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Lietuvos Lenkijos de
rybos Karaliaučiuje

Lietuviai reikalauja 10 milionų 
dolerių už Vilniaus okupavimą 
Lenkai tyčiojas, reikalaudami atlyginimo 
iš Lietuvos už “neitralumo sulaužymą”

Kasyklų kompanijos Komunistai planuoja 
atnaujina kontrak- angliakasių uniją 

tus su unija smurtu ardyt

KARALIAUČIUS, Vokietija, 
bal. 2. [Chicago Daily Ncws 
koresp. Darsie Gillie.] Lie
tuvių-Lenkų konferencija šian- 
dykščiame posėdy, veikiausiai 
priris krizj, kai IJetuvos prem
jeras Voldemaras pasakys savo 
ilgų karinga kalbų. Iki šiol ma
ža kas tebuvo padaryta, išski
riant apsikeitimų notomis.

Lenkai pasiuntė lietuviams 
pašto, geležinkelių susisiekimo

Lenkijos karų 1920 metais Lie
tuva sulaužius neitrahima.

Lietuviai atsakė, kad jie ne
galį las bylas daikte disku
sinei. Jie kaltina Lenkiją dėl , 
globojimo ginkluotų pabėgėlių 
Lietuvos valdžios priešų, ir grū
moja, kad Lietuva reikalausian
ti tarptautinės tardymo komisi
jos ir įsteigimo demilitarizuo
tos zonos.

Lenkai atsisako skirti ieški-
ir sienos trafiko sutarties pro
jektų. Kad lietuviams jis butų 
priimtinas, žodis “siena” nie
kur neminimas. To minėjimo 
išvengta įvardijimais tam tik
rų vietų, kuriose pašto siunta 
butų perduodama ir tarp kurių 
vaikščioja traukiniai. Kai ku
riais atvejais pavartota žodžiai 
“muitinių linija”.

Jokio atsakymo dar negauta, 
išskiriant trumjių notų, kurioj 
lietuviai reikalauja 10 milionų 
dolerių atlyginimo už Želigovs
kio smurtų.

Lenkai pasiuntė atsakymų, 
kad jie sutinką tų dalyką <lis- 
kusuoti, bet pasilaiką teisę rei
kalauti iš lietuvių taipjau atly
ginimo už tai, kad per Rusijos

Lenkų komunistai 
išmesti iš seimo už 

trukšmo kėlimą
VARšAVA, bal. 2. — Su di

deliu praeitą trečiadienį trukš- 
mu atsidaręs, naujasis Lenkijos 
seimas šeštadienį ramiai išsi
skirstė iki balandžio 25 dienos, 
priėmęs biudžetą .pirmam metų 
ketvirčiui.

šeštadienio rylą komunistų 
atstovai bandė daryti obstruk
ciją: vienas jų ėmė pusti flei
tą, kitas pritarė jam klaksonu, 
o likusieji trys komunistai, ku
rie praeitą trečiadienį buvo jė
ga išmesti iš seimo posėdžio, 
paleido gerklę. Seimo pirmi
ninkas Daszynskis įsakė trukš- 
inadarius pašalinti iš posėdžio 
salės, už ką Rartel, buvęs Pil
sudskio kandidatas į seimo pir
mininko vietą, Daszynskį pa
sveikino.

MOTINAI MIRUS, DVI DUK
TERYS NUSIŽUDĖ

ST. LOUIS, Mo., bal. 2. — 
Susikrimtusius dėl savo motinos 
mirt k-s, Miss Bernice Robinson 
ir jos sesuo Phyllis, abidvi jau 
nebe jaunos, priėmė nuodų ir 
mirė.

Chicagai ir apielinkel Tedera 
tinis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Gali būt lietaus; truputį šal- 
čiau; stiprokas j>ietų ir pietų 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buve 
tarp 43° 69° F.

šiandie saulė teka 5:31, lei
džiasi 6:16. Mėnuo leidžiasi 
5:16 ryto.

nius vieną nuo antro, bet pa
sirengę priimti tarptautinę ko
misijų. Jie taipjau siūlys daryti 
nepuolimo sutartį.

Susisiekimo su Lietuva at-1 
steigimas butų labai naudingas 
lenkams, dėl to jie pasiryžę ver
sti Lietuva, kad arba ji taiky
tus, arba liktų kaip pasityčio- 
toja iš Tautų Sąjungos.

Premjeras Voldemaras paga
liau gavo iš Kauno savo kreden
cialus, įgaliojančius jį pasira
šyti sutartį.

KARALIAUČIUS, bal. 2.
Po ilgų debatų, lietuvių lenkų 
konferencija sutiko paskirti 
tris komisijas: Ekonominę, sau
gumo ir tautybių.

Komunistų buvę de
putatai pabėgo iš 

Vokietijos
BERLYNAS, bal. 2. — šeši 

svarbiausi komunistų deputatai 
leichstage (parlamente), pasi
rodo, yra pabėgę iš Vokietijos.

Jie buvo kaltinami dėl valsty
bės išdavimo, bet kol reichsta
gas nebuvo paleistas, jie, kaip 
parlamento nariai, buvo nelie
čiami. Dabar, parlamentų palei
dus, policija bandė juos suimti, 
bet rado, kad jie jau suskubo 
paltėgti į užsienį.

Komunisty demonstra
cija Varsavoje iš

vaikyta
VAKSAVA, . bal. 2. — Per 

trijų darbininkų laidotuves 
Varšuvoje, komunistai surengė 
demonstraciją prieš valdžią, ir 
dėl to įvyko susikirtimų su po
licija. Demonstrantai pagaliau 
buvo išvaikyti.

Komunistų atstovas ' seime, 
Bitner, ir keletas kitų asmenų 
buvo sužeisti.

Australija balsuos pro- 
hibicijos klausimą

SYDNEY, Naujoji Pietų Va
li ja, bal. 2. - šių metų rugsė
jo mėnesį Naujojoj Pietų Vali- 
joj bus balsuojamas svaigiųjų 
gėrimų užgynimo klausimas. 
Jei kraštas nubalsuotų prohibi- 
ciją, kas betgi labai abejotina, 
numatoma paskirti 100 milionų 
dolerių bravorų ir distilerijų 
savininkams atlyginti.

Praeitais metais Naujoji Pie 
tų Valija suvartojo 65 milionų 
dolerių vertės svaigiųjų gėri
mų, o tai reiškia, kad kiekvie
nas asmuo, apskritai imant, iš- 
ndo gėrimams po $30.
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Potvynis Beno mieste, Nevarioje. Paveikslėly parodytas miesto biznio distriktas, išėjusios iš 
krantu upės užlietas. Apie dvidešimt kitų miestų vakarų valstijose šiuo tarpu tvanu paliesti 
__________________ Z_______________________t______________________________ ___________

Lenkai nori naujos 
paskolos Amerikoj

Nekliudytų nė Lietuvos, nežiū
rint, koki butų derybų vai
siai, bet tik pinigų gautų

VARSA VA, bal. 2. [Chicago 
Tribūne koresp. Dcnald Day.] 
- Lenkijos politinių vadų ir kai 
kurių laikraščių leidėjų pasako
jimais, Lenkija ieškanti Jungti
nėse Valstybėse naujos pasko
los. Ir veikiausiai ta maldau
janti ranka, atkišta Dėdei Se
niui. nebus atitraukta Lietuvai 
smogti, nežiūrint, koks bus 
vedamų dabar Karaliaučiuje de
rybų galas.

Praneša, kad lenkų diploma
tai Karaliaučiuje pasirengę ne
sipriešinti Lietuvos diktatoriaus 
Voldemaro nusistatymui neofi- 
cialio Lietuvos-Lenkijos karo 
baigimą atidėti iki 'Pautų Są
jungos sesijos birželio mėnesį. 
Lenkai betgi turi vilties, kad 
susisiekimas tarp abiejų valsty
bių bus atsteigtas.

Kova su maištinin
kais Meksikoje

Susikirtime su federaline ka
riuomene vienuolika klerika
lų maištininkų užmušta

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 2. 
— Pranešimai iš Guadalajaros 
sako, kad Paleiufut' kalnovėse 
vakar įvyko susikirtimas tarp 
federalinės kariuomenės dalies 
ir klerikalų maištininkų bandų. 
Vienuolika banditų buvo nu
kauti, o trys paimti j nelaisvę.

Banditams, sako, vadovavęs 
žinomas bandų vadas EI Cator- 
ce.

Susikirtimų įvyko taipjau 
Union de San Antonio ir Refu- 
gio randuose, ir abiejose vieto
se maištininkų bandos buvo iš
vaikytos. I ;TWi

Respublikos prezidentas Gai
lės Velykų šventėms išvyko 
atlankyti įvairius miestus. Va
kar jis atvyko į Vera Cruz.

Mišri komisija tirs ven- 
grų-rumanij incidentą

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
bal. 2. — Vengrijos vyriausybė 
priėmė Rumanijos pasiūlymą, 
kad mišri tyrinėjamoji komisi
ja ištirtų nesenai įvykusį inci
dentą sienoje, kur, kaip sako, 
Rumanijos sargybiniai šovę ke
letą Vengrijos piliečių, rinkusių 
miške malkas. Vienas vengras 
tuomet buvo užmuštas.

Angliakasių išmeti
mo iš namų įsaky

mą dar atidėjo
COLUMBUS, Ohio, bal. 2. — 

296 angliakasių šeimynos, ku
ries teismo įsakymu turėjo kaip 
balandžio pirmą dieną išgyven
dintos iš kasyklų kompanijų na- 
nlų, dabar galės tuose namuose 
pasilikti iki balandžio 15.

Unijos advokatams prašant, 
teismas sutiko išgyvendinimo 
įsakymą dviem savaitėm atidė
ti, kad tuo tarpu unija galėtų 
išmetamoms angliakasių šei
moms parūpinti barakus.

J. V. jūreiviai nuko
vė 5 nikaragiečius
MANAGl’A, Nikaragua, bal. 

2. — Apie penkiasdešimt my
lių į žiemius nuo Jinotepe .įvy
ko du susikirtimai tarp Jun
gtinių Valstybių jūreivių ir 
generolo Sandino maištininkų 
burių. Penki nikaragiečiai buvo 
nukauti, o du sužeist i. Lš maiš
tininkų be to atimta apie dvi
dešimt arklių . ir mulų, pora 
šautuvų ir kelios bombos. Jū
reivių nuostolių nebuvo.

Panaikina tramvajus, 
jų vietoj jveda busus
QU1NCY, III., bal. 2. — Sis 

miestas panaikina tramvajus, 
kuriui vietoje įvedami busai.

Tramvajų linijos bėgiai jau 
šiandie pradėta ardyti.

Britai ieškos jėzuitų pa
slėptų turtų Brazilijoje

ABICA, Čilė, bal. 2. — čia 
atvyko iš Londono ypatinga 
anglų ekspedicija, keliaujanti 
į Braziliją. Tos ekspedicijos 
tikslas yra ieškoti daug milio
nų dolerių vertės turto, auksu 
ir sidabru, kurį, sako, 1767 me
tais jėzuitai paslėpę Inąuisivi, 
Brazilijoje.

Ekspedicijai vadovauja prof. 
Edgar Sanders, šveicarietis, 
londoniškės Karališkos Pietų 
Amerikos Geologinės Draugijos 
vicepirmininkas, jau dvyliką me
tų praleidęs betyrinėdamas vie
tą, kur dabar ekspedicija darys 
kasinėjimus.

Pasak padavimų, 1707 metais, 

kai Ispanijos karalius Karolis 
III išleido dekretą išguiti jėzu
itus, pastarieji, skubotai apleis
dami Braziliją, Inquisivi paslė
pę žemėj milžinišką turtą auk
su ir sidabru.

Belgų komunistų 
partijos suskilimas

“Ekskomunikavimas” opozicijos 
vadų; kompartijos biuro ap- 
kraustymas

Iš Briuselio, Belgijoj, Berly
no Vor wacrts’ui kovo 15 prane
ša :

Belgijos komunistų partijoje 
įvyko rimtas suskilimas.

Partijos “nacionalinė konfe
rencija” 74 balsais prieš 34 
“ekskomunika vo” opozicijos
vadus. Septyni žymiausieji opo
zicijos vadai, jų tarpe deputa
tas Van Overstraaten, lapo še
šiems mėnesiams pašalinti iš vi
sų atsakingų vietų. Iš Van 
Overstraaten pareikalauta, be 
to, kad jis tuoj atsisakytų nuo 
savo mandato kaip parlamento 
nario.

Kaip opozicijos vadai šito 
konferencijas nutarimo klauso, 
rodo štai koks juokingas atsiti
kimas: Tuo tarpu kai naciona
linė konferencija viename pro
vincijos mieste posėdžiavo, 
Briusely anksti rytą į komUnis- 
lų partijos lokalą jsibriovė trys 
vyrai 'ir viena moteriškė, išlau
žė šėpų duris ir glėbiais išsiga
beno dokumentus, narių kortas, 
duoklių ženklelius, laiškų po
pierius, laiškus ir archyvus ir 
dagi vieną rašomąją mašinėlę.

