas, 
iždininkas, 3144, S. Wallace St., 
J. Mačiulis, iždo glob., 3140 So. 
Emerald Avė., J. Pazkevicz, iždo 
globė., 4544 So. Richmond St. S. 
Dilius, teisėjas, 8470 Vincennes 
Avė., J. Šulcą, Auditorijos atsto
vas, 3347 S. Emerald Avė.. J. 
Grinius, J. Drazda ir P. Kubilius, 
atstovai j Susivienijimų Draugijų. 
J. Katonas ir E. Bliumas, Tautiš
kų kapinių atstovai, K. Kunca, K. 
]>a venas ir A. Yunevicz, trusti- 
sai.

GARFIELI) LIETUVIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAšELPINIO KLIUBO 
valdyba 1928 metų: Pirm. N. Vi- 
limaitis, 921 S. Ashland Avc.; 
pirm, pageli). Geo. Medalinskas, 
5564 W. Jackson Blvd.; rašt. M. 
Medalinskas, 5564 W. Jackson 
Blvd.; fin. rast. Kris. Klibas, 225 
S. Central Avė.; Kasierius M. Ka- 
ziunas, 3959 W. 16th St.; t kasos 
globėjai—Petras Medalinskas, Mi
ke Davidonis ir K. Jakubonis. Su
sirinkimai atsibuna kas antrų nc- 
dėldicnį Lawler Hali, 3929 \V. 
Madi.son St.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBES 
KLIUBO AMERIKOJE valdyba 
1928 metams: pirm. K. Laucius; 
nut. rašt. A. Zaiagcnas; turto 
rašt. S. Shmkstis; nauji kandida
tai j valdybų, pirm, pagelb. J. 
Grinis; iždininkas J. Zimancius; 
kontr. rašt. V. Yonikas, kasos 
globėjas Y. Waitkus; ligonių apie- 
kunas A. Rekštis.

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS MOTERŲ IR VY
RŲ. Pirm. A. Waicis, 3623 S. Par- ncii Avc., pagelb. J. Paltanavi- 
ėe 3751 S. Emerald Avė., sekr. 
B. Dubinskienč, 3613 S. Parnell 
Avė., fin. rašt. M. Cuplinskas, 
3533 S. Wallace St., rašt. A. Ba
nionis, 930 W. 35 Place., kasos 
globėjai: A. Jackūnas, 561 l)e- 
kowen St., B. Waicienė, 3623 S. 
Parnell Avė., kasierius S. Balsis, 
4643 W. Bishop Avė. Durų sargai: 
S. Waranaviče ir J. Bartašius. 
Susirinkimai laikomi kas pirmų 
sekmadieni kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Tautos parapijos sve
tainėj, 3501 S. Union Avė., 1 vai. 
po pietų.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS 1928 metams. Pirm. P. 
BaceviČia,5739S. Peoria St.; pag. 
J. Rūta, 3422 S. Lowe Avc.; nut. 
rašt. K. J. Demcreckis, 3331 S. 
Wallace St., fin. rašt. F. Micklin, 
4917 S. Kominsky Avė; contr. 
rašt. A. Stankevičių, 3028 S. Lowe 
Avė.; kasos globėjai: S. Mažeika 
ir L. Belinuskns; kasierius F. 
Medelinskis, 3159 S. Emerald Av.; 
maršalka V. Balseviče ir P. Mar- 
geviče. Susirinkimai atsibuna kas 
antrų seredų kiekvienų mėnesį 
Chicagos Lietuvių svetainėj, 3133 
S. Halsted St. Nariai yra priima
mi sveiki vyrai nuo 18 iki 40 me
tų.

DRAUGYSTES SUNŲ LIETUVOS 
No. L susirinkimai atsibuna kas 
subatos vakarų po 1 dienos kož- 
no mėnesio, Petro Lukošcvič sve
tainėj, 4531 S. Paulina St. Val
dyba 1928 metams: J. Klimas, 
pirm., 6239 So. Honore St.; pa
geli). A. Mažutis, 5721 S. Cali- 
fornia Avė.; nut.rašt. 'J. Slota, 
4219 So. Campbell Avė.; fin. rašt. 
J. Paliekąs, 5944 So. Mozart St.; 
kasos globėjai: J. Szimkus, 4340 
So. Mozart St., I. Norkus. 4649 
So Washtenow Avc; maršalka M. 
Stonis, 4531 So. Paulina St. Sli
džia L. Geležinis; slidžios rašt. A. 
A. Jonaitis, 4638 So. Wood St.

P
RŪTOS DRAUGYSTES valdyba 

1928 m.: pirm. A. Sabaitis, 1947 
String St.; pag. J. Sclenis, 810 W. 
19 St.: kas. rašt. J. Razminas, 
4002 Manlfvvood Avė.; kasierius 
J. Vilis. 2507 W. 69 St.; kan. rašt. 
Stela Gimbutaitė, 4241 So. Fair- 
field Avė.; kas. glob. M. Martin
kėne, 3409 So. Ashland Avė.; kas. | 
pag. Stela Yonušaitė. 4241 So. 
Fairfield Avė.: maršalka W. Bui- 
ša. 4138 So. Western Avė.; nut. 
rašt. J. Boluntėlė, 4345 So. Ar- 
tesian Avė.

SUSIVIENIJIMO DRAUGIJŲ IR 
KLIUBŲ BRIDGEPORTE valdy
ba 1928 metų: Ben. M. Butkus, 
pirm., 840 W. 33rd St., Ad. Mi
sevičius, pirm, pagelb; P. Kilis 
nut. rašt., 941 W 34th St., A. 
Zalatorius, ižd., 825 W. 33rd St., 
A. Vilkis, maršalka. Atstovai į 
Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovę: Kaz. Demcreckis ir J. 
Bąlčiunas. Susirinkimus laiko 
kas paskutinį antradienį kiekvie
no mėnesio Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svet.

a + a

Perkėlimas Kūnų Iš Pavienių Duo
bių Į Nuosavų Lotų - Prie Motinos

Kazimieras Garjonis praneša visiems savo 
giminėms, draugams ir pažystamiems, kad se- 
redoj, balandžio 18, bus perkelti jo mirusių tri
jų mergaičių kūnai j nuosavą lotą. Jų vardai 
yra: Eugenija, Antonina ir Zofija. Pirmiausiai 
atsibus pamaldos Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčioj, 18 St. ir Union Avė. 7:45 vai. ryto. 
Po pamaldų važiuosime į paskirtą vietą užsi
kąsti, o paskiau j Šv. Kazimiero kapines. Ant 
kapinių ceremonijos prasidės apie 1 vai. po 
pietų.

Maloniai kviečiu visus savo gimines, drau
gus ir pažystamus dalyvauti pamaldose ir prie 
perkėlimo kūnų ceremonijų šv. Kazimiero ka
pinėse.

Nulindęs
Kazimieras Garjonis.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tai. Kedzie 8802

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Ava. 