Komunistų partijos organas, 
kurs su dideliu pasipiktinimu 
praneša apie ta smurto žygį, 
aiškiai duoda suprasti, kad tai 
buvo opozicininkų darbas.

Audra sugriovė daug 
namų Krimo pusiausaly

MASKVA, bal. 2. — Praneši- 
mai iš Krimo sako, kad tame 
pusiausaly siautusi neapsakomai 
smarki audra. Kaimuose ir mie
steliuose daug namų ji sugrio
vė ir gražius vaisių sodus iš
laužė.

“TAJERIS” SPROGO; ASTUO
NI ASMENS SUŽEISTI

SPRINGFIELD, III., bal. 2. 
—- Jų automobilio “tajeriui” 
sprogus ir dėl to automobiliui 
apsivertus, vakar buvo astuoni 
asmens sužeisti, du jų pavojin
gai. Pavojingai sužeisti buvo 
B. Sullivan ir jo žmona.

Aukštesni mokykla sudegė

BRAINERD, Minn., bal. 2.— 
Kilęs dėl nežinomos priežasties 
gaisras sunaikino vietos aukš
tesnės mokyklos trobesį. $100,- 
000 nuostolių.

Illinois valstijoje jau dvidešimt .Į 
minkštosios anglies kasyklų 
kompanijų kontraktus atnau
jino; taip pat Indianoj

WASIIINGTONAS, bal. 2.— 
Vienas United Mine \Vorkers 
vadų, K. C. Adams, sako, kad 
unija tikintis, jogei daugumas 
anglies kasyklų pielų vakaruose 
atnaujins Jacksonvillės algų 
sutarti. Pasak jo, nacionalinis 
unijos prezidentas, John L. 
Levis, gavęs iš distriktų unijų 
vadų žinių, jogei kai kurios ka
syklos gal būt laikinai busią už
darytos, ligi bus išleista jau 
pagamintoji anglis, bet netru
kus jos pasirengusios atnaujinti 
kontraktus su unija ir darbą 
vėl pradėti.

Adams gavo telegrafu pra
nešimą, kad trisdešimt Illinois 
kasyklų kompanijų, kurioms 
bendrai dirba apie 20,000 ang
liakasių, jau atnaujino kontrak
tus, pasibaigusius balandžio 1 
dieną. Kai kurios Indianos 
kompanijos padarė tą patį, o 
jas veikiausiai paseks ir kitos 
kompanijos. 1

Unijos pirmininkas Lewis, 
kuris buvo Washingtone kaip 
liudininkas anglies pramonės ty
rinėjamoje senato . komisijoje, 
dabar išvyko j Springfieldą, 
Illinois.

Vyriausybė depor- 
tuojo 300 ateivių

BUFLALO, N. Y., bal. 2. — 
Traukiniu išgabenta iš čia į 
Ne\v Yorką trys šimtai “negei
džiamų svetimšalių”, kurie iš 
ten bus išsiųsti į kraštus, iš ku
rių jie buvo atvykę.

224 ateiviai buvo atgabenti 
iš Seattle, Wiash., o Buffaloj 
prie jų buvo pridėti dar 76 vy
rai, moterys ir vaikai. I

Imigracijos vyriausybė sako, 
kad visi tie svetimšaliai depor
tuojami tai dėl kriminalinių 
darbų, tai dėl neteisėto atvyki
mo į Jungtines Valstybes, tai 
kaip nesveikapročiai. I

Profsoiuzų internacia 
cionalas šauks negrų 

kongresą
MASKVA, bal. 2. — Raudo

nųjų profesinių sąjungų inter
nacionalas nutarė šaukti pasau
lio negrų darbininkų kongresą.

Sumanymą tokį kongresą su
šaukti davė George Ford, Ame
rikos negrų delegatas.

Drąsi anglų skridike 
per Afriką

KUARTUMAS, Anglo-Egipto 
Sudanas, bal. 2. — Drąsi anglų 
aviatorė, Lady Bailey, kuri vie
na pati aeroplanu skrenda iš 
Anglijos į Capetoyvną, Pietų 
Afrikoje, šiandie atskrido j 
Khartumą.

žemės drebėjimas Italijoj
UDINIE, Italija, bal. 2. —Po 

smarkaus žemės drebėjimo, j- 
vykusio praeitą ketvirtadienį, 
šeštadienio naktį supurtymai 
vėl atsikartojo. |

Tolmezzo žemės drebėjimo 
padaryta žala siekia dabar dau- 

giau kaip 2’4 miliono dolerių.
WĄSHINGTONAS, bal. 2. — ‘ 

Vyriausybė planuoja aprūpinti 
jūreivius Nikaraguoj neperšau- Į 
jamomis liemenėmis.

jų “save-the-union” konfe
rencija nutarė šaukti “skubo
tas” distriktų konvencijas, 
kuriose jie bandys unijų va
dus griauti

PITTSBUBGH, Pa., bal. 2.— 
Vakar čia buvo laikoma vadi
nama nacionalinė “angliakasių 
unijos gelbėtojų” (Save-thc- 
Miners-Union) konferencija, 
sušaukta “Save-the-Union” ko
miteto. [lasai “save-the-union” 
komitetas yra komunistų pada
ras kasyklų darbininkų unijai 
griauti, bet kad Amerikos darbi
ninkai komunistus jau pažįsta 
ir jų purtosi, tai angliakasiams 
prigauti, “save-the-union” žmo
nės neprisipažįsta esą komunis
tai, bet skelbiasi kaip “progre
syvusis elementas angliakasių 
unijoje.”]

Konferencija, kurioje anglia
kasių unijos United Mine VVork- 
ers of America vadai, ypač jos 
pirmininkas John L. Levvis, bu
vo šmeižiami kaip “reakcinin
kai,” “angliakasių unijos išda
vikai, ” “kasyklų kompanijų 
sėbrai” ir “angliakasių unijos 
smaugėjai,” nutarė dėti visų pa
stangų tiems vadams pašalinti, 
o jų vietoje pastatyti “tikruo
sius darbininkų vadus”, “pro
gresyvius žmones.”
' Savo tikslui atsiekti, konfe
rencija putare imtis šitokių 
priemonių: “save-the-union”
žmonės įvairiuose distriktuose 
turį tuojau reikalauti per savo 
vietos unijas, kad butų sušauk
tos nepaprastos skubotos dis
triktų konvencijos, kartu dabo- 
jant, kad “Lewis’o mašina” ne- 
pripakuotų jų savo žmonėmis 
kaip delegatais. O jei dabarti
niai distriktų viršininkai atsi
sakytų tokias konvencijas šauk
ti, tai tą turį padaryti patys 
“save-the-union” žmonės. Tose 
skubotose distriktų konvencijo
se senieji unijų viršininkai, 
Lewis’o rėmėjai, turį būt nu
versti, o jų vieton išrinkti nau
ji, “progresyvieji”.

Po šitų distriktų konvencijų 
turės jau būti sušaukta tolygiu 
budu organizuota nacionali
nė United Mine Workers of 
America konvencija.

Orlaivis išlaikyti parei- 
na $563,102 metams
I____________

1 WASH1NGTONAS, bal. 2.— 
Orlaivis ne tik brangu pastaty
ti, bet brangu ir išlaikyti. Di- 

‘rižablis “Los Angeles”, pavyz
džiui, 1927 metais Jungtinėms 
l Valstybėms parėjo išlaikyti ir 
i operuoti viso lal>o $563,102, 
įskaitant algas orlaivio įgulos 
žmonėms ($271,819) ir algas 
Lakehursto stoties valdinin
kams ($161,271).

“Naujieną” Kon- 
testas Eina

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



2 NAUJIENOS, Chicago, ID. Antradienis, baland. 3, 1928

KORtSPilNOENCtmS l- ■ --?_
Detroit, Mich.

Pas mus visokių parengimų 
buvo šį sezoną. Bet Velykose, 
bal. 8 d. bus ypatingas paren
gimas. Tą dieną, 6 v. vak., 
Lietuvių svetainėj Ateities cho
ras pastatys naują gražią A. 
Vanagaičio 2 veiksmų 3 pavei
kslų operetę “Alenutė“. Joje 
bus pilna juokų, linksmybių, 
liūdesio, ašarų ir gražiausių dai
nų. Atsilankykite visi pasi
klausyti šios operetės.

Balandžio 15 d., Lietuvių 
svetainėj, komp Petrauskas sta
tys operą “Užburtas Kunigaikš
tis“.

Kaip matyt, šiemet Detroitas 
yra operečių miestas.

Kovo 25 d. Liet. Prog. Dra
mos Draugija vaidino “Geno
vaitę.“

Vaidinimas buvo gana v.\ kęs, 
nes visi aktoriai savo roles at
liko gerai. Prieš “Genovaitės“ 
vaidinimą buvo nusistatę dar- 
biečiai ir kun. Bareišys. Dar- 
biečiai rengė net koncertą, kad 
užbėgti už akių ir atitraukti 
publiką nuo dramiečių. Kuni
gas gi Bareišis net verkdamas 
prašęs, kad jo parapijonai nei
tų į vakarą. Žmonių buvo vai
dinime nemažai—rengėjai turės 
nemažai pelno.

Detroite pas lietuvius yra 
blogas paprotis, kad jei vieni 
ką rengia, tai kiti kenkia, bet 
tuo pačiu sykiu ir patys turi 
nukentėti. To turėtų vengti 
rengėjai, kas butų visiems ant 
naudos ir nereikėtų vieniems 
kitus kaltinti.

Darbai pradeda gerėti auto
mobilių išdirbystėse. Fordas 
skelbiasi, kad ateinančią vasarą 
išleisiąs apie 5,000 automobi
lių į dieną. Taipgi ir kitos iš- 
dirbystės sako, kad pagerės. 
Bet darbininkų daug yra ir be 
darbo, nes daug atvyksta iš ki
tų miestų.—Darbininkas.

ant veido.
F NGERSOLL laikrodėliai 

mėgiaiausi ir žinomiausi 
pasauly,

Ingersoll vardas reiškia pasi- 
t kėlimą ir vertę. Jis reiškia 
užtikrinimą kad laikas bus laikomas.

Apsimokės jums visados paic- 
s .<oti to vardo ant veido. Tai 

apsauga prieš menkesni 
' crcdžii. Pirkliai visur.

^r^SOLL VVATCH CO. Ine.
* Chi-ago . San Francisco
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Kritika ir Polemika
Visuomio atsakas 

“Draugui”
“Draugo“ redaktorius veda- 

mamjam straipsny “Vilkas a-, 
vieš kaily“ (48 Nr.) apsipu
tojęs stengiasi įtikinti savo 
“aveles“, tartum aš esu vilkas, 
tai yra veidmainis. Matomai 
kunigėliui pasiėmus ne savo 
amatą — redagavimą galva ap
sisuko, kad jis savas žemas y- 
patybes prirašo man ir pliauš
kia tokią neteisybę. Rodos, jis 
manęs asmeniškai nepažįsta; 
bet kas mane pažįsta, tas vi
siems paliudys mano atvirumą: 
skelbdamas teisybę neturiu nei 
kalo veidmaniauti. Ir nekata
likiški laikraščiai — “Vieny
bė“, “Keleivis“, “Naujienos“ 
mane pripažino atviru.

Priešingai kunigėlių norui
žmonės nuo manęs nusišalina: 
ir katalikiškai tikintieji (ne fa
natikai) dailiausiai pasišneka 
ir mano prakalbas gausiai lan
ko įvairiausių pažiūrų būdami. 
Ir Lietuvoj net užimančios auk
štokas vietas “dukaunos asa- 
bos“ nevengdavo pasikalbėti ir 
duoti patarimų, kartais net ne
atsižvelgdami į liudininkus. Nei 
vienas katalikiškas laikraštis 
manęs neužgauliojo, nepuolė. 
Priešingai “Draugo“ norui se
kėjų ir šalininkų visoj Lietu
voj turiu virš 3000 — ir vis 
inteligentiški, apsiskaitę! Tik 
įteikus visuomos įstatus regis
truoti atidėta tolimesniam lai
kui, nes einant Rusų įstaty
mais juos turi perkratyti Sei
mas, o lietuviškais įstatymais 
apie religijas ir civilinę metri
kaciją dar neišlestas.

Nuo ko žmonės tikrai šalina
si, tai nuo Romos katalikų ku
nigų! Chicagoj yra apie 100,- 
000 lietuvių, veik išimtinai ka- 

i talikiškais krikštytų; o Jurgio 
šventyklą šventadieniais telan
ko 160 300 asmenų! (Kaip 
nesenai “Naujienose“ skaitėms 
Chicagoj 63 nuošimčiai gyven
tojų nelanko jokios šventyklos. 
1925 m. iš 110 milionų Ame
rikos Jungtinių Valstybių gy
ventojų bykokioms parapijoms
tepriklausė 28 milionai suau
gusių, o drauge su vaikais apie 
45 milionus. (“The Christian 
Ilerald“). Lietuvoj 52 n uos. 
katalikais krykštytų nebojau- 
čiasi katalikais esą.

Kas bėra didesni vilkai avy- 
kaily, kad ne katalikų kuni
gai? Lietuvoj iš 900 temeta 
kunigystę 50, nors iš 100 šiaip 

taip tetiki (mažiausiai išla
vinti!) 5. Gi 95 varo savo ne
švarų biznį, negalėdami iš ko
kio kito amato duona turėti.

• Jie yra veidmainiai — larisė- 
[jai, kuriuos tariamasis Jėzus 
, vadino pabaltintais karstais.
Del duonos, o ne įsitikinimų 
varo katalikišką propagandą į- 

I vairių katalikiškų partijų ir 
laikraščių darbuotojai. Pasitai- 

i ko jų ir su tokiais surambėju- 
I sifilis smegenimis, kad neįsten
gia suprasti naujų idėjų. Ir 

. “Draugo“ bendradarbiai pri- 
; skaitytini arba prie tokių as
menų, arba prie tų, kurie 
ir suprasdami kraipo mano idė
jas. kad gynus persenusias ka
talikybės bei krikščionybės idė
jas.

Aš tik nemokančius pamo
kau, o ne klaidinu. Taip — aš 
ardau tamsuolių vaikišką tikė
jimą ar geriau kalbant niekti- 

ikčjimą, teikdamas tyrą tikėji
mą, teisybės žinojimą. Jau 35 
metus girdžiu katalikų kunigus 
vadinant “bedieviais“ visus as
menis, netikinčiu# į jų skelbia
mas pasakas ir žydiškus dievu-

ll’actfiA and Atlantic Photo)

Krutapiųjų paveikslų aktorė 
Pauline Garon, žmona irgi akto
riaus Lowell Sherman.

kus Jahovą, Jėzų ir skaitlingus 
kitus. “Draugas” ir mane va
dina “bedieviu“, nors aš skel
biu šimtais kartų kilnesnį už 
jų, vieninteliai dabar begalimų 
Dievą. Gamta dėl manės tik 
visur esąs tais i k 1 i n g u m a s 
(Žiur. “Vis.“ II, 4 $), o ne Die
vas. Manasis Dievas nėra jė-l 
ga, bet sąmoninga, gera dva
siška būtybė, (žiur. “Visuo- 
mybė,“ II, U §). Dievas nėra 
jėgų visuma, o tiktai vėlių vi
suma. Pati visuma dėl manęs 
nėra Dievas, kaip pas Spinozą. 
(Žiur. “Vis.“ II, 11 §). Ne vi
sos dvasios sudaro mano Die
vą, kaip klaidina “Draugas’,, 
bet tik teigiamosios, vadinamos 
vėlėmis.

Ar jėga dabar ar kuomet 
nors buvo tveriama?—Ji amži
na, kaip ir dvasia ir medžiaga. 
Dvasia — ne jėga (“Vis.“ II, 
9 §) ir ne jėgos reiškinys, kaip 
aiškina “Draugas“, bet savis
tovus būties (substancijos) rei
škinys. Būtis turi tris pasi
reiškimus: medžiagos, jėgos ir 
dvasios (“Vis.“ 11, 16 §).

Žmogaus sielą tesudaro žmo
gaus kūno narveliai, o ne ato
mų sielos (kurių atomai ir ne
turi!). Ne žmogaus siela, bet 
dvasia turi du ašigaliu: vėlę ir 
piktę. (“Vis.“ II, 9 29 pusi.).
Aš mokinu: žmogaus kūne yra 
trys dvasios: žmogiška siela, 
dieviška vėlė ir “velniškoji” 
piktė. (“Vis.” 11, 18 $).

Tad skaitytojai, neklausyki
te tokių mano mokslo aiškin
tojų, o patys skaitykite “Vi- 
suomybę” ir ko nesuprastumi- 
te, pasiklauskite išmanančių.

—Visliomis.

Dabok Savo Liežuvį
Del Ligos Ženklui

CHKAGOS
ŽINIOS

. , — ' 
Cicero

šiandien Ciceroje balsavimai. 
Sakoma, kad balsavimo vietos 
busiančios stropiai prižiūrimos, 
idant nedaleidus suktybių. Apie 
tai, kurie kandidatai laimės, yra 
visokių spėjimų. —Cic.

B B B
Bombų dirbėjai ar sprogdin

tojai, kurie paslepia mažą kie
kį ekpsliod’uojančios medžiagos 
senų drabužių k išviriuose, o 
paskui siunčia tuos drabužius 
išvalyti, jau padarę nuo 1 d. 
šių mentų Central Cleuners and 
Dyers kompanijai nuostolių už 
$15,000. Kompanija, sakoma, 
yra gavusi grūmojančių laiškų, 
kad visas jos trobėsis busiąs iš
sprogdintas. Trobesis randasi 
adresu 2705-09 Fullerton avė.

Cliicagos miesto valdžia išro
do rimtai supykusi ant prohi- 
bicijos agentų. Sakoma, kad 
būrys policijos, susidedąs iš 25 
asmenų, yra paskirtas areštavi
mui prohibicijos agento, pašo
vusio Inrilifą, jei federalė val
džia neišduos to agento.

* M* ♦

Emma Vydra, 16 metų, ir 
Anna Saibic 17 m., areštuotos. 
Laikomos jaunuomenei prižiū
rėti namuose. Kaltinamos tuo, 
kad vogusios gražius drabužius.

Jūsų liežuvis niekas daugiau ne- i 
ra kaip viršutinė dalis jūsų skilvio ! 
ir žarnų. Pirmutinis dalykas j ku- ' 
rį gydytojas žiuri. Jis pasako stovj 
jūsų virškinimo sistemos —. ir gy
dytojai sako, kad 90 nuošimčių visų 
ligų prasideda su inkstų ir žarnų 
nemalonumais.

Paltas ar gelsvas apsivėlimas lie
žuvio yra pavojingas ženklas jūsų 
virškinimo sistemos. Liežuvis nu-1 
rodo apie menkiausj jūsų nuovargį; 
Kodėl jus turite skausmus žarnose, 
gasus viduriuose, rugštumus, svai
gulį.

Tai yra ženklas, kad jums yra 
reikalingas Tanlac. šios geros, se
nos ir atsakančios gyduolės yra pa- 
gelbėjusius tūkstančiams kurie fiziš
kai buvo suirę. Pastebėkit kaip pir
mas butelis jums pagelbės.

Tanlac yra geros grynos gyduo
les. .lis turi savyje saugias moks
lines daržovių dalis, šaknis, žieves 
ir žiedus, kurios yra pripažintos per 
Jungtinių Valstijų Pharmacopoeia. 
Nusipirkit jų nuo savo vaistininko 
ir pradėkit tuojau vartoti. Jūsų pi
nigai bus grąžinami atgal, jei ne
pagelbės.

Tanlac
32 M1LUON BOTILES VSED

okelbimai Naujienose 
duoda naudą deltc 
kad pačios Naujienom 

nąudiugoa
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AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

Chicago Tribūne skelbia, kad 
nominavimo balsavimams arti- 
nantis Cook County piliečiai 
krypsta nuo Smallo-Tliompso- 
no-Cro\ve grupės ir stiepiasi 
prie Deneeno-Svvansono grupės. 
Kaip ištikrųjų yra sunku pasa
kyti. Dalykas toks, kad dabar 
visi kandidatai ir jų rėmėjai 
“bliofuoja”, sakydami, jogei 
jie ir jų šalininkai laimėsią.

Kunigą B. G. Sheil popie
žius paskyrė padėjėju vyskupui 
Chicagos \diocezijai.

* * ♦
Rinkimų komisionierių tary

ba išsiuntinėjo 13,250 praneiš- 
mų tiems asmenims, kuriuos ji 
nužiūrėjo neturint balsavimo 
teises, nors jie ir yra užsire
gistravę balsavimams.

MUZIKOS ir RADIO 
KRAUTUVĖ

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

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit iš (plaukų, pakeliam 

namus, (dedam porčiua, statom murintus ir medinius garažu*

AJAX CONSTRUCTION C0.
2206 Milwaukee Avė., Tel Brunswick 4707 ir Tek Irving 5475 L-- -- ------- - - y

WILLIE HOPPE
Čampionas Biliardų Lošėjas, rašo :

Kad ir mažiausias kosulys arba gerkles susierzinimas 
galėtų būt pragaištingas įtemptame, uzsikirtusiame 
lošime. Todėl aš pasirenku Luckies, kaipo nuolatinį 
rūkymą. Jie dar niekad neerzino man gerkles, neigi 
jie šukele man bent mažiausią kosulį. Aš visuomet 
laikysiuos įsikibęs į Luckies.

It s toasted.
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.

Am8Fican Tobacco Co.. !nc.

Pirkdami Iftidio, Pianą ar 
Victrolą, pirmiaus pamatik mus. 
Mes parduodame teisingai, Ra- 
dijos garantuojame, senus se
tus padarome elektrikineis.

Nauji Lietuviški Rekordai
26067 Pas daržclj trys mergelės ir 

Žydelis iš Vilkaviškio miestelio 
(dainavo J. Babravičius.

16085 Lietuviškas Džiazas ir Vana
gienė Polka — A. Vanagaitis.

26054 Barbora ir kad nėr Alaus — 
A. Vanagaitis.

26053 Sharkis ir Sena jaunystė — 
A. Vanagaitis.

26056 Visiems tinka polka ir Sesutė 
valcas.

79481 Skombalinė polka ir Telšių 
polka

79482 Tu arielka tu pilkoja ir Au
gina motulė vienturtę dukrelę 
—Venckevicz.

Tas pačias dainas galite gaut ant 
rolių dėl pianų.

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

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

3417-21 So. Halsted St. 
CHICAGO

Tel. Boulevard 4705

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

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ 

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

25 centus 
žinokite kaip ir kų Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite 

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St. Chicago, III. 

Petternų Skyrius
h.............................................. .Z

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

KALBĖDAMA «ukite»n*i mo
kyklos merginoms apie asme
ninu higlsng. patyrusi d įstrik- 
to nura* pasak*:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia uilaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
itin imas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jia 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti vartth 
jainas. Paimk kaukėta kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo.'*

Nujol galit vartoti netiu- 
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.



Antradienis, baland. 3, 1928 NAUJIENOS, Chicago, ID.

N amai ir Žemė
Lietuvių Nekilnojamo Turto Taryba 

Incorp. 1925 m. bat. 12 d.
______ L N. T. Tarybos Valdyba:

J. Vnškevičius, pirmininkas, 3647 Archer avė. Tel. Laf. 4195
V. M. Stulpinas, sekr., 3255 S. Halsted St. Tel. Vietory 6122
A. N. MASULIS, Iždininkas — 6641 So. Westem Avė., Republic 5550

nurodo kokio brangumo turi 
būti namai. — K.

Namų Paroda 
Chicagoj

Chicagos Statyba 
Didėja

Sulaukę pavasario 
matom galybę naujų 
bepradedant 
eini 
šių 
tu s

pradžios

Atidaryta (’oliseume. 
Daug įdomiu dalyku

Statomos dirli- 
aukštesnė mokykla, 
daugelio paprastų

Nebepatinka namas 
— perdažyk stogą
Jeigu jums 

gylies 
mimų, 
sti jo 
Esant 
stogas
atliksim tai ir pats stogas pa
sidarys tvirtesnis.

statyt.
įvairių 

kurie sieks šiin- 
dolerių ir praši

au vai

paduoda
projektų,
milionų
statvti už kelctos

įvairiau-

čių.
Todėl nėra reikalo manyti, 

jog nekilnojamos nuosavybės 
biznis gali neapribotai susto
ti. Statyba eis po senovės ir 
mums lietuviams nereiktų pra
leisti pasilaikančių progų. Mu
sų žmonės perka lotus tiktai 
tuomet, kada sužino iš tų pa
čių laikraščių, jog vienoj ar 
kitoj vietoj bus statomi auk
šti triobesiai. Aukščiau to pa
daryt jie nedrįsta.

račiau labai lengva supras
ti, jog kainą už tokį lotą jie 
moka dviguba. Pirmiau galė
jo pirkti už 3000 dol., po pa
skelbimo naujų triobesių sta
tymo tojo apielinkėje, moka 
jau 6000-7000 dol.

Kyla bankai, teatrai ir dirb
tuvės. šalę jų atsiranda ir gy
venami namai. Darbininkas no
riai apsigyvena šalę tos vietos 
kur jis dirba, nes sutaupo lai
ką važinėjimui ten ir atgal. 
Paskui jį seka ir įvairių biz
nierių — krautuvininkų ir taip 
Chicaga plečiasi ir auga. Kas 
mano griebtis ateity kokio biz
nio ar šiaip nekilnojamos nuo
savybės, tam patartina įsigyt 
nieko nelaukiant lotą, nes už 
metų, kitų, kaip sakiau, kai
na bus daug didesnė.