CHICAGO, ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 Wes/ 18-ta Gatve

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musu motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

Tiktai $5 Pilna Ėgzaminacija, $5
Turiu 43 metą patyrimų gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminaviinas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsiiinsiu 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

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.-------------------- ■ ■ -------------- --------- -—-------- ---------------->

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia {eina telegrafiųes perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavot

M

13235—J. Gribčnui 
14438—J. Nagevičiui 
23212—J. Matonienei 
13241—P. Trinkai 
14450 J. Gegužinskienei 
14455—J. Jakavičienei 
14451—V. širmulienei 
14456 -A. Rakauskienei 
14453—A. Laugudui 
13243 O. Kvederaitei 
22683—M. Steckienei 
14462—E. Bliutaitei 
14479—E. Beržinienei 
248117—R. Budria 
14465—E. Bartkienei

14481—V. žiaugrytei 
14477—M. Knistautienei 
14469—K. Vitaliui 
13248—P. Zakriui
14476 M. II. Patumsiui 
22685 F. Lauciui 
14468—A. BurČikui 
14497 T. Grumbinaitei 
14501—K. Jurkienei 
14492 M. Žemaitienei 
14493—J. Burusui 
14505—B. Lukošiui 
23222—P. Jonikienei 
23223—B. Kerkilienei 
13257—J. Vėžiui
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Joniškiečių Kliu 
bo Susirinkimo

Town of Lake
Primary balsavimams praėjus.

Iš Birutės
d

Balandžio 1 dieną įvyko Ja- 
niškiečių L. K. Kliubo susirin
kimas p. Ežerskio svetainėje, 
1600 So. Paulina st. Susirinki
mą atidarė pirm. J. Butautis. 
Raportavo apiė spartų augimą 
kliubo nariais. Pranešė, kad jaušeštadienyje, balandžio 21

Birutės choras rengia savo mo- turįs padarytą Joniškiečių Kliu-

šioje apielinkėje yra kliubas 
vardu Thirteenth VVard Boss- 
ters, kurį sudaro lietuviai. Kliu
bas parėjusiais primary balsa
vimais buvo didžiai susidomė
jęs ir ėmė dalyvumą taip 
agitacijoje pirm balsavimo, 
kaip balsavimo laiku. Kliubas

sinikui, išleis- |»o naują antspaudą. Jo rapor- j ypatingai buvo susidomėjęs tuo,
tuvių koncertą, kuris įvyks tas vienu balsu priimtas.
North Sidėje, Masonic Temple, 
1547 North Leavitt st. Progra
mas prasidės 9 vai. v. —Zosė, tyti protokolą iš pereito 

rinkimo. Nutarimų sekretorius 
K. Kipšas praneša, 
kiečių L. I 
nutarimams 
knygą, kur, * I ” ~ wmerginų bus smagu kitiems raštinin- 

baland- kams rašyti protokolus; knyga 
vakare graži, paranki. Jis perskaitė 

(.o. pas protokolą, kuris vienu balsu ta- 
S. Hal- p0 priimtas.

Fin. sekretorius L. Jankus

Biiiitieciams prane
Šimas

Birutės choro vienų 
dainų pamoka atsibus 
žio 17 d., antradienio 
Bridgeport Furniture 
p-ną Pikturmaną, 3221 
sted st., 8 vai. vak.

naudos, negu iš Kucharskio ar
ba Norriso.

Lietuvės Akušerės

, kad taptų išrinktas kandidatas,
Perstatytas buvo nutarimų' gurį jįs rėmė. O tas kandida- 

sekretorius K. Kipšas perskai- tas buvo John Oberta. Jis ir 
tyti protokolą iš pereito susi- laimėjo.

Vakar teko matytis ir kal
bėtis su kai kuriais boosterių.

13 wardos boosteriai reiškia 
padėkos išrinkto kandidato rė
mėjams ir tiems, kurie balsavo 
už jį. Pasak boosterių, šie bal
savimai, aplamai imant, buvę 
švarus. Tiek Oberta, tiek jie, 
boosteriai, iš anksto buvo nusi
tarę vengti sutkybių, idant vė
liau nebūtų daroma kaltinimų.

Tai taip kalba Town of La
ke lietuviai politikieriai.

— Reporteris.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

k*ad Joniš-
K. Kliubas nupirkęs .... , 

surašyti gražio'JUŽI‘laus‘au> '"“T
sako, smagu jan>,,“ntl jy„r Ia>m6-

jtniu. Gavau atsakymą: esa
me patenkinti.

Girdi, Oberta turėjęs stiprių 
konkurentų. štai Hugh Nor
ris, milionierius, kuriam nesto- 
kavę pinigų varyti agitacijai.

i — senas politikierius.

PRANEŠIMAI
Parankus Tau'pymus.

Building and Loan 
laiko susirinkimus kas 
vakarais. Nauja serija

Visos merginos privalote bu- išdavė raportą gana nuosakiai,1 Norris — senas politikierius, 
ti pamokose, nes yra mokinama nors pirniiail Jankus buvo ne Jis turėjo ne tik pinigų agita-
naujos dainos iš “Carmen” bu- geriausiai susipažinęs su fin. cijai, bet tvirtą puikiai orga-
sinčiam užbaigiihui šio sezono sekretoriaus darbu. Keletą me- nizuotą mašiną, kaip jau ne se-
vakarui balandžio 29 d. Valdyba įy sekretoriaudamas jis vienok Rbs komitimanas. Bet Oberta

Taupy'k
Universal 

Association, 
antradienio _ .
buvo atidaryta balandžio 3 dieną. 
Yra lengvas įstojimas, su maža su
ma pinigą. Gali priklausyti ir jau
ni vaikai su tėvų priežiūra ir pel
nyti gerus nuošimčius. Del plates
nių informacijų taupymo, budavo- 
jimo ir skolinimo pinigą, kreipki
tės Universal Building and Loan 
Association, 2505 W. 63rd Street, 
Hemlock 0800.

A. VIDIKAS-LDLEVICH
AKUSERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvis

Phone Victory 11.15 
Baigusi ak u i *- 
rijo* kolegiją; 
Ilgai praktika
vusi Pen*ylva- 
nijo* lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
priei gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
UŽ dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose veika 
luose moterim* 
ir mergi n o m i, 
kreipkitia, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa*! 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

Babravičiaus kon 
certas

įgijo pusėtinai patyrimo ir dar
bą dabar jau atlieka, taip sa-

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loumi* Street 
Kampa* 18th St.

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

Re*idence Tel. Fairfa* 6358

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptieko* 
CHICAGO. ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 Soith VVestern Avenie 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenie, Room 201 

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

Tel. Brin*wick 4983 
Namų telefonas Brun*wick 0597 
Ultraviolitini šviesa ir diathermi*

Re*. 6640 South Artesian Avenu* 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

ChicaKo. III

Telefonas Boulevurd 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12,1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:80 v
1608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago. III

DR. M ARGERIS
8421 South Halsted Street 

Tel. Boulevcrd 8483 
Nuo 12 iki 8 po pietų. Nuo 6:30 ik 
<30 v. v«k. Sekmadieniais nuolO—12

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

Tel. Kenwood 5107
V a 1 a n d o r 

nuo 9 iki 11 vai. ryte 
nuo 6 iki 8 vai. vakar* 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel Victory 7188 
Re z- T«l. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3243 So. Halsted St.

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

3464 Sduth Halsted Street 
i)fi»o valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Bes. *1201 South Wallace Streei

įvairus Gydytojai___
GYDO

Kraujo, odos, chroniška* 

slaptas ligas vyrų ir motery 
Menas žaizdas, ligas recta

OR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANK<

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 11. 
Nedėlioj nūn 2:84 iki 4:80 v. po piet*

TELEFONAS CANAL 0464

Telfcphona Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenie

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pietų
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 diena

Ra*. Telephone Plaza 8200

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

Gydo staigia* ir chroniftkas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
sius metodus X-Ray ir kitokiu* liek 
t ros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1425 W. 18th St. netoli Morgan Si 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ii 

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

Naktj So. Shore 2238, Boulevard 648>

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Dreael 9191

DR. A. A. ROTH
Rasa* Gydytoja* ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3142 S'o. Halsted StH Chicago 
arti 81st Street

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaikee Avenie 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj paaal sutarti

Lietuviai paktarai
•R. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai-------
Ofisą*

29 South Ashland Avenae, 2 labo* 
Chicago, Illinoi*.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki ligų 

OFISO VALANDOS:
jo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 1U < 
1. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
karo, Nedėl. nuo 10 Iki 12 v. di*n<.

Phon* Midway 2880

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

Advokatai
K. Jurgelionis 

ADVOKATAS 
3335 So. Halsted St

Tel. Yards 0141 
matyti vakarais, sulyg pa

skyrimo telęfonu.
Galima

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisą* vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Weat VVashington Street

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

Namų Tel.i Hyde Park 8395
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS’
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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

to scenoje artistė M. Dundulienė, 
gegužio 2, 1928, C. S. P. S. svet., 
1126 W. 18 St. Malonėčiau, kad 
draugijos, kliubai ir pavieni artis
tai nerengtą tą vakarų nieko, o at
silankytų į

jį sumušęs.

. . Antras stiprus konkurentas 
kant, gerai. Jo laportas taipgi obertai buvęs Felix Kuchar- 

rėmusi policija, jį ro
ku rie lietuviai ir len-

vienu balsu priimtas. Iždinin
kas J. Pailga, dėl susirgimo jo 
žmonos, negalėjo atvykti j su
sirinkimą. Jo vietą užimti buvo 
pakviestas K. šiliukas. Kada 
pirmininkas J. Butautis paklau
sė, ar randasi naują narių, tai 
pradėjo su aplikacijomis kilti 
žmonės ir nešti jas prie stalo. 
Kuomet perskaitė vi
sas įstojimų aplikacijas su per- 
statytojais, tai pasirodė, viso 
naujų narių prisirašė į Joniškie
čių kliubą 16. Mokesčių įplaukė ir todėl jis turįs didelės galiosi 

ku tą dieną apie pusę šimto dole- 
’ rių. Ižde pinigų randasi šiuo

la'i laiku apie pusę tūkstančio do- 
,,a” lerių.

*1 Buvo skaityta konstitucijos 
pataisyti paragrafai. Kur vie
nam paragrafe pasakyta pir-

’Jmiau buvo: priimami i Joniš- recenzija: na,»irk,. _ ./ .... . . . .kiečių L. K. Kliubą tik vieni 
joniškiečiai, dabar vietoj “tik 
joniškiečiai”, kiekvienas lietu
vis, lietuvaitė, lietuviškai kal
bantis gali tapti Joniškiečių I
Kliubo nariais.

Joniškiečių Kliubo narys K. 
Strakšas atletikos kliube susi
žeidė koją ir jau ketvirtas mė-, 
nuo serga. Joniškiečių Kliubas 
per į nešėją J. Laucių nutarė iš 
iždo 20 dolerių paaukoti. Tani 
tikram komitetui pavesta tą au
ką įteikti ligoniui.

Buvo pakeltas klausimas kas
link nutarto siuntinio į Joniškio lie'uviai, fakJn.ii ’šrink* 
miestą pavargėliams 20 dolerių. I tą komitemanu, nepralošė 
Skirtingų pasirodė nuomonių.

Ateinantį sekmadienį Lietu
vių Auditorijoje bus Babravi
čiaus koncertas. Tai bus pirmu
tinis ir paskutinis jo koncertas 
Cliicagoje šį sezoną. Ilgai ne-
laukęs jis išvyks Europon. Iš 
ten gal sugrįš, gal ne — šian
dien nežinau.

Bet žinau ve
syti pranešimas 
tą, kurio verta

ką: smagu ra
upio koncer- 

ateiti klausyti; 
lygiai smagu rašyti paskiau 
cenziją.

Matote, kaip yra su kai 
rių pranešimų ir recenzijų 
šymu: jauti žmogus, kad 
rengimas neduos ką norėtųsi iš 
jo gauti, bet reikia “laistyti” 
dėl tos ar kitos priežasties. Į- i 
vyko parengimas — vėl bėda. |

re

ski. J 
mę kai 
kai; jie varę agitaciją už Ku- 
charskį ant kiekvieno žinksnio, 
kai tik susitikdavo su kuriuo 
nors nužiūrimu balsuotoju. Ku- 
charskis varęs labai įtemptą 
vajų, rengęs prakalbas, balius, 
paradus, 
kviesti iš 
litikieriai, 
balsuotojų
gei Kucharskį remiantys ir jie,

numo surengimų.
M. Dunduliene.

Balandžio 22 d., Bus 
Tą dieną bus ART. 
73 Išleistuvių Kon-

Atsiminkit 
Nedėldienis. 
BABRAVIČIAUS 
certas, Lietuvių Auditorijoj.

Ne kartą buvę 
miesto stambieji 
idant paveikus 
ūpą parodymu,

at-
po-

l
jo-

Katalikų Bažnyčios pamoKOs, vi
sumos naujos gyvenimo kelias. Kal
bės kunigas S. A. Geniotis temoje: 
“Apie Išvystima 5kių Kūno veiks
mą”, pirmadienį, balandžio 16 die
ną, 1928, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St. Pradžia 8 vai. va
kare’. Užprašome širdingai atsilan
kyti visus. Rengėjai.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisą*

127 N. Dearborn StM Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St. 
Tek Boalevard 1819

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

turi krapštyti pakaušį, kad pa
rašius taip, jog ir “oška butų 
Čiela ir vilkas sotus”, antraip 
sakant, — kad ir nemeluoti i 
skaitytojams ir “nenusidėti” 
rengėjams. Žinote, rašančio i>a- 
dėtis tokiame atsitikime yra, 
kaip rusai sako, “cbuže guber- 
natorskago.”

Kai tečiaus rašai apie Babra
vičiaus koncertą, minėtų sun
kenybių nėra: žinai iš anksto, 
kad publika gaus pilną atlygi
nimą — da ir su kaupu; kad ji į 
netik gėrėsis 
bet ir ilgokai 
ccrtą ir turės 
jį. štai kodėl 
drąsos kviesti 
ir visas į Babravičiaus koncertą 
ateinantį sekmadienį.

Keletą Babravičiaus dainų 
lietuviškoji publika yra ypatin
gai pamėgusi jų tar|x* porą 
rusų kalboje. Viena jų pava
dinta “Vesna” (Pavasaris). Kalniškio senukams, bet tie pinigai 
kurie iš publikos gal atsiras ne- i liko visai kitiems tikslams su
mokantys rusų kalbos. Taigi | naudoti. Kas ten už tuos pini- 
žemiau paduodama liuosas tos 
dainos vertimas lietuvių kalbon.

koncerto laiku,
prisimins kon- j

ką kalbėti apie
ir šiandien imu
ir kviečiu visus lame klausime vieni draugų no-

rėjo atšaukti, nebesiųsti tų pi
nigų, o kiti — siųsti. Galų ga
le nutarta palaukti ir sužinoti 
tikrai, kur butų galima pasiųs
ti. Mat, jau vieną kartą buvo 
pasiųsta apie 20 dol. tiems Jo-

Pavasario diena.