GaJi atsitikti, kad svetim
taučiai užims visas strategiš
kas vietas ir biznis bus jų rau
kosi. Galime rasti keletą atsi- c 

tikimų, kur vien lietuvių ko
lonijoj atsidaro tokios svarbios 

Įstaigos kaip bankai, grynai 
svetimtaučių valdomos.

Kalbant apie musų dalyva
vimą bendrame Chicagos au
gime negalime nutylėti ir apie 
šitą reiškinį. Kada naujas žmo
gus, lietuvis, ateina Į kokią lie
tuvių apgyventą vietą, tai čio
nykščiai tautiečiai stengias j Į 
alhaidyt nuo Įsigijimo kokio 
nors biznio, nes bijosi konku
rencijos. Bet štai nekieno ne
prašomas ateina svetimtautis 
ir atidaro savo krautuvę inves
tavęs didelę sumą pinigų. Mu
sų brolis lietuvis, kurs atbai
dė savąjį, dabar ima dejuoti 
netekęs dalies kostumierių ir 
skundžiasi, jog lietuviai jo ne
remia. Bet kodėl jis pats tą 
pamiršo pildyti kiek laiko at-

bet čia yra aiškus ženklai sku
baus augimo.
t u vės ir 
neskaitant 
triobesių.

Pavasaris vėl atgaivins pa
čias veikliausias statybos gys
las. Daug darbininkų griž į 
darbą ir daug tuščių lotų bus 
padailinta aukštais bokštais bė
gyje keleto mėnesių.

— G. Lucas.

Manantiems pirkti 
lotą

Keletas praktiškų patarimų

Pasklydus pavasario spindu
liams, busimieji namų savinin
kai, važinės šen bei ten, kad 
išsirinkus patogią vietą. Kiek
vienas iš praktikes žinome, jog 
svarbesnio klausimo nusprendi
mas yra surištas su daugeliu 
keblumų. Žmogus net automo
bilių pirkdamas svarsto gan il
gai kokios rųšies išsirinkti ir 
kiek mokėt. Bet ką kalbėt apie 
nekilnojamą nuosavybę!

Mes norėtumėm suteikti vi-

daugiausia domės perkant bile 
vieną nuosavybės rųšj. Bet ka
dangi platus išdėstymas yra ne 
tik nuobodus, bet ir užima pu
sėtinai vietos, lai pasitenkikim 
tik bendromis pastabomis.

Elektros šviesa, gazas, van
duo, transportacija, artumas j 
darbą, kaimyninių žmonių ka- 
rakterius, mokyklos, taksai, as- 
esmentai, vardas ir sveikingu- 
inas 
kant 
riuos 
rėti.

apivlinkės,
pamatiniai

neatbūtinai turim peržiu-
dalykai, ku-

Nors kiekvienam musų pa
tinka tasai plotas ant kurio 
auga medžiai ar kiti žaliumy- 
nai, bet kainos jų tokios auk
štos, jog praktiškam žmogui 
visai neviliotinos. Jis greičiau 
nusipirks lotą be nieko ir pri
sisodins pats lokių kelmų, ku
rie kibių skubiai auga.

Paskiau verta apsi pažinti ir 
su taip vadinamais “zoning” 
patvarkymais, kurie nulemia 
maž daug apielinkės ateitj. Ten 
kur subdivizija tik ką pradė
ki panašus patvarkymai nėra 
įvesti, bęt juos visgi galima 
numatyt. Kartais restrikcijos 
nurodo, kokiose vietose priva
lo būti dirbtuvės, rezidencijos 
ir bizniai. Pasitaiko taipgi ra
sti ir tokių restrikcijų, kurios

Iš kelctos daug žadančių vie
tų Chicagoj reikia priskaityti 
ir Brighton parkų. Nors apie 
šia koloniją nedaug girdime,

MŪRINIS arba MEDINIS
C 1 H »mokėti — kiti lenRvaiR iš- 
v ■ * mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar- 

perdirbame purčius ir sunpar- 
Mielu noru priduotame ap- 

ant pareikalavimo—be 
Mes einame visur, Chi- 
priemiesčius. Prisiųskite 
adresą jeigu norite in-

bas, 
lorius.
skaitliavimą 
užmokesties. 
cagoje ir j 
savo vardą, 
formacijų. 
Vardas ......
Adresas ....

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270 
Cnicagos ofisas

2815 N. Crawford Avė.
Pališadę 8536

orui nudažyt

nusibodo žval- 
diena iš dienos į savo 
tai galite lengvai pakei- 

išveizdą dažant stogą, 
gražiam
nėra sunku. Kuomet tą

Kiekvienas atsilankęs j 
parodą ras pakankamai daug 
medžiagos išsprendimui klausi
mo: ar pigiau mokėti nuoma 
ar pirkti savas namas.

Viena šios parodos ypatybė 
yra “Vilingo Green”, puikiai iš
sodintas gėlėmis ir fontanais, 
šalę šio parko yra “Namų Gat
vė”, tarytum laukianti ateivių.

čia taipogi įsteigtas archi
tektų patarimo 
vienas, turintis 
gu, lubomis ir 
kreiptis čia ir

V • _ 
šią

biuras ir bile 
vargo su sto- 
krosnimis gali 
gaus atsakantj

patarimą. šiandie bus teikia
mos paskaitos ir abelni pasi
tarimai nekilnojamos nuosavy
bes klausimais.

I i

Klausimai
Apie šviesas

Klaus. Mums buvo patarta 
Įsitaisyt valgomajam kambary 
vieną didelį šviesos uždangą 
“dome”. Bet tas sugadino mums 
šviesas, nes pasidarė labai sunir

tu rėčiau tą per- 
— J. K—nis. 
lempos tur būt 
lubų. Jos turėtų

tą isyt.
Ats. Jūsų 

perdaug arti 
kabėti maž daug 25 coliai nuo

APŠVIESK LAIPTUS

Jeigu nori, kad užeinanti į 
jūsų namus svečiai jaustųsi 
pageidaujami ir įgytų geresnių 
įspūdžių, pakabink lauke prie 
laiptų gražią elektrikinę lem
putę.

Pereitos savaitės 
biznis

Nekilnojamos nuosavybės apy
varta pereitos savaitės buvo 
tokia: l •

Skaičius
Parduota — 2,1 19 
Morgičiai — 2,383 
Leidimai — 226

Suma 
$1,782,406 
18,508,303 
8,034,100

Pereitais metais

Parduota — 2,171
Morgičiai
Leidimai 346

$2,395,615
20,1 17,404

7,111,600

..................... .....................Pirkit nuo niusii čiurlio kai* 
nomis. Coppor coli , (rasiniu Ail- 
dytuvaa virtuvta boileriui, 
$5.S5. Klauskite Pono M imli.

Peoples Plumhing & 
Heating Supply So.
400 .Mlhvuukee Avė., 

1(11 N. Haltted St.
Haymarket 0075—0070

Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus
PERKAME IR PARDUODAME

Rašyk dėl informacijų: — Dept. N.
ZIMMERMANN & FORSHAY

170 BROADU’AY NE1V YORK
Firma įsteigta 55 metai

k

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chomiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. Eikit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson BIv., netoli State St.
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:3t vakara. 

Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Marquette Park
Lietuvių Republikonų 18 Wardo

MASINIS MITINGAS
Seredoj, BaL-April 4
6559 S. Maplewood Avė.

Namų Beismente
Pradžia 7:30 vai. vakare

Bus geri kalbėtojai ir kandidatai

Charles A. Williams
Kandidatas į Ward Commetteeman, buvęs Circuit 

Court teisėjas.

Velykoms Pinigai į Lietuvą
Pigiausios Kainos — Greitas Patarnavimas 
Mes rok uo j ame tik .510.30 už 1OO litų 
Didesnės sumos proporcionaliai pigiau

Mes Parduodam Laivakortes 
Iš Lietuvos

$107 į Lietuvą 
$118.50 iš Lietuvos 
$181 į Lietuvą ir atgal

Visos informacijos suteikiamos maloniai
Atsišaukite prie langelio 15, 16 arba

JŪSŲ BANKAS

John W. Jaranowski
Kandidatas ant Recorder of Deeds, dabartinis
Calumet City majoras ir Kounty komisionierius

Barnard P. Barasa
Kandidatas į Board of Review

Oscar F. Nelson Morris Eller
Wm. S. Finucane Edward F. Moore

Sanitary Distrikto nariai Trustisai
Taipgi States Attorney

Robert E. Crowe
Adv. Joseph J. Grish Chas. A. Beacham (Bičiūnas)

Ir kiti kalbėtojai

pasilinksminimų, 
vietiniai ir viso 

turės progos as-

veltui
17

DepositorsStateBank
4701 South Ashland Avenue

Po prakalbų bus refrešmentų ir
Šiame mitinge bus apkalbėta 

miesto svarbieji reikalai. Piliečiai 
meniškai pasimatyti ir susipažinti su svarbesniais 
musų kandidatais.

Prašom ateiti ir nesivėluoti.'

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
’J'AI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Liaterine, dantų tepalai, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš-

Didelė tūba Lhterine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

— yra tinkama 
kaina mokėti

uz gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

and 
prettier 
Furniture 

Ūse

Olėdar
1^^ ^^Polish

ČMade by
Lambart Pharmacal Co., Saint Looia, U. S. A.

APSIDRAUSK!

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

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

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

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

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

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

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

Vardas ............................................
Adresas (gatvė) ..............................
Miestas ir Valst.................................
Užsiėmimas
Pašelpgavis

Amžius
IT

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienoje.

■ m — 9
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NAUJIENOS
The Lithaaniao Daily New» 

fublished Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicayo, I1L

Telephone Kooaevelt 85M

U tai sakymo kalnu
Chicago J* — paltai

Metama___ ________ - ,,,,
Pusei meta - ■■ ■ - -
Trims minės lama T - - -
Dviem mėnesiam ______——
Vienam minėtini , ■ ■

18.00 
4.00 
2.50 
1.50 

.75

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rateli
$8.00 per year in Canada.
$7.10 per year outaide of Chicago,
$8.00 per year in Chicago,
8c. per copy._____________________
Entered as Second Cla** Matter 

March 7th, 1914. at the Port Office 
of Chicago, III., andai the art of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, llsklrlant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ban- 
drovi, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
111. — Telefonas: Rooeevnlt 8501.

Chicagoje per lineilotajw 
Viena kopija----- --------

Savaitei____________ —

Metam*
Pusei meta -------
Trim* mtneaiam*

Vienam minėsiu!
Uetavon ir kitur nlsienino** 

[Atpigintais 
Metam* ...........

•7.00 
8.50 
1.75 
1.25

.75

18.00 
4.00 
150

Pinigu* reikia stirti palto Monay

VĖL PADĖJO ATŽAGAREIVIAMS

Nesenai buvo pranešta, kad miesto tarybų rinki
muose Londone komunistai pastatė daugiaus kaip dvi
dešimt savo kandidatų prieš Darbo Partijos kandidatus, 
ir nors komunistai nelaimėjo nė vienos vietos, bet, su- 
skaldydami darbininkų balsus, jie padėjo konservato
riams trijuose distriktuose pravesti savo kandidatus, 
kur galėjo būt išrinkti darbiečiai.

Tokią pat pagalbą atžagareiviams komunistai su
teikė ir Paryžiuje.'

Kovo mėn. 14 d. Paryžiaus miesto taryba rinkosi 
pirmininką. Kairiųjų partijų kandidatas buvo socialis
tas Le Troųuer; prieš jį ėjo nacionalistų kandidatas. 
Le Troųuer butų buvęs išrinktas pirmam balsavime, bet 
komunistai pastatė savo atskirą kandidatą, kuris ati
traukė 10 balsų nuo kairiųjų partijų. Teko tuomet bal
suot antru ir trečiu kartu, ir komunistų kandidatas vis 
“runijo”, nors nebuvo jokios vilties, kad jį išrinktų. Pa
galiau, dalis buržuazinių radikalų persimetė į naciona
listų pusę ir pastarųjų kandidatas tapo išrinktas.

Ir taip, ačiū komunistų pagalbai Paryžiaus miesto 
tarybos pirmininku šiandie yra atžagareivis. Fanatiš
kai neapkęsdami socialistų, Maskvos davatkos visur tal
kininkauja reakcijai.

BOLŠEVIKIŠKI SOVIETAI SU SMETONA

Kauno “Lietuvos Aidas” pradėjo vesti agitaciją už 
visišką Seimo panaikinimą. Vietoje Seimo jisai siūlo su
daryti “valstybės tarybą”, kuri butų tiktai patariama
sis organas prie vyriausybės.