Pavasaris kaitroj žymįs, 
Jau rūmai saulės spinduliuos. 
Aš vėliai aš: jaunai atgimęs 
Aš vėl myliu ir linksminuos.
Sielos daina laukUosna traukia, 
\’isus gyvus šaukiu 
Kiek platumos, kiek 

laukia,

ant tu! 
laisves

gus nusipirkęs gražią drapa
noms šėpą ir dar kokį kitą daik
tą. Tai dabar jau esam atsar
gesni ir imam žiūrėti: jeigu 
siųsti, tai siųsti taip, kad gau
tų tie, kuriems buvo nutarta' 
aukauti, I

Nutarta jau rengtis prie pik
niko. Piknikas žada įvykti pa
baigoje gegužės, ar pradžioje 
birželio. Komisijon liko išrinkti 
šie draugai: J. (Kasparaitis, J. 
Vaičiulis ir B. Petraitis. Taipgi 
buvo renkami darbininkai atei-

vežiman, per gurulius nančiani bankietui, kuris įvyksGreičiau
J pievas žydinčias išlėkt —
Ir veidus moterų malonius,. 
Ir priešus nubučiuot mokėt.
Šlamėk it žaliosios gireles, 
žaliuok žolė, žydėk ieva! 
Kaltą nėra, lygybes galios 
Tekils garbinga vėliava!

— Reporteris.

Lietuvių Auditorijoj 29 balan
džio.

Susirinkimas buvo toks skait- 
; lingas, kokio niekuomet noru 
ibuvę, Bravo Joniškiečių Kliubo 
nariams, kad rūpinasi savo 
draugijos reikalais! Taip ir rei
kia. Susirinkimą uždare J. Bu
tautas 5 vai. vakaro.

N ekoiespondentas.

Atėjo Kultūra No. 3.
Galima gauti 

NAUJIENOSE
Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingo*.

Nežiūrėdama betgi to, daugu
ma lietuvių, vadovaujama 13 
\vardos boosterių, rėmė Ober
tos kandidatūrą ir balsavo už. 
j j. 13-tos \vardos boosteriai, 
skaito, kad jie sulošę nulemian
čią rolę su 500 Luisų. Dalykas 
toks, kad Oberta gavo 2,097 
balsus, Hugh Norris - - 1803 
balsus, Felix Kucliarski — 1,- 
678 balsus (Gatenby —247 b.). 
Jeigu minėti aukščiau 5(Mf bal
sų butų buvę atiduoti ne Ober- 
tai, bet Norrisui arba Kuchar- 
skiui, tai bite kuris jų butų 
laimėjęs vietoje Obertos.

13-os wardos boosteriai papa
sakoji, kad Oberta esąs dar 
i a’yginamai jaunas žmogus, 
k' kių 28 metų .nu:'<»• k:!\s iš 
vargingos sdmynos, au ę:> ir

kė », energini, -. Jie mano, kad 
iai, lakūnai ’šrink* Ober- 

j. O- 
berta, pasak jų, esąs prielan
kus lietuviams, suprantąs var
gingą biednuomenės gyvenimą; 
jie yra tos nuomonės, kad iš 
Obertos lietuviai turės daugiau

Woollens Dentistas
Prezidentas The llayM Deniui Ofisu

Atsiminkite: 23 Metų {staiga

VIENUODŲ KAINŲ 
SKYRIUS 

1800 S'. Halsted St.
VISUOMET ŽEMOS KAINOS

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

Jų» gaiihite hlun ienuM kalima 
klekvienaiuo ofUe 

Durbu* KKraiiliiojuiniM kiekviename uflue

Nuvo Dnntyn ... ----------------------
l'erlinltU Daiitya ........ —--------
'40 AuiJIhiih DiuilyM . ......................
Nollla Ditntyii ------------- -----------------
Tniforin DnnlyH 
Truov-blte DunlyR --------------------
H. K. Whlte Natnrallul   .........—.
NaturalėM Pink 1‘leltua .... -------
l'leitij l*nt>ilNyinaH .............. — —
liautu dudėJiiiiHM, vlcuua duntla -------
ImI mūkimui KyduolČH _____ ___ —
litruukliuuH dHiitu kuh «u oAigeiiu —

Keleliu danių *• klukvienaH 
AuknlnėH Crown, ‘4‘4-kurato ..... .......   -
llrldKeuork (ui dimt|) ............ ...........
Sidabru prlpildyniUH . -----
ztlloy pripildymu* uuk&toa ru*i<'» Auk.lnful Inlnv .... »» ikiNuluri*lėw K|mlvo* cromi*rorrriiiliui jurket vrovviiM .— iki #20
X-*a.v (kaN 3 dant>u) . ... ... 50c

Teiktum vinkli gerlaualo k*a tik 
yru uentibterljuj 

RAŠYTA GARANTIJA 
ATS1LANKYKIT ŠIANDIE DEL 

DYKAI APSKAITL1AV1MO

*5
*10

*!iO
*33

*45
*35

*1 
*1
*3
*5 
*3 
*1 
M

Atsiminkite: 23 Metu Įstaiga
'Purpt? Jaek.un Ir Vun Buren

326 So. State St.
šalę Riallo teatro

Pasižiūrėkite i musų langus 
— 2 aukštas

VukuruiH iki S. Scdėliomis Iki pietų

Bridgeporto*. — Draugystė šv. 
Petronėlės rengia iškilmingą vaka
rienę ir šokius atminčiai 15 metų 
sukaktuvių draugijas gyvavimo. Va
karienė ir šokiai 'įvyks balandžio 
(April) 18 dieną, 11)28 m., Chicagos 
Lietuvių Auditorium didžiojoj ir 
mažojoj svetainėse. Tą vakarą 
įvyks pagtrbimas narių katros pri
sirašė i draugiją 1917 metais ir per 
10 metą neėmė jokios pašalpos. 
Joms bus (hio(laimis dovanos vertės 
$10 ir gyvų rožių buketai. Nuolan
kiai kviečiame visus .skaitlingai at
silankyti, nes bus parengta gardi 
vakarienė. Dar be to yra pakviesta 
gera muzika, prie kurios galėsime 
pasilinksminti. Nepamirškite visi 
atsilankyti. Kviečia Draugija.

25 METįl PATYRIMO
jjAū||ikyine akinių dėl visokių akių

TDHN SMETAN A, 0. D.
OPTOMETRISTAS

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St 

Arti Leavitt St. 
Telefoną* Canal 2552 

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

Graboriai

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
CRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patais 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų ifidirby- 
Btž*.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

S. D. LACH1VICZ
Lieti v iu Graborii* ir 

Balzamuotoj m

2314 W 23rd PI 
Chilaio. IR

Patarnauja laidotuvi- 
*e kuopigiausiai. Rel 
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosavdt 2515 - 2516

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Husų patarnavimas, 
laidotuvėse ir kokiame 
reikalo, visuomet l*t’ 
eanžininga* ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JAKUSH-KAUSHILLAS 
AK U S E B K A

3252 South Halsted Street
Viriui Universal

State Bank

Moterys ir margi

uos kreipkiti* au 

reikalai* nuo 12 Iki 

d vakaro. Kitu lai

ku Dairai *utart|

Ekspertai tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pustebėkit mano iškabus

Valandos nuu 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dienų.

Phone ('anai 0523

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiuna* Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adam* St. Room 1217 
Telephone ILandolpb 6727 

Kakarais 2151 W. 22nd St. n«o 1—9 
Telephone Roosevelt 9090

Namu Telefonas Republic 9600

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

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

Nedalioj nuo 10 iki 1.

Jei abejoji apie «<»7c akis, eik pa«
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avena* 

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

Lietuviai Daktarai
Dr. J. J. Kovvarskas 

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

Re*. 2359 S. Leavit St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal nutarti

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenie 
Telefonas Boulevard 7820

Re*., 6641 South Albany Avenie 
Tel. Prospect 1980

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d, 

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:10 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.; 1—8 ir 7—8: Ned. 10—12 ryt®
Rezidencija 6640 S. Maplevood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

8241 South Halsted St 
Tel. Victory 0562 

7—9 vai. vak. apart Panedilio ir 
Pitnyčioa

ĮCiaSSIFiED HliS.
Educational

_____________ Mokyklos_________LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui Ir vasarai bandykit creaniearth 
soil ant savo žolės ir kvietkų. $5 Jardui 
arba $1.75 buteliui. Taipgi krūmeliai. Rei
kalaukit veltui knygytųs: kaip užlaikyti 
daržu.

OTTO W1TTBOLD NUR8ERY.
0758 Lolita Avė., Falisadr 5220-2172

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytoja* 
3106 So. Halsted St., Chicago, 111.

REIKIA VYRU IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL 
2040-42 \Vashington Blvd.

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

S1MPLEX AUTO SCHOOL 
2016-24 W. Van Buren St.

(Coaliuued oa puge 8)
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Financial
Finansai-Paskolos

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Help Wanted—-Malė
Darbininkų Reikia

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Business Service 
Biznio Patarnavimas

- page.
MES perkraustom pianus, namų ra

kandus ir tt.Vežam ir toliau. Mes at
sišauktam bile kur, bile kada. M,vers 
Moving and Long Distance Hauling. 
4153 Roosevelt Road. Lawn 0109.

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičiu už 4% komlšo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 687-8, 
192 N. Clark St. Daarborn 4020.

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

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

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

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North I.eavitt St.
Tel. Briargate 6815

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

Paskola, suteikiama
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT 
COPORATION

Kapitalas $600,000.00
3804 So. Kedzie Avė

REIKIA 2 arba 3 lietuvių sales- 
menų dėl pagelbėjimo pardavinėti 
summer resort savastis. Geras už
darbis. Turit kalbėti angliškai. At
sišauki! šiandie. H. ATWOOD, Room 
522, 166 W. Jackson Blvd.

UŽ ALGĄ.
Reikia atsakančiai atrodančių vyrų, 
apie 25 motų amžiaus, j didelę įstai
gą, kurio gali kalbėti angliškai. Už 
tą dailią mokame $50 į savaitę.

M R. KERANSKI 
Room 1514 

134 N. LaSalle St.

Storage Išpardavimas
,hi.Mi| protui nimlplAiti nurito* rųAle* for. 

nlAitiH. karpom* linai plRia kaina.
4 kambrui ii lutniviai taip plytai kaip 
Gryna* niahoxan.v parlorlo netn* $60. 
"Mohair frico" parlorlo notiil. 
VnlakiAlco rioAnėlo nvdf.lo vnlgomojo 
bario notai, niii'irkanihniio n«*tai. 
VVIInon karpotul, vinoklo dulftlo. 
Coxw<’li kėdėn, ntnlal, hnipon ir t. t.

FAHAMOUNT BTORAGE 
7301 Greenwood Avė.

$185

knm-

NAUJI ir vartoti likę bankrutiju- 
. šių rakandai ir kaurai. Tikras bar- 
. genas. Dastatymas veltui. Bald’s 

r’urniture, 1142 W. Madison st.

NASH COACH 1020, 6 naaatierių, pilnai 
lirugtna, pulkų* ballon t ajerai, labai tva
rus. 110 dieni) irarnntuotaH. Kaina $306.

F1NANCE co.
7001 Stony Inland.. Falrfag 8030, 

atdara vakarai* arba nedalioj

WILLYS-KN!GHT Brougham — 
A-l stovyje $625, J/i įmokėti, kitus 
lengvais išmokėjimais. BURKE 
MOTOR SALES, 3517 Archer Avė.

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

WALTER J. PAUL 
Republic 4170 
Hemlock 2389

6601 S. Western
3236 W. 55th St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

REIKIA lietuvių pardavinėtojų, 
turi kalbėti angliškai ir būti paty
rę prie Real Estate. Puiki proga. 
Turi turėti paliudymą ir pageidau
jamą, kad turėtų karą. Matykit 

; FRED W1LKEN, 6357 S. Kedzie avė.

REIKALINGAS bniberis su geru 
1 patyrimu. Atsišaukite

1730 So. Halsted St.

APLEIDŽIU miestą, turiu par
tini >1 i savo gražų 3 šmotų seklyčios 
setų, 8 šmotų valgomo kambario 
setą, 4 šmotų miegruimio setą, pa- 
stiitomus gražins lempas, 2 kaurus 
9v 12. Parduosiu dalimis ir pigiai. 
RiiKandai tik 2 menesiu vartoti.

2902 W. North Avo., 
kampas Froncisco avė.

McDERMOTT MOTOR SALES
Vieni IA Ciiiearos seniausiu verteivų, turi 

60 nauju ir vartotų karų, visokių iMirb/R- 
<Mt|, $69 iki $2000. Visi karai garantuoti. 
eriMh nrba lAmokAjlmais.

7130 S. flalstod St. Triangle 9330

MKS užmokMmn cash už juuų automo
biliu. viliokių lAdlrbynCių Ir mo«fe)lq. Mes 
moRčilme daugiau negu JilUB liook verlA.

ATLAS MOTORS Ine.
0089 Cottage Grove Ar*.

BUICK vėliausio modelio, 7 j»a- 
sažiorių sedan, išrodo kaip naujas, 
kaina $845, įmokėti $100.

7020 So. Halsted St.

TURIU 
kambarių 
reikia.

A tniAnuklIe i 
SavinlnkiiH 

67|2

$1000 PIGIAU
pill-cluotl KTar.ų modernlAk,-) 

rm| bumralo w. $3000 <

Šiandie, 
i

So. Whipp1c Street
Republė- 870S

farma, TURI BŪT PARDUOTA TUOJAU 
P?r savininką, naujas 2 aukštų mū
rinis namas, 5-5 kambarių, 
tų senumo, kietų plyti; 
Keen cementas, moderniškas 
šildomas, aržuolo trimas, 2 
mūrinis garažas, įmokėti 
mentai apmokėti.

4587 So. Archer 
Netoli St. Louis 

Atsišaukite H. De
4635 So. St.