Kovo 20 d. oficiozas jau paduoda visą to savo nau
jo sumanymo planą. Jisai rašo:

“Valsčius padalinamas į rajonus. Rajonų rin
kimuose dalyvauja dori, darbštus, gaspadoriški pi
liečiai (o kas spręs, kurie yra “dori, darbštus ir 
gaspadoriški”, o kurie ne? “N.” Red.) vyresniojo 
amžiaus (jaunuomenė, vadinasi, neturės balso. “N.” 
Red.). Agitatorių nekvailinami, rajonų rinkikai 
aiškiai matys, kas yra jų tarpe geresnis:, toks ir 
bus išrinktas i valsčiaus komitetą. Valsčiaus rinki
muose dalyvauja visi rajonų atstovai, kurie iš savo 
tarpo renka atstovą j apskrities komitetą. Apskri
ties rinkimuose išrinktas atstovas įeina į Valstybės 
Tarybą. Tokiu budu žemdirbiai turėtų Valstybės 
taryboje tiek atstovų, kiek yra apskričių. Kiti Val
stybės Tarybos nariai butų nuo miestų, mažumų ir 
t. t. Tokia Taryba atstotų Seimą ir aiškiai reikštų 
geresniųjų piliečių dalies valią. Vadinasi, tektų tik 
kontroliuoti (? “N.” Red.) pagrindinius rinkimus, 
rajoninius: turėtų būt nustatyti reikalavimai, ku
riems turėtų atsakyti rajoniniai rinkimai ir jų kan
didatai į valsčiaus komitetus.”
Taigi, pirmąjį tautininkų sistemos projektą jau tu

rime. Žinoma, jisai dar nėra galutinas, nes Voldemaras, 
be abejonės, dar daug kartų jį keis, taisys ir, pagaliau, 
gal visai atšauks, — kaip jisai, pav. padarė su “tautos 
atsiklausimu”, apie kurį beveik per metus laiko smeto
ninė spauda visaip rašė, iki jisai galutinai sudilo.. Bet 
iš to, kas dabar “L. Aide” paskelbta, jau labai aiškiai 
matyt, ko dabartiniai Lietuvos valdovai nori.

Vietoje Seimo jie nori turėt “valstybės tarybą”, 
kurią rinks tik vyresniojo amžiaus piliečiai, perleisti 
per tam tikrą koštuvą ir pripažinti “dorais, darbščiais' 
ir gaspadoriškais”, Visuotinas balsavimas, vadinasi, no
rima panaikinti!

Norima panaikinti taip pat ir tiesioginė rinkimų 
tvarka. Rinktiniai (“geresnieji”) piliečiai rinks ne “val
stybės tarybos” narius, bet tik valsčių komitetus. Val
sčių komitetai da irgi rinks ne atstovus į “valstybės ta
rybą“, bet tiktai apskričių komitetus. Ir tik apskričių 
komitetai, pagaliau, skirs po vieną atstovą iš savo tarpo 
į paskutinę įstaigą — “valstybės tarybą”.

Tuo budu vietoje tiesioginių rinkinių Lietuvos fa
šistai projektuoja trijų laipsnių rinkimus. Kiekvienas, 
kuris žino, kas šiandie dedasi pasaulyje, pripažins, kad 
šitas smetonininkų sumanymas tai — gryna bolševikiš
kos sistemos kopija. Sovietijoje irgi yra panaikinta vi
suotina rinkimų teisė ir tiesioginis balsavimas: centra- 
linis sovietas yra sudarytas iš gubernijų sovietų, o gu-

bernijų sovietai — iš apskričių sovietų, kuriuos savo 
keliu sudaro valsčių sovietų atstovai, išrinkti kaimų su
sirinkimuose. Valsčių ir apskričių atstovai Rusijoje su
daro “sovietus”, o Lietuvos tautininkų projekte — “ko
mitetus”. Tai visas skirtumas.

Smetoniniai “pučininkai” gyrėsi, kad, nuversdami 
demokratinę valdžių, jie “išgelbėję” Lietuvą nuo bolše-
vizmo, bet dabar mes matome, kad jie kaip tik ir eina 
prie bolševikiškos sistemos įsteigimo Lietuvoje!

Kitus bolševizmo “gerumus” Lietuvos diktatoriai 
jau yra praktikoje įvykinę: Seimo išvaikymą; spaudos, 
susirinkimų ir organizacijų laisvės panaikinimą; karo 
stovį ir kruviną terorą. Dabar norima tas “darbas” ap
vainikuoti, užkariant Lietuvai bolševikiškus sovietus. 
“Tautiška”! era — ar ne?

TEGU PASISKAITO

Brooklyno kvušistai, kurie 
prisispyrę tvirtino, kad Pilsud
skis ir Lenkijos socialistai tai 
tas pats, turėtų perskaityt, ką 
tuo klausimu sako Lietuvos 
tautininkų organas, “Lietuvos 
Aidas“. O jisai sako ve ką:

“Bet ar Pilsudskiui pavyks 
su kairiaisiais taip lengvai 
susitarti? Juk socialistai bu
vusiam seime visiškai nebu
vo Pilsudskio šalininkais (Mu
sų pabraukta. “N.“ Red.). 
Iš pradžių, po perversmo, jie 
dar kurj laiką rėmė Pilsud
skį. Bet greit perėjo opozi
cijom Juk ir Pilsudskis da
lyvavo monarchistų suvažia
vime Ncsviže 1925 m. spalių 
mėnesį, kur buvo nutarta 
restauruoti monarchiją ir 
net buvo numatytas kandi
datas į Lenkijos karalius — 
Janusas Radvila. Programa 
buvo tokia numatyta. Pir
miausia prezidento ir vald
žios sustiprinimas (visai taip, 
kaip musų smetonininkų! 
“N.” Red.), paskui regenci- 
jos įvedimas (Vengrijos pa
vyzdžiu). Begcntu turėjo lik
ti pats Pilsudskis. Pagaliau, 
monarchijos proklamavimas 
ir monarcho rinkimas. Buvo 
sudaryta net ir monar
chistų partija. Tačiau ji iš
nyko dėl narių stokos. Iš 
esančių partijų tiktai krikš
čionys nacionalistai, ir tai ne
aiškiai, pripažįsta monarchi
ją. Taigi, šiandien Pilsudskis 
nuo savo monarchistinių sva
jonių bus greičiausiai jau at
sisakęs. Bet visi atmena jo 
palyginamai neseniai pergy
ventą monarchistinj roman
tizmą. Atmena jį ir socia
listai ir, suprantama, nepa
sitiki Pilsudskiu visiškai pa
matuotai, bijodami, kad ne
grįžtų jo monarchistinis ro
mantizmas. Antras dalykas, 
kuris skiria Pilsudskį nuo 
kairiųjų — tai pilsudskinin- 
kų margumus. Čia yra ir 
stambiausių tituluotų dvari
ninkų ir smulkiausių ūkinin
kų, stambiausių pramoninkų 
ir darbininkų, žymiausių fi- 
nansistų ir proletarų, uolių 
katalikų ir žydų. Supranta
ma, kad žemės ūkio, pramo
nės ir finansų magnatų bu
vimas pilsudskininkų bloke 
vargu leis tam blokui susi
artinti su kairiaisiais, ypač 
su socialistais.“
Čia “L. Aido” bendradarbis

pusako visa tą, kas jau buvo 
pasakyta ir “Naujienose” apie 
partijų santykius Lenkijoje. O 
Brooklyno “vienybininkai”, ma
tyt, rašė apie Lenkijos socia
listus iš kokių nors Bimbos 
kantičkų.

“LAŠINIU BYLA“

“Naujienose“ jau buvo pa
stebėta, kad ta “lašinių bylu”, 
kurioje buvo suimta ir paso
dinta į kalėjimą visa eilė krikš
čioniškos ūkininkų sąjungos 
vadų, prasidėjo senai, tik prie 
tautininkų valdžios ji buvo ka- 
žinkur užkliuvus. Dabar šilą 
musų nuomonę pilnai patvirti
na, ir kariuomenės teismo val
stybės gynėjas, paskelbęs Lie

Skaitytojų Balsai
[U£ išreikštas šiame skyriuje 

/nuomones Redakcija neatsako]1

Viešos vakarinės mo
kyklos augusiems

VISUOMIO ATSAKAS G. J. Y.

tu vos s|mi ūdoje oficiali prane
šimą tuo klausimu.

Valstybės gynėjas pareiškia:
“1926 m. gegužes 21 d. 

buvo iškelta kriminalinė by
la, dėl ūkininkų sąjungos ap
gaulingu budu pristatytų ka
riuomenei maitinti ameriko
niškų lašinių, vieton sutar
tų vietinių, įvairiais budais 
juos apdirbant, kaip nusku
tau t nuo lašinių amerikoniš
kus antspaudus ir uždedant 
padirbtus, buk lašiniai Klai
pėdos krašto gamybos, aprū
kant amerikoniškus ir užde
dant ūkininkų sąjungos ant
spaudus. Atlyginimą išgavo 
kaip už vietinius lašinius, 
kas sudaro skirtumą nema
žiau 1 lito'už kilogramą, o 
iš viso apie 100,(KM) litų.”
Tai, vadinasi, tie apgavikai 

iš krikščioniškos ūkininkų są
jungos buvo patraukti atsako
mybėn jau 1926 m., kai kle
rikalai pralaimėjo rinkimus j 
Seimą.

Bylą tečiaus laikinai buvo 
sutrukdęs ginčas dėl bylos pri
klausomybes tarp karinių ir ci
vilinių teismų. Ginčas galuti
nai buvo išspręstas Vyriausio
jo Tribunolo ir 1926 m. spa
lių mėn. 26 dieną byla tapo 
perduota kariuomenės teismo 
prokuratūrai.

Neužilgo po to tečiaUs Lie
tuvoje įvyko perversmas ir, 
įėjus į valdžią smetonininkams, 
“lašinių byla“ užsnūdo. Ji snau
dė kuone pusantrų metų.

Be Mikšio, l)r. Draugelio, 
.lašiuko ir kitų apie 20 ūkinin
kų sąjungos šulų, kurie nese
nai buvo kariuomenės teismo 
prokuroro įsakymu suimti, ta
po dabar suimtas dar ir Ber
nardas Sakalauskas.

Kaip įš prokuroro pareiški
mo matome, ūkininkų sąjun
gos lyderiai apgavo valstybę 
ant kokių 100,000 litų. Ar ne 
puikus dalykas ta “krikščio
niška dora?“

Puikus kraštas
— Iš kur tamsta? — klau

sia tūlo vilniečio, kuris pripuo
lamai atsidūrė Galicijoje.

— Iš Vilniaus krašto — at
sakė šis ramiai.

— Ach, koks puikus tas Vil
niaus kraštas! Įsivaizdink tam
sta, kad aš turiu švogerį, ku
rį išvijo iš pirmos klasės gim
nazijos. Kurį laiką stačiai ne
žinojau kur jis dėti, nes buvo 
begalo išdykęs, palaidūnas, kad 
niekur ramiai negalėjo pabū
ti. Pagalinus dasiprotėjau ir nu
siunčiau jį į Vilniaus kraštą, 
kur bematant dabar pasitaisė
ji* jau yra mokyklos vedėju 
(kicnnvnik). Iš to aš ir spė
ju, kad tasai jūsų Vilniaus kra
štas labai puikus — gyrė ste
bėdamasis galileušas.

—Nauji atradimai mus mo
ko, kad senovės Pompėjos gy
ventojai labai įdomavosi poli
tika ir aktingai dalyvavę mies
to rinkimuose. Tai liudija rin
kimų plakatai rasti ant atkas
tų mūrų sienų. Plakatai būda
vo piešiami ant sienos (ne ant 
popieros).

PIRMYN naujas Nr. 7 
tik ką iš Vilniaus atėjo. Ga
lima gauti Naujienose. Kai
na 1Ucentų.

Gerbiamas G. J. Y., velyda
mas gero visuomybei, duoda 
eilę patarimų. Tačiau tų pata
rimų tarpe yra tokių, su ku
riais man, žinančiam visų reli- 
gių mokslus, nesinori sutikti, 
tad pasistengsiu atsakyti.

Mano skelbiamos religijos 
moksle dogmų nėra, o tik prin
cipai ir santykiavimo taisyk
lės, kurias pripažystama įsiti
kinus jų teisingume ir naudin
gume. Apeigų niekuomet ne
gali būti perdaug, kuomet jos 
nepriverstinos, kuomet turi pa
įvairinti, pagrąžinti gyvenimą. 
Tikrybėj visuomybėj apeigų 
yra daug mažiau, neg kataliky
bė, stačiatikybėj, bramanybėj, 
kantybėj.