3 me- 
frontas, 

aru 
arų 

$3000, ases-

Avė.
Avė.
Smedt 

lx>uis

PARDAVIMUI 2 namai, 2-6 kam- 
mediniai, pečiais šildo- 
geriausis pirkinys Chi- 
50x125, randasi, 4445-7 
St., kaina $3300 kiek-

HOUGII AND SON 
So. Halsted St.

m i. Tai yra 
cagoj. Lotai 
So. Halsted 
vieno.

JOS. w.
4213

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANčlONIS, Sav.

Tel. Lafayette 6738-6716 $10 IKI $15 j dieną už paėmimą 
‘ ‘ ‘ " pasiutų marš

kinių. Patyrimas nereikalingas. Dar
bas visada arba dalį laiko. Dirbtu
vės kainomis, didelis pasirinkimas. 
Didelis outfit VELTUI. Sales Man- 
ager, LaSALLE SUIRT MFG. CO., 
Room 521, 100 W. Chicago Avė., 
Chicago.

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $8001 orderių^dėl LaSalle .pasiutų marš
ai 214 nuošimčio ir lengvais išmokė- 

popieruojam. uuai Į Paskolas suteikiam j 24 vai.
popierą,^ stiklus ir L t įe jokio koinišino.

S. OSGOOD, 
12231 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

APLEIDŽIU miestą, turiu parduo
ti pigiai savo gražius rakandus. Par
duosiu dalimis. 1543 N. Homan Avė., 
netoli North Avė.

Business Čhances
Pardavimui^Bizniai

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

10822 So. Michigan Avė.

EKSTRA SPECIAL1S BARGENAS
Vasarines cottages už jų vertę I
Mes turime 15 naujų cottage ant 

didelių lotų, kiti kaip frontiniai lo
tai, randasi prie Slocum ežero, kai
nos nuo $750 iki $3300. Kai ku-,, - - ,------ --.-v --------
rios turi labai gražius rakandus. Ku.^ar3»w'. aail^i rn«.ri?.Ls
Mes esame lentų biznyje, bet ne į 
real estate, mes norime, kad musų i 
t'vestuoti pinigai sugryžtu. Atsišau- 
:it

LIBERTYVILLE LUMBER CO.
Libertyville, III. ar phones 47 ir 48 
Arba Box 1057, NAUJIENOS, i 
1739 So. Halsted St., Chicago.

TIKRAS NAMAS 4 FLATŲ
4-5 kambarių moderniškas mūrinis 

s garažas, 
i lotas 50x125, netoli 63 St. ir Kedzie 
Avė., kaina $29,000, cash $7850, 
kilus morgičius.

Harris and Unger
3310 W. 63rd St.

Hemlock 6263

MALEVOJU, popieruoju ir calcim. j Be Komiso ir Išlaidų j
,kamb,u.ri- Mes paskoliname jums $100, $200

I elefonuokit arba $300, imame legali nuošina-1
Diversey 5067 i h. Pinigus gausite i 12 valandų, i . uu------------------------------ jlndustrial Loan Service j u R£'» «Jm^ m^u inv!!kį nLa'

i Mokestis, 
! ei ja 201 ;
i III. Biznio

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

PARDUODU 6 kambariu furni- 
čius, kartu arba pavieniu. Išvažiuo
ju Lietuvon. P. PUŽAUSKAS, 
1825 So. Halsted Street.

PARDAVIMUI kampinė krautuvė, 
saldainių, delikatescn, icc cream 
parlor, cigaretų, cigarų. PardiitMlu 
šią krautuvę labai pigiai, yra kam
bariai gyvenimui ir lysas, arba 
mainysiu į namą.

658 W. 31 St.

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

Tel. Ardmore 1073

CEMENTINIS DARBAS, murini-1 
mas ir karpenteriavimas visokios rų
šies., bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. Teikiam apskaitliavimus. ’ 
Aaron Miller, 2913 N. Sacramento i 
Avė. Phone Irving 7909.

ų nei
i Mokestis, valgis ir guolis. Reziden- 

So. I3th Avė., Mayvvood, 

Morgičiai pirmi ir antri ■ ««)•. ’ Manomi, iii.
8 nuošimčiais padaromi { 24 

valandas.
Musų išlygos bus juma naudingos. 

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

Rakandai
1222 St. Charles EKSTRA SPECIALIS BABGE
_____________ NAS. JŪSŲ KAINA

For Rent
RENDAI 5 kambarių flatas, mau

dynė, elektra. Renda $25.00 j mė
nesi. Vienas blokas nuo Archer Avė.

5211 So. Kildare Avė.

PARDAVIMUI pelninga dešrų ir 
specialtv route, South Side. WEST- 
ERN SAUSAGE CO., 4500 W. 22nd 
St., Lavndale 1701-1702.

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

819 W. Adams St. 
Monroe 1946

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

C. MOSER
625 W. 48th PI. Yards 1031

BREVVER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasų 
specialistai. Paimam ir pristatom į 
namus.

644 E. 43 SL 
Drexel 2287

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

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

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

2248 W. Madison St.
West 0017

$5 ĮMOKĖTI 

KITUS {
3 METUS

namai, 
namus,

SKOLINAM PINIGUS
1 ir 2 Morgičiams 

J. A. REDLIN,
550G S. Albany Avė. Hemlock

Musicai Instruments
Muzikos Instrumentai

0452

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

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

PARDUOSIU savo grojiklj pia
ną, išrodo ir groja kaip naujas, už 
$95, $10 cash, kitus į 3 mėnesius. 
6621 So. Richmond Avė., 2-ros 
lubos.

_________ ! PARDAVIMUI pirmos klesos gro-
Mes priversti esame parduoti už | k„n£

užlaikymą sandėly] dėl keleto kam- 
i'barių rakandus už jūsų pasiūlytą 
kainą. Gražus mohair ir velour sek
lyčios setas, valgomo ir miegruimio 
kambarių setai, pianai, kaurai, kar- 
petai. šis yra didžiausia išpardavi
mas Chicagoj. Atsilankykit tuojau. 
Geriausis bargenas ir pigiausios 
kainos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

gų ir taip visokių daiktų. Arti prie 
mokyklos. Kas norit tokio biznio, 
pasižiūrėkit. Aš esu vienas, našlys, 
negaliu užlaikyti.

W. J.
4434 So. Fairfield Avė.

PARDUODU pelningą biznį, tu
riu du, vieną noriu apleisti, galiū
ną arba rooming house.

Tel. Armitage 0948

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augiausias kainas
Del informacijų kreipkitės

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

Chicago. II).

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

• iki $300 
Petrzilek Bros. & Co 

1647 West 47th St.

MŪRINIAI ir mediniai 
garažai, porčiai, pakeliam 
pertaisom, įdedam cementinius pa
matus, šalygatvius, grindis, stogus, 
malevojam, plasterio.jam, įvedant į 
plumbingą, visas darbas garantuo-j 
tas, telefonuokit dėl dykai apskait-j 
liavimo, Brunswick 4707.
AJAX CONSTRUCTION CO

SKOLINAM pinigus už Jūsų karą. 
Notas perfinansuojame. IšmoKėiimai 
sumažinti. Vąžinėkit kol iŠmokėsit. 
Garfield Motor Co. S. E. Cor. 55th 
and VVabash. 7715 S. Halsted St. 
Englevvood 0027-0028.

PRL'DENTIAI AKTO LOANS: 
atdara vakarai*. 803 E. 61 nt St., kampa* 

Cottare Grove Midvvay 4111

2206 Milwaukee Avė.

20% PIGIAU
ant visų instrumentų 

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

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

Tel. Wellington 1146

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.

Autotnobiles
10 DIENŲ 

IŠPARDAVIMAS

PARDAVIMUI geroj vietoj hu- 
.čemė ir grosernė.

Phone Cicero 4097

Exchange—Mainai

Kas turit automobilių? 
Nedaro skirtumo kokį, ir 
norėtumėt gauti gerų kainą.

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

DEI. PERS 1K R A U ST Y MO
| mažesnį apartmentą, turiu par- 

' duoti grojiklį pianą, benčių ir 60 
I rolių už $65. Dykai dastatymas, iš- 
i mokėjimais.

744 E. 68rd Street 
1-mos lubos

Radio
TURIU parduoti $100 vertės 

Howard radio setą už $45. Geriau- 
sis bargenas Chicagoj.

šaukit Juniper 4654

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
CHICAGOJ

Mes turime išvemti tuos karus tuojau 
Chrysler kata! atpiginti beveik 

pev pusę

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

7715 So. Halsted St.

coach

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

ATYDA BUDAVOTOJAMS I ta pagelba. Prieinamos sąlygos. 
Ar jus manote apie tsatymą arba UEN I RAL FINANCE CO.

taisymą namo? Jei taip, tai susiži «oom 514,
nokit su mumis, mes atliekame vi į C,t12į<SlSoe tT“VVt'šokiu. pataisymus, (■kaitant plum j 128-130 N. vvells
bingą ir apšildymą. Tiktai biski 
įmokėti, kitus j du metus išmoUji 
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
MR. PARIS

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS
4 kambarių, verti $1000   ...........$296
4 kambarių, verti $2000 ...................... $476
$200 Mohair Frieto seklyčion tie t a* $88
$460 Frii-ze seklyčios setan ---- ---------- $145
yiftO rieAutinlH valgomo kambario netas $55 
$186 6 Arnotų walnut miegruimio Ketas $88 
Coxwe!l kri-Kiiii, kaurai visokio* rųšie*.
6 iinotų iiiiKiyčiam* teta* ...................... $10

COLLINS STORAGE 
6114 Madison St. 

Atdara vakarui* iki 9, nedalioj iki 5

Pontiac ’28
Oakland Landeau Sedan ’27
Nash ’26 coach .....................
Essex ’26 coach ..................
Chevrolet ’2G 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

▼
IS SANDELIO RAKANDAI kaip 

nauji, pigiau negu už pusę kainos. 4'Filtrai hiaVi--------------------------------------------------- ------------------------- nauji, jugiau negu už pusę kainos. 4
u« Mmokiii. UŽTEKTINAI PINIGŲ PASKOLAI kamoariams net už $80. Jūsų kredi-

pirmų ir antrų morgičiu. Že- tas geras. Išmokėjimais. Atdara 
kainos ir komisas, greitas pa- karais. Mes dastatom bile kur.AJAX FURNITURE C0.

1432-34 W. Madison St

ant 
mos . _
tarnavimas. Atdara vakarais ir ne-i 
dėlioj.

DAVID HAAS & CO.
6755 Sheridan Rd. 

Sheldrake 4020

va-

Oaklnnd motų .... .........  $375.00
Studebaker Bpoclal Six Sodan 1024
Sludobaker tourinir 1024
HtidHon Sedan 1923 metų 1‘<-<T|<-HM Sedan 11124 metų 
Ford Sedan 1023 .............

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

FRED W. SORGE 
1013 N. California Avė. 

Humboldt 7946

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Real Estate. 8500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

2-RUŠ MORGIČIUS
Padarome į porą dienų 

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

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, 

vrrighte. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu uisi tikėjimu. Teisingas
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney* 

2800 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Iš Sandėlio Išpardavimas
Mohair Parlor aMaa ....... ..—-- ------
$360 Parlor Retas ......... -..... ..........
$4U0 Fnoze Parlor setas ............ .
Walnut Bedroom setas ----------------
$20U vValnut mlerruimio setas __
Valromo kamb. setas  
$150 Valionio kambario setas__
9x12 Wtltou kaurai_____________
$06 VVilton 9x12 ............................ ..
$96 VVHton 9x12 ...............................
$50 Cuxwell krėslai ......................
AVAILABLE STORAGE CO.
7728-32 Stony Island Avė.

Atdara iki 10 kas vak., nod. iki 0 v. i

$40.00
$06.00
$85.00
$35.00
$65.00
$30.00
$45.00
$15.00
$22.00
$37.00
$15.00

v.

$125.00 
$150.00 $176.00 

_____ ____ ________ $00.00 
Šitie visi karai yru gauti | mainus ant 

naujų Studebakerio karų, pertat pareiduo- 
da visi labai pigiai. JeiffU enato nusitarę 
pirkti nauji Studebakur -arba bile kuri 
IA «cnų karų — duokite tintų telefonu 
Victory 109(1. mo* pribimitno asmeniškai 
ir diioHime Jum* tinkamą patarnavimą. 
Musų iHtalga .raudasi HridKeporto koloni
joje ant 31-moa icatv?* — 1OO pikių į 
vafcąriiH nuo HalHtcd St. Prie pirmoa pro- 
koh kviečiam savo tautiečius pamatyti niu- 
hi) įstaigą ir 1928 motų puikius Studc- 
bakor automobiliUH. taipgi nonų karų bar- 
genus. MILDA AUTO SALES, 800 Vest 
31 nt St.. Tel. Victory 1090.

D. KURAITIS ir A. KASIULIS 
Savininkai

IEŠKAU Ignaco ir Karolio Ma- 
tuzevičių, Kauno rėdybos, Panevė
žio apskr., Linkuvos parapijos, Va- 
roneliu kaimo. Malonėkite atsišauk
ti; arba kas juos pažįsta, praneš
kite.

A. MATUZEVIčIENfi 
5530 Lake Park Avė., Chicago, III.

PAlEšKAU Jono Joniko, Iš Lie
tuvos paeina iš Gargždu miestelio, 
Kretingos apskričio,, Paskutiniu lai
ku gyveno Danvllle, III. Turiu svar
bų reikalą dėl jūsų krikšto dukte- 
ries. Meldžiu rašyti arba kas žino 
apie jį, praneškite man, už ką bu
siu dėkingas. A. Šepikas, 12349 
Emeratd avė., Chicago, III,

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

BROWN FURN. CO.
1741 W. Madison St. Seeley 5683

CLEAN UP SALE 
Buick Std. Sedan ..................
Hudson Brougham ...............
Nash Coach ..........................
Buick 27, Coupe ....................... $1250
Buick Coach ............................... $585
Mes garantuojam, kad visi karai yra 
A-l stovyje. Atdara vakarais ir ne
dalioj, Faget Buick Co., 4400 Archer 
Avė., Virginia 1200.

$765
$625

JAUNA pora parduoda su nuo
stoliu gražius rakandus, inohair 
seklyčios setas, 10 šmotu valgomo 
kambario setas, 2 miegruimio setai. 
Galima parduoti dalimis. Keystone 
6738. 4337 N. Albany avė.

M & K Motor Sales
tmicarnli amai u rt tr at»akan<»«»n«l vartota 

karų pardavinėtojai, 100 rarantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechanHkame 
•tovyja, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Muh turime karfc kuria tinka viso- 
kiemą reikalams. Cash, Uniokfljimals, mai
nais.