G. J. Y. randa visuomoj per
daug aiškintojų, mokytojų. Tik
rybėj jų skaitlius pareis nuo se
kėjų skaičiaus. Koks mokslos 
gali apsieiti be mokytojų? Juk 
visuomybė liečia žmogui rupi
mus klausimus, ir žinynai bus 
tik liaudies universitetai! Ar 
net civilinės mokyklos ir senos 
bažnyčios dabar, jau mokant 
daug kam skaityti, apsieina be 
daugybės mokytojų ir aiškinto
jų. Pagaliau ir dabar yra kiek 
tik norint nemokančių skaityti, 
neskaitančių ir mokant. O. J. 
Y. minimos aukštos kultūros vi
sai dar nėra žmonių masėse; 
žmonija toli gražu dar nėra 
kultūringa, ypač kuomet turime 
omenėj sielos kultuvą, o ne me- 
žiaginę kultūrą arba techniką. 
Lig šiol sielos kultūrai stoka- 
vo net naujų pagrindų arba 
principų; aš juos ir nustačiau 
savo moksle. Kiekvienas asmuo 
pirmiau turi mokintis nustaty
to mokslo, o paskiau tik, išga
lėdamas, turėdamas laiko (o to
kių tėra l(/t ) sulyginti, anali
zuoti.

Nepakanka žinoti kad ir ge
ros dorovės sistemos pradus ir 
taisykles, kaip rašo G. J. Y., 
bet dar reikia lavintis jose, rei
kia auklėti vaikus ir suaugu
sius. Tam pagelbsti nauji pa
pročiai, naujos apeigos, žinčiai. 
Aš nedraudžiu laisvamaniams, 
masonams ir visiems nusikra- 
čiusiems senų supratimų asme
nims priimti ir laikytis vien 
mano dorovės sistemos, nesto
jant visuonios (organizacijos) 
nariuosna. Bet gi visuomą 
skaitau geriausiu įrankiu orga
nizuotai kovai su senomis pa- 
saulėžiuromis už naująją pa
saulėžiūrą.

G. J. Y. pataria nekritikuoti, 
nepulti kitų religijų. To ir nė
ra mano paskelbtame, sutrum
pintame moksle, t. yra visuo
mybėj. Bet praktika parodė, 
kad ne nurodant senųjų religi
jų blogųjų pusių net visuome
nės (ką bekalbėti apie liaudį!) 
nesuprantama, kam reikalingas 
yra naujas mokslas, kodėl jis 
skelbiamas tokioj formoj. Ir 
populiarioj “Visuomybėj“, kuri 
liks atspausdinta šį rudenį, 
kiekviena religinė idėja bus nu
šviesta istoriško rutuliavimosi 
šviesoje, t. yra bus kritikuoja
mos senosios idėjos. Be pama
to G. J. Y. mano, buk kritika 
seno sukelio religinę neapykan
ta. Manome visai minkštų 19 
prakalbų po visą Lietuvą ir 26 
po Ameriką nei sykio nesukėlė 
peštinių aj’ net koliojimosi! Tai 
kaip dar toli ligi religinio ka
ro!

Taip — visuomybė skiriama 
visai žmonijai, bet kiekviena 
tauta organizacijos ir apeigų 
bei papročių atžvilgiu galės tu
rėti autonomiją. Kvietimas lie
tuvių mesti Romos katalikybę 
protestui dėl Vilnijos pripažini
me Lenkijai yra vienas tarpe 
keletos motyvų ir priguli ne 
man, o “Visuonios Organizato
riams” (žiur. “Vis.“ 211-215 
pusi.). —Visuomis.

Sėsi j os laikytos per 25 savaites, 
3 vakarus į savaitę, 2 valandas 
į vakarą.

Apšvietos Departamentas 
garsina pasiūlytus kursus. Tie 
apgarsinimai randasi anglų ir 
svetimų kalbų laikraščiuose.

(FLIS).

OLD COLD
JUOKAI

, Tarnas (ant laivo) — “Ką aš ga- 
trisdešimts ir.liu jums pagelbėti, gerbiamasis?”

j Pasažierius (alpdamas) — “Jus 
galit suteikti mano komplimentus 
vyriausiam inžinieriui ir paklausti 
jo: ar nėra budo kaip nors visus boi
lerius išsprogdinti.”

Daugelis žmonių mano, kad 
viešos mokyklos yra tik jau
niems, bet tyrinėjimai parodo, 
kad mokslas netur baigtis su 
jaunyste. Kolegijų ir universi
tetų augusieji studentai, kaip 
ir viešų mokyklų, yra daug ge
resni moksleiviai, nes geriausia 
mokinasi tarpe
keturiasdešimta metų.

L. R. Alderman, Suv. Vals
tijų Apšvietos Departamento 
sj>ecialistas rokuoja, kad šioje 
šalyje net 25,000,000 žmonių 
galėtų pasinaudoti vakarinėmis 
mokyklomis. Bet prisirašiusių 
skaičius yra labai mažas.

1910 metuose tik 135,000 mo
ksleivių prisirašė vakarinėse 
mokyklose, skaičius padidėjo 
1912 m. iki 419,981; 1918 m. 
iki 585,413; 1922 m. i“ 
863 ir 1924 m. iki 943,442.

Yra didelis skirtumas tarpe i kad ‘‘išrūkysi vežimą ir kosulio ne- 
dieninių ir vakarinių mokyklų i * 
moksleivių. Nors Gary, India-j 
na, šešta dalis miesto gyvento
jų lanko vakarines mokyklas, 
bet vakarinių mokyklų lanky
mas yra 1 nuošimtis dieninių 
mokyklų lankymo. Suvirs 19,- 
000 vyrų ir merginų lanko net 
19 mokyklų. Mokesties nėr, tik 
jeigu universiteto kursas ima
mas, tai reguliariškos universi
teto mokesties reikalaujama.

Iš Apšvietos Biuro gautų pra
nešimų matyt, kad miestai iš 
100,000 gyventojų turi kokios 
nors rųšies vakarinę mokyklą. 
Kalkiniuose miestuose nedaug 
žmonių lanko mokyklas ir to
dėl jos negali siūlyti daug kni
su. Iš miestų su nuo 30,000 
iki 100,000 gyventojų, 36 nuo
šimtis praneša, kad neturi va
karinių mokyklų, kuomet mies
tuose su nuo 2,500 iki 10,000 
gyventojų retai randame vaka-j 
rinę mokyklą.

Kaikurios viešos vakarinės 
mokyklos ima mažą mokestį;/ 
kitos ima tik užtektinai praša
linti nenorinčius mokytis; kuo
met kitos 
strukcijas 
vakarinės 
miestuose 
mokėti.

žingeidu žinoti, kad Worces- 
tery, Massachusetts vakarinės 
mokyklos egzistuoja per pasku
tinius 78 metus. Tame miesto 
mokestis yra $15, pradinėse 
klasose ir $20 augštesnėse.

Miestai, kurie siūlo mokslą 
dykai tiki, kad viešos mokyk
los yra visiems, augusiems ir 
jauniems. Bet tie miestai, ku
rie reikalauja kokios nors mo
kesties tiki, kad viešos mokyk
los yra tik jauniems ir jeigu 
senesni nori pasinaudoti, turi 
užmokėti nors už išlaidas.

Los Angeles, Californijoj, 
62,630 studentų prisirašė va
karinėse mokyklose 1926 m. 
Dvidešimts penkios mokyklos 
laiko sesijas nuo dviejų iki pen
kių vakarų į savaitę, dvi va
landas į vakarą. Mokyklos at
daros net 40 savaičių į metus.

Moksleivių metai, lajikymas 
ir užsiėmimai parodyta sekan-

Ji (rodydama) — “Tu nebjvertini 
daugiau mano bučkių kaip būdavo se
niau.”

Jis: — “Įvertinti juos? Prieš ve
stuves aš būdavo tikiuosi tuainą jų 
gauti už saldainių skrynutę, o dabar 
aš vos tik gaunu vienų už nupirkimą 
naujos dresės.”

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tu« — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne

ik; fi.io turėsi, šiame laikraštyje telpa Old IKI o IZ, i go|<| cigaretų komiški skelbimai, 
1 piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi- 
Į žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit,

turėsi r

mokyklos ima už in- 
išlaidas. Didžiausios i 
mokyklos randasi į 

kur už mokslą nereik,

čiame pranešime, kurį išdavė 
Los Angeles mokyklų viršinin
kas.

Seniausias moksleivis yra 83 
metų amžiaus, jauniausias 18 
metų.

Daugiausia mokinasi vartoti 
rašomą mašinėlę.

Beveik 68 nuošimtis mokinių 
apsivedę.

Užsiėmimai vienoj vakarinėj 
mokykloj yra -185 raštininkai, 
164 stenografės, 111 šeiminin
kių, 45 pardavinėtojų, 16 inži
nierių, 3 chiropraktikai, 2 kny
giai, 2 gydytojai ir dentistai.

Buffalo, N. Y., veda vakari
nes mokyklas per 30 metų. 
1926-27 metuose net 28,000 
žmonių lankė vakarines mokyk
las. Ir beveik visos tautos at
stovautos. Kur tik horėta pra
dėti naują kursą, reikėjo tik
prirašyti 15 žmonių, arba dau- 

’giau ir mokytoją pristatyta, 
.čia nereik mokėti už mokslą. 
I Ir vartojama net 22 mokyklos.

J Z

Naktimis 
Pūslės 

Silpnumas 
arba skausmai 

Prašalinami 
saugiai su

CAI’SOLBS •

^7^41

MIDY 
Capsulcs 

Parduodama 
visose 

vai.^tynėse

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

N AM V 
Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK 
47 St, & Ashland Avė.

Woollens Dentistas
PrCKhlenlns Tito llaj'M Dcntal Ofisų

Atsiminkite: 23 Metų Įstaiga

VIENUODV KAINU 
SKYRIUS

1800 S'. Halsted St.
VISUOMET ŽEMOS KAINOS 

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

Jum RiiiiMite mIiim Žemu* kuinuM 
kiek viena lite ofise 

Darbus KaraiitiiojHinas kiekviename ofine

Nuvo Dantys .............. ........ .....................
PerUnial Dantys    i
SO Amžiaus Dantys ....... —. I
Solilu Dantys ............... I
Truform Duntys I
Truoe-bite Danty*______ I
*. B. Whlte Natūraliai_______ — i
NaturalČH Pink Fleitos __  ____ ___
l’lcltu pataisymas ......................... ..
Duotu <la<lė.linia<«, vienas duotis ...... ..
lAtraiikiinni KydttolČH 
lot mūkimas duotu kum mi oxigenu — 

Keletas duotu SI kiekvienas 
AtikHinėH Crown, 2‘4-kurato ...........  —
llrhlKetvork (už duoti) ................ .......
Sidabru prl pildymus __
Alloy pripildymus unkštos ryšles 
Auksiniai litltiy $'4 "

*5
ŠIO 
s 15 
sjo 
»25
*•,'5 
S‘.»5 
»35 

SI 
SI 
SI 
S3

_.»5 
S5 
SI

Auksin Irti Intay .... S‘4 Iki ,10
NaturalČH apalvoM cnnvtiH   S5
Forccllnial juckt-t rrouna . .. S15 iki S20 
X-Kuy (kan 3 dantyti) 50e

Telkiant viski) geriausio kas tik 
yru dentieterijoj

RAŠYTA GARANTIJA
ATSILANKYK IT ŠIANDIE DEL 

DYKAI APSKAITLIAV1MO

Atsiminkite: 23 Metą Įstaiga 
" 1 y " " . . ........

Tarpe Jackson ir Vun Burcn 
326 So. State St. 
sale Rialto teatro

Pasižiūrėkite į musų langus 
— 2 aukštas

Vakarais Iki 8. Nrdėliomls iki pieta

G—=—G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

Gyvenimo Kompletas 
1927 metų. Tai yra 
gražiai apdarytas vi
sų metų Gyvenimas 
knygoje, 432 pusla
pių. Įsigykit Gyveni
mo Kompletų — nu
džiugsite. Kaina $3.

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE
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Tarp Ghicagos

ŽINIOS Lietuvių

šiomis dienomis fcder aliai North Side
prohibicijos agentai pašovė 
nuinicipalio teismo beilifą sa- 
liune, kuris randasi 6901 So.

laidotuvės Juoko Sakalausko

State st. Fedemlis teismas iš
nešė vadinamą idaitmentą 
prieš beilifą. Bet beilifo pati iš
ėmė warantą prieš prohibicijos 
agentą, pašovusi beilifą. Chica
gos policija ir meras pareiškė 
nepakęsiu prohibicijos agentų 
šeimininkavimo Chicagoje.

Kadangi gana plačiai “Nau
jienose” buvo rašyta apie tra
gišką mirtį Juozo Sakalausko, 
tai čia apie tai neminėsiu, tik 
pranešiu apie jo iškilmingas lai
dotuves.