0811-18 8o. Halsted 8t.

Nauji arba Vartoti Rakandai
Htoraryjo, pliriai greitam išpardavimui par- 

lorio aitai, vaisomi Metai, inleg’karnbario Hu
tai. taipgi dideli* pa*irinklina* visokių ra
kandu ir vartotų karpetų, visokio didžio, 

CHI-OAK PAKK STORAGE
3531 N. Clark St.

Warnor Storage, 3240 N. Halatod St.
Atdara vakarais ir NedčUomt* Iki 5 v. vai.

DODGE '27, Bedan_____________
HU1CK '27, Sedan . .................... .....
oAKI.AND '28, 4 dlltitni* ncdan 
REO ’BO. 4 dujiniia sedan .....
CHRYSLER '28. inodel 62 
NASH '27. advanced 6 sedan . 
HUDSON '20 Coach _ ______________

Visi karai garantuoti. išmokėjimai* 
2600 So. Halsted S t. 

Atdara visada

$425
$050
$61)5 
$405 
$505
$050 
$305

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun- 

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

Reikia tiktai biskj įmokėti, o kitus 
labai mažais išmokėjimais. Sekami 

I namai yra pardavimui, 
iki gegužio 1 dienos, 
tuojau.

4
5
6
7

Jie 
vės, tik 3 blokai nuo Grand Avė.

ji mes pabudavosime ant jūsų
. _..e kokios rųšies bungalow ar

ba 2 flatų namą, kokį norėsit.
Matykit savininką ir budavotoją

J. COLEMAN
2104 N. Harlem Avė.

2 flatų medinis namas, oe- . ..................................F m t! h tuniiie viršui naujų uun-
mentiniu pamatu, 2 karų gara-' galow, kuriose dar niekas negyveno, 
žas, įplaukų $85 į mėnesį, kaina 
tik $8,000, cash $2,000. šaukit * 
savininką

Slovvart 77G4
Koncesijos 

Kraustykitės

KAIP TIK DEL JŪSŲ
6109 S. Albany Avė.

2 flatai po 6 kambarius, 
mainysiu ant mažesnio na-l-^p 
mo arba parduosiu už jūsų; |oto bPif« 
pasiūlytą kainą.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
yra galiūnas su visais įrengimais, 
viršui yra 6 kambariai ir 2 karų 
mūrinis garažas. Pardavimo prie
žastis — išvažiuoju į kitą miestą. į 
Matyt galima nuo 9 iki 1 vai. po 
pietų.

1238 W. 59th St.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Kampinis 8 flatų mūrinis na

mas, 6-4 ir 2-5 kambarių, vienų me
tų senumo, j Marijuje t te Manor, 
100% išrenduotas, $6500 cash. Vei- 
kit greit. Saukit FRED WIIJ<EN, 
6357 So. Kedzie Avė., Prospect 3000.

Čia pasitaiko geriausia pro- žio 12 
ga Chicagoj ’ išmainyti ant „

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS 

Prie Wisconsino virtines 
kiekvieną savaitę, pradedant

pženj, 
K<?gu-

.$10
Transportacija, hotelio 

valgį ir t. t.
Padarykite susitarimą 

nes mes galim nuvežti 
bežiuotą skaičių žmonių, 
musų miškų apaugusius vasarna
mius*, 75x150, $150, išmokėjimais, 
20% įmokėti, kitus po $5 j savaitę.

turtinai. Ka tamstos lau- i Phone Wabash 6593 arba rašykit 
1- ?<> T • Q 1-Z i • ? Long Lake Woodlands. Room 522,kiat? Jeigu myht pinigus, 166 W. Jackson. Blvd., Chicago.

Pardavinėtojų reikia.

bizniavo loto; šitoj vietoj 
kaina auga kasdien aukš
tyn. Žinoma yra visiems, 
kad kurie spekuliuoja ant 
bizniavų lotų, tie palieka

tai nelaukit kol kitas pasi- 
gaus šitą progą. Lotas ran
dasi ant 59-tos ir Fairfiekl 
Avė. (gatvekarių linija), 
kaina tik $4,800. Žinoma, 
kad ten reikia mokėt cash 
perkant lig $5,000 ir dau
giau. Kurie turit mainą, 
kreipkitės tuojau pas

J. Namon & Co.
2418 W. Marquette Road 

Telefonas — Prospect 8678

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Resortas ir Farma
Viena iš puikiausių Michigan 

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

Taipgi 106 akeriai farma su 
budinkais, inventorium ir sod- 
numi, kuris susideda iš 80 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 jnarketą 
produktams ant vietos per visą 
vasarą. Parduosiu už $85,000.

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

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

Gali su- 
iš keletos 
pakanka-
Kreipki-

išlaidas,

iš anksto, 
tik apru- 
Apžiurėkit

$5300
$7300
$7500
$7950

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

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

JEI norite greitų pasekmių, 
kito mums pardavimui savo 
estate. Perkame, parduodame 

. priimame i mainus.
BURKE REALTY CO. 
8053 So. Halsted St.

Triangle 2794

duo- 
real 
arba

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

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.
MES turime keletą 2 llatinių na-, oąa ttt Od-L. cix

mų, kuriuos parduosime po $2500 Ovi/ W. OOtll C/RlCRį^O 
įmokėjus, kitus lengvais mėnesi- Boulvard 0611-0774
niais išmokėjimais. Taipgi 12 fla- JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
tą ir 6 flatų namus. Jei norite pui- - -- — -.......... ..........
kių bargenų, pasimatykit su mumis 
šiandie.

D’ALESANDRE
3043’£ Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 4266

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

EKSTRA SPECIALIS BARGENAS
3 po 30 pėdų lotai prie Califor- 

nia, netoli 71st St., taipgi 2 po 5 ) 
pėdų lotai prie California ir 
(Įuette Parko, netoli lietuvių 
nyčios ir ligonbučio. Pirkit 
vių kolonijoj, kurioj statoma 
namų. Cash arba mainais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St., Central

Mar- 
baž- 

lietu- 
daug

3654.

SPECIALIS BARGENAS
7244 So. Winchester Avė., kam- 

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

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

WINT0N & NARTEN
6829 S. Halsted St. Normai 1173

Bungalows Už
$500 

įmokėjus
Jūsų paskutinė proga įsigyti vie

ną šių ultra moderniškų 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 
nlumbingas, vandeniu Šildomas, vis
kas kas reikalinga modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelini namą.

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

Carlson Construction 
Company 

10838 S. Talman Avė.

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

6409 So. Kedzie Avenue

HALE AVĖ. 10802-----6 Icamla. mūrinis
bungalovv, fęam šildomas, yra visi 
įrengimai ir apmokėti, 1 bl. iki gele- 
zinkelio sub. linijos, $10,500, $1000 
įmokėti, kitus išmokėjimais. Mes pa- 
budavosim ant jūsų loto bungaiovv 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’A LES ANDRE
3048H Armitage Avė.

Spauuding 4266

BUNGAL0W UŽ $1500
Men turime keletu 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 jūsų loto. Bun- 
galws randasi 3732 W. 59th PI. ir 
3539 W. 58th Place.
LANE AND PHILLIPS

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

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

MC DONNELL, 
Tol. Triangle 4014.