Juozas Sakalauskas prigulėjo 
Chicagos Lietuvių Draugijai Sa-

♦ ♦ ♦

Rasta lavonas moters ant sto
go trijų aukštų namo, kuris 
yra užpakalyje Garrick teatro 
trobesio, 64 \V. Randolph st. 
Lavonas ji»n ton išbuvęs Icokių 
savaitę laiko ar ilgiau. Policija 
mano, kad moteriškė išvirto 
arba iššoko iš 13-tojo aukšto 
trobesio, kuriame pirma savai
tės laivo rasta moteriškės ran
kinis krepais. Policija stengia
si negyvėlės gimines surasti. 

♦ ♦ ♦

Trys vvrai surišo Grand Ra- 
pids Furniture kompanijos krau
tuvės sargą, išsprogdino sau
giąją šėpą ir išsinešė nuo 8 iki 
10 tūkstančių dolerių. Krautu
vės adresas: 229 S. VVabash

♦ ♦ ♦

1 Elevatoriaus platformoje, lau
kdamas traukinio, stovėjo Ja
mes Popparapuolis, 40 m., ir 
valgė obuolį. štai atvažiuoja 
traukinys. štai jau čia pat. 
Staiga iš Papparapoulio rankų 
iškrinta obuolys, jis pats puo
la ant traukinio bėgių. Kon
duktorius mėgino sulaikyti 
traukinį, bet pervėhi. Trauki
nys sutriuškino Papparaj>oulio 
koją. Jis tapo nugabentas ligo
ninėn be sąmonės.

I

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu
C0LUMBUS

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klcsos 

kambariai, tiktai 
statė rooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Šalie St.
Chicago, Iii.

NORTH GERMAN

LLOYD

vitarpinės Pašalpos ir Hum- 
boldt Park Politiškam Kliubui.

Laidotuvės atsibuvo subatoj, 
kovo 31 d., 2 vai. po pietų iš 
namų, 4829 N. Vevada st., į 
Lietuvių Tautiškas Kilpines. 
Jau apie 1:30 vai. vargiai gali
ma buvo jeitij vidų pamatyti 
nabašninką, o gatvės abi pusi 
buvo nustatytos mašinomis ir 
pilni šalygatviai žmonių.

2 vai. pradėjo nešti kvietkas, 
kurių buvo gana daug nuo drau

gijų, draugų ir pažįstamų. Pa
skiau pasirodė grabo nešėjai, 
nešantys grabą su prisegtais 
gedulingais ženklais su užrašu: 
“Chicagos Lietuvių Draugija 

! Savitarpinės Pašalpos”, lydint 
nabašninko moterei, dukrelei ir 
giminėms, per kurių veidus rie
dėjo ašaros.

Nuėmus prie namų paveiks
lus ir sutvarkius mašinas, liūd
na procesija leidosi į kapines. 
Mašinos, kurių buvo apie šim- 

' tą, povai bėgo viena paskui ki
tos; nesimatė pirmos nuo pa
skutinės, tik kriokė prie kryž
kelių duodamos ženklą, kad tai 
važiuoja pagrabas.

Diena buvo labai graži, skai
sčiai švietė saulutė lyg rodė ke
lią keliauninkams į amžiną pa
ilsį. Atvažiavę į kapines, žmo
nės pasipylė jose, tarsi kapinių 
puošimo dienoje, čia, prie ka-i 
po, buvo nuimti paveikslai. Dr. 
A. Montvidas pasakė prakalbą.

Juozas Sakalauskas liko ilsė
tis gražioj ant kalnelio vietoj,1 
po aukštais ąžuolais, kurių pa
linkusios šakos lig rodo, kad jos 
paėmė nabašninką savo globon, 
ir sako, jog čia ilsisi Juozas Sa
kalauskas, kurio gyvastis buvo 
atimta ranka beširdžio piktada
rio, kuris paliko vargšę dukrelę 
ir moterį.

Lai bus jam lengva žemelė.
X. š.

Chicagos Lie’uvių 
Kliubas

neton.
Kliubo reikalas visiems aiš

kus ir visi jo nori, nes gerai ži
no, kad be jo lietuvių kultūri
nis veikimas neįmanomas. Kur 
gi susirinksi, pasitarsi ir nusta
tysi veikimo eigą. Na, o ekono
minio bu vi o pagerėjimas? Ne
susiorganizavę mes skursime 
kaip skardome. Amerikos gyve
nimas padarė didelę pažangą, o 
lietuviai — koki buvo, toki ir 
tebėra. Prieš desėtkus metų 
daugiau darbų nuveikdavo, ne
gu dabar, nors tuomet inteli
gentijos nesulyginamai mažiau 
buvo.

Musų veikėjai, matomai, išsi- 
veikėjo. ... Jų neįprašysi burtis 
j organizaciją ir pradėti naujus 
darbus. Na, pavyz., kad ir to 
paties kliubo reikalas. Juk leng
va susiburti. 300 narių, tai kaip 
niekis! Tiek profesionalų, tiek 
Biznierių ? Ne trys, l>et trisde
šimt trys šimtai galėtų susi- 

burti j kliubo organizaciją.
Tiek lietuvių! Kur jus rasite 

kitą tokį miestą ant žemės ka
muolio, kur gyventų tiek lietu
vių, kiek Chicagoj? O ką jie tu
ri? Kuo jie atsižymėjo kultū
ros darbe? Tiesa, turi daug 
bažnyčių, mokyklų, tu r bankų, 
biznio įstaigų, ofisų begalės, bet 
ką jie turi sau? Ką? Pasikrapš
tyk pakaušį, mano mielas chica- 
gieti, ir parausk iš gėdos. Pasi
teisinimo nerasi. Gali pykti, 
raukytis, bet kas tiesa, tai ne 
melas. Nei už pusę cento neati
duosiu kredito chicagiečiams 
inteligentams tol, kol jie nesu
organizuos kliubo ir neįsigys 
sau rūmų. O tas labai lengva 
padaryti. Reikia tik noro ir pa
kišti po suolu visas ambicijas.

Kodėl ne aš, o tu?
Nedirbsiu su tavim kartu. 
Tu katalik’s, tu bolševik’s, 
Tu tautinink’s, tu socialik’s.... 
Ir taip nei aš, nei tu 
Negalim dirbti mes kartu 
Kaip “aušrininkai” kitados, 
Prie pirmo laikraščio

[“Aušros”!....
'los eilutes turi maždaug, 

taip sakant, teisybės. Na, ar 
ne? Reikės “Margutį” pamar
ginti “spėlologijos” skyrių. ...

O visgi, margutiškai tariant, 
Chicagos lietuviams yra garbė 
nieko neveikti ir niekd neturėti, 
kas musų vardą iškeltų ameri
konų tarpe.

STATĖM ENT OF THE 0WNER- 
SH1P, MANAGEMENT. CIRCULA- 
TION, ETC., REOUIRED BY THE 
ACT OF CONGRESS OF AUGUST 

24, 1912,

Of Naujienos, The Lithuanian Daily 
News published daily at Chicago, 
Illinois for April 1, 1928. 
Stato of Illinois / 
County of Cook f ’

Beforc me, a Notary Public in and 
for the Stato and county aforesaid, 
personally appeared Joseph Šmote
lis, who, having been dūly sworn ac- 
cording to law. deposes and says that 
he is the Business Manager of the 
Naujienos, The Lithuanian Daily News 
and that the follovving is, to the best 
of his knowledgo and belief, a true 
statement of the ownership, manage- 
ment circulation etc., of tho afore 
said publication for the dato shovving 
in the above caption, reųuired by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
section 411, Postai Laws and Regula- 
tions, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the narnos and addrcsses of . 
tho publisher, editor, managing edit- 
or, and business inanagers are:

Publisher Lithuanian Nevvs I’ubli- 
shing Co., 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals
ted St., Chicago, 111.

Managing Editor Nono.
U usi nes.s Joneph Šmote-

lis, 1789 S. Halsted St., Chicago, III.
2. That the owners are: Lithuanian 

News Publishing Co., J. Šmotelis, P. 
Grigaitis, P. Maliorius, T. Rypkevi- 
čius, A. Zymonlas, V. Šmotelis, K. 
Gugis all of 1739 So. Halsted St., Chi
cago, III. and K. Jainontas (deceased).

3. That the known bondholdcrs, 
mortgagees, and other security hold-' 
ers owning or holding 1 per cent or 
inore of totai amount of bonds, mort- 
gages, or other securities are Lith
uanian News I.oan and Bldg. Ass’n, 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

4. That the two paragraphs next 1 
above, giving the narnės of the 
lisl of stocKholders and security 
holders, i f any, contain not only the 
lisc of stockholders and security 
holders as Ihey appear upon the 
books of the company būt also, in 
cases where the stockholder or secu
rity appears upon tho books of the 
company as trustee or in any other 
fiduciary relation , the name of the 
person or Corporation for whom such 
trustee is acting, is given; also that 
tho said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s full 
knovvledge and belief as to the čir* 
currcstances and conditions under 
which stockholders and security hol
ders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; 
and this affiant has no reason to 
believe that any other person, asso- 
ciation, or Corporation has any in- 
terest direct or indirect in the said 
stock, bonds, or other securities than 
as so stated by him.

5. That the average number of co- 
pies of each issue of this publication 
sold or distributed, through the mails 
or othervvise, to paid subscribers 
during the six month preceding the 
dato shown above is 37,350.

Joseph Šmotelis, 
Business Manager.

Sworn to and subscribed beforc nic 
this 31 day of March, 1928.
Michael J. Tananevicz, Notary Public

My sommission oxpires Jan. 30, 
1930.

APLANKYKIT
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Iš new York o Klaipedon

Baltic America Line — “Lituania”

Smagiausia 

Patogiausia 

Kelionė 

Klaipedon 

Be persėdimo

SERGANTI ŽMONĖS!
Pasitarkite su 
Dr. Ross apie bi- 
le kokią LIGĄ 
arba SILPNU
MĄ. Maloniai su
teikiami visokie 

patarimai 
DYKAI

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

kampas Monroe St., Chicago.
Crilly Building. — Imk elevatorj iki 

penkto aukšto.
Jus privalote turėti geriausi gydy
mą. Pasimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo ligų, sifi
lio, odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūslės li
gų. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai. Specialis 
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ligų 
Dr. Ross pašvenčia visa savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedčlyį, sere- 
doj ir subatoj nuo 10 xyto iki 8 va
karo.

Dvidešimtis penki metai 
tame name

Rašo A. Vanagaitis

Daug kalbama, daug daroma, 
daug nepadaryta, bet niekelio 
nepradėta organizuoti paties 
kliubo, kaipo organizatyvio kū
no. Jau buvo suderėta namas, 
sudėta pinigai, numatyta įkur
tuvės, bet.... veltui. Ir kodėl ta
Chicaga nepajėgia įsisteigti 
sau kliubą? Garsiai kalbama ir 
rašoma apie šimtą tūkstančių 
lietuvių, bet kultūros darbui — 
šimto nesurasi. Jau tik kas nors 
ir kur nors pakasta koks vel
niūkštis. Ten, kur desėtkais 
skaitoma profesionalai, nesiran
da organizacijos, kurion prigu
lėtų visi. Tai politika, partija, 
asmeniškumas, arba kas nors 
kito atsistoja skersai tako ir 
neduoda progos susiburti vie-

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Hcating

Kaipo lietuvia, lietuviams visados 
patarnauju kuogerlausiai 

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina Stw Cbieago, Hl.

♦ ♦ ♦

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriteri _į

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

lb prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bank?

HOWARD W.

ELMORE
*

' President, H. W. Elinore & Co.

Republikonų Kandidatas 

ant 

SANITARY DISTRICT 
TRUSTEE

čias NUO APAČIOS 
ANT BALOTO

KVIEČIAME LIETUVIUS IŠ VISUR!

CIcvcIand, Ohio

Detroit, Mich.

Grand Rapids, Mich.

East St. Louis, III.

Springfield, III.

Akron, Ohio
Westville, III.

Toledo, Ohio

Michigan City, Ind.

Omaha, Ncbraska

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

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

no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas bran
giau galės pamatyti garsu Niagara Falls vandenpuolį ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui i New Yorką.

4

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 

kreipkitės tuojaus

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago..
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Tarp Chicagos 
Lietuvių
Burnside

šmeižikams iš “Vilnies"
“Vilnies" redaktoriai šmeižia 

visus, kurie nesilenkia jiems— 
ne tik draugijas, bet ir pavie
nes y patas. Visų tų šmeižtų 
aš čia neminėsiu, atsiliepsiu tik 
dėl vieno—kito.

štai “Vilnies" 57-me nume
ryje, apžvalgoje, pasakojama, 
kad Vitaitis grūmojąs SLA. na
riams; “Vilnies" redaktoriai 
šmeižia ir lieja raudonas ašaras 
dėl to, kad tilpusius “Tėvynėje" 
trys korespondencijos iš 
Zeigler, Rockford ir Burnside; 
jie verkšlena ir šipeižia tuos 
narius, kurie rašė tokias žinu
tes; “Vilnies" redaktoriai va
ro agitaciją už savąjį kuminis- 
tinį kandidatų sąrašą; mini ko
kias ten korespondencijas; skun 
džiasi, kad juos apšmeižę, bet 
nepasako kas juos “šmeižęs."

Tad aš pasakysiu. Burnsidė- 
je SLA. 63-čios kuopos susirin
kimas įvyko vasario 2 dieną. 
Ėjo jame svarstymas klausimo 
ar parduot Roselando darbinin
kų bendrovės namo šėrus, ar 
ne. Mat, buvo duotas ir pa
remtas įnešimas parduoti.

A. Barniškis, gavęs balsą, 
kalbėjo tuo klausimu. Vienas 
tavorščius. paprašęs balso, ku
rį pirmininkas jam ir suteikė, 
lyg netekęs proto, ėmė kalbėti 
ne apie šėrus, bet įtarti, kad 
tuos pinigus Barniškis sau pa
siimsiąs. O pirmininkas tokią 
to nario kalbą ne tik kad nesu
stabdė, bet davė kalbėjusiam 
sielotis kiek tik tas norėjo.

Kas gi man paliko daryti — 
tylėti ir gana? Pasak “Vilnies" 
redaktorių, tai nei į “Tėvynę" 
apie tokius dalykus negalima 
rašyti, nors tie klausimai bu
vo iškelti Susivienijimo^ susi
rinkime. Pasak “Vilnies" re
daktorių, nevalia rašyti, kad 
mane apvagino. Bet aš turiu 
liudininkus, kbrie tame susi
rinkime dalyvavo ir kurie tą 
apvaginimą girdėjo.

“Vilnies" redaktorių many
mu, rašyti apie tai, kad vienas 
jų sėbrų mane apvagino, reiš
kia rašyti šmeižtą. Išeina taip, 
kad jų f rentai gali kitus šmeiž
ti ir vagimis vadinti, bet para
šyti, kad jie šmeižia ir apvagi
na žmones, tai ne valia!

Jeigu jus, “Vilnies” redakto
riai, būtumėt nors kiek teisin
gi, tai netalpintumėt tokių ko
respondencijų, kokias talpina
te. štai iš Burnsidės gegužės 
mėnesyje, 1927, til|x> “Vilnyje" 
net dvi korespondencijos, ku
riose aš buvau šmeižiamas. Vie
noje buvo pasakyta, buk aš 
draugijų pinigus pavogęs, kito
je — mano šeimyniški reikalai 
visaip išniekinami. AŠ jums j 
porą savaičių buvau pasiuntęs 
jM)rą laiškų atsakydamas į tas 
šmeižiančias korespondencijas. 
Vienok jus jų netalpinote, net 
ir atsakymo nedavėt. Reiškia, 
jūsų frentai gali žmones vagin- 
ti ir šmeižti. Jus taip elgiatės ir 
iki šiam laikui.

Gal būt reikės jumis parei
kalauti pas teisėją. Mat, čia ne 
Rusija, čia Chicaga. Ir nors 
darbininkui žmogui sunku po 
teismus vaikščioti, ale ką gi 
padarysi—reikia gintis nuo 
šmeižiku.

Aš užtikrinu, kad SLA. na
riai išrinks tokią valdybą, ko
ki jiems išrodys geriausia. Jus 
gi l>e reikalo liejate raudonas 
ašaras, kad SLA. pražus su pi
nigais. Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje buvo ir bus kol lietu
vių Amerikoje bus.

Jeigu jus esate tokie gerada
riai, ar ne geriau butų jums 
pasidarbuoti ir surasti žmogų, 
kuris nuskriaudė lietuvių drau
giją Pittsburgh’e? Aš esu tik
ras, kad žmogus, nuskriadęs tą 
draugiją, yra vienas raudonų
jų Maskvos klapčiukų, nes Mas
kvos pasekėjai valdo tą drau
giją. —Barniškis,

SLA. 63 kp. narys.

Artistai išvažiuoja
Babravičius, Pilka, Šimkus— 

greitu laiku apleidžia Ameriką, 
Pirmutinis savo atsisveikinimą 
rengia St. Pilka ir, pasirodo, 
elgiasi labai drąsiai, nes jo at
sisveikinimo vaidinimas įvyks 
pėtnyčioj, 13 balandžio, žiūrė
kit pėtnyčia ir “13". Bet art. 
Pilka sako, kad 13 yra jam 
laiminga diena ir jis tikisi, kad 
rasis vistik čikogoje pora šim
tų jo draugų, kurie gal pano
rės į tą vakarą atvažiuoti ar 
ateiti į Lietuvių Auditoriją. 
Art. Pilka rengia didelę, visai 
naują programą. Daug vieti
nių musų dainininkų ir vaidin
tojų iš anksto jau pasižadėjo 
dalyvauti. Pirmu syk amerikie
čiai išvys art. Pilką vaidinant 
Šekspiro veikale ir dar daug 
kitokių ruošiama “siurpraizų". 
22 balandžio, sekmadieny daini
ninkas J. Babravičius tai pat 
Auditorijoj duos savo atsisvei
kinimo koncertą. Komp Šim
kus irgi kaž ką ruošia savo at
sisveikinimui. žodžiu, svečiai 
artistai mus apleidžia. Liekasi 
redaktorius Vanagaitis ir direk
torius Vaičkus. Tiedu, matyt, 
žada Amerikos neapleisti.

—Rep.

“Tuščios pastangos”
Pereitą trečiadienį, kovo 28 

dieną, vėl turėjome progos ma
tyti scenoje “Tuščias pastan
gas". Statė jas taip pat art. 
St. Pilka ir vaidino tas pats są
statas, ką ir Goodman teatre 
(išskyrus p. Gugienę, kurios 
vietoje dalyvavo p-lė Kairytė).

Dabar, kai jau matėme jas 
porą kartų, kai jau turėjome 
progos ne tik išsinešti iš vaidi
nimo įspūdžių, bet ir pamąs
tyti, kodėl tokio ar kitokio į- 
spudžio veikalas ir vaidinimas 
padarė, ir kai jau neužilgo art. 
Pilka apleis Ameriką, norisi 
tarti dar keletas žodžių tiek 
apie “Tuščias pastangas", tiek 
apie j). Pilkos darbuotę lietuvių 
teatrui Amerikoje.

“Tuščios pastangos" paskuti
niu kUrtu statyta visai prastoje 
salėje, jei palyginsime ją su 
Goodman teatru. O tuo tarpu, 
kaip muzikanto koncertui, kaip 
paveikslui išstatytam parodoje, 
taip teatro veikalui reikalinga 
tinkama vieta, kad jis galėtų 
pilnai pasirodyti ko yra vertas. 
Šiuo žvilgsniu S. P. C. P. salė 
buvo ne labai tikusi “Tuščioms 
pastangoms".

Visgi jos ir pereitą trečiadie
nį padarė gilesnio įspūdžio j 
publiką, negu bet kuris kitas 
parengimas iš visų, kokius tu
rėjome šį sezoną Chicagoje.

Nesakau, kad “Tuščios pa
stangos”, kaip veikalas, butų 
tobulas; nesakau, kad vaidinto
jai butų pasiekę vaidinimo vir
šūnių; nesakau, kad pastaty
mas, vaidinimo planas, butų bu
vęs be ydų. Tobulumo, toli 
gražu, nebuvo. Vienok, jei pa
imsime domėn tai, kokiose są
lygose musų teatro darbuoto
jams priseina rengtis scenai ir 
joje, jei pasirodyti lyginsime 
pastatytoms “Tuščioms pastan
goms" kitus tos rųšies ir kito
kių meno formų parengimus, 
kurių šį sezoną turėjome ne 
mažai, tai reikia pasakyti, kad nors vieną kartą pasirodė pa-

JIE MINKŠTI 
vienok UŽGANĖDINA

O 1928. I.IGGFTT A MYFR1 TOBACCO CO.
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(išskyrus Babravičius Vanagai
čio koncertą pereitą rudenį) 
Pilka ir jo bendrai vaidinime 
pasirodė geriausia.

Už tai kreditas tenka visu- 
pirma pačiam p. Pilkai. Viena, 
jis sugebėjo “Tuščioms pastan
goms" sutraukti geriausius Chi
cagos lietuvių vaidintojus; aht- 
ra, pasistengė tinkamą veikalą 
parinkti; o trečia, pastatymui 
to veikalo jis dirbo,—ką, deja, 
apie kitus musų menininkus 
ne visuomet galima pasakyti.

Nors mes, lietuviškų parengi
mų lankytojai, turėdami ome- 
nėje meno mėgėjų pastangas, 
dedamas juo geriausiam pasiro
dymui scenoje, dažnai (jei ne 
visuomet) giriame juos atvi
riau, negu kritikuojame, pasa
kymas tečiaus, kad Pilka ir jo 
sąstatas padarė į chicagiečius 
su “'rūsčiomis pastangomis" 
geresnio įspūdžio, negu kiti, nė
ra perdėtas pagirimas; tai yra 
atidavimas užtarnauto kredito.

—Reporteris.

Town of Lake 
Naktį iš sekmadienio i pir

madienį, neprašyti svečiai įsi
piršo J. J. Zolp Re ai Estate 
olisan, adresu 1559 So. Pauli
na st.

Kadangi jie buvo neprašyti,
tai niekas jų nematė nei kai: 
jie įsipiršo, nei kai jie apleido 
ofisą.

Tik atidarius ofisą pirmadie
nio ryte buvo pastebėta, jog 
keno ten šeimininkauta jame. 
Ir šeimininkauta ne labai gas- 
padarniai: išrausta kai kurie 
stalčiai, išblaškyta popierių ant 1 
žemės.

Vienok naktiniai “šeiminin
kai”, matyt, buvo prasti meis- ' 
trai, o veikiausia, ofiso saugio
sios šėpos pertvirtos jiems. Tų 
šėpų jie nesugebėjo atidaryti. 
Nieko neišnešta. Paliko net trys 
ar keturi centai, kurie buvo 
neužrakinti.

Vienu tečiaus dalyku nakti
niai svečiai pasipelnė: ‘jie pasi
ėmė revolverį Savage išdirbys- 
tės, 32 kalibro. 

* ♦ *
J. J. Zolpą neprašyti svečiai 

atlankė jau antru kartu pasta
romis dienomis. P-nas Zolp tai
so namą adresu 4667 So. Pau
lina avė. Jis čia yra kon trak to
rius. Na, tai pereitą savaitę 
naktį vagiliai išėmė taisomo 
namo langą, įlindo vidun, paė
mė šepečius, keletą galionų 
varnišo, dagi išnešė toiletų vir
šelius. Jie tečiaus neužtiko ma- 
levos, o tuomet butų padarę 
didesnių nuostolių. Šiaip gi nuo
stolių padaryta nedaug.

♦ ♦ ♦
Tą pačią pereitą savaitę sep

tyni vaikėzai įsipiršo į žydo 
krautuvę, kuri randasi prie 46 
ir Ashland avė. Policija čia 
juos užtiko. Suėmė visą būrį — 
net septynius.

Detektyvas Harry Cragen už
davė vaikėzams peklos. Nuga
beno municipalin teisman, čia 
pasitaikė dar vienas kitas pilie
tis, kuris turėjo skundų dėl 
vaikėzų siautimo. Taigi musų 
vaikėzus municipalis teismas 
atidavė grand džiurei. Jie pa
dėti kiekvienas po ybondsu 
$10,000. Apielinkės piliečiai

tenkinti Harry Crageno džiabu 
ir teismo nuosprendžiu, Imi Įlo
mėliai Ir vagiliai vaikėzai jau 
jiems pusėtinai įkirčjo.

— Reporteris.

Marąuette Park
Nesenai čia kažinkas apiplėšė 

lietuvių namus, kurie randasi 
adresu 7150 So. Artesian. Va
giliai dienos laiku išmušė skie
po langą, įlindo sklepan, o iš 
ten įėjo butan ir apkraustė na
mus: išnešė laikrodėlį, paėmė 
apie 20 dolerių pinigais ir kito
kių dalykų.

Šiomis dienomis vągiliai tapo 
sugauti.

Kas jie buvo? Gi du vaikiš
čių, kokių dešimties-vienuolikos 
metų kiekvienas. Abu lenkučiu 
iš Brighton Parko apielinkės.

Kaip juos pagavo? Ogi ve 
kaip. Vaikai išmainė pavogtus 
20 dolerių ant penų (centų) ir 
Marųuette Parko apielinkėje 
(netoli nuo tų namų, iš kurių 
pavogė), kasė duobę pinigam 

i paslėpti, čia juos nučiupo.
Kodėl jie išmainė pinigus ant 

centų, kodėl jie atvažiavo vėl 
į Marųuette Parką paslėpti pi
nigus ir kodėl jie norėjo pa
slėpti žemėje, neteko sužinoti. 
Gal buvo prisiskaitę kokių nors 
pasakų apie senovės “piratus" 
ir mėgino juos pamėgdžioti.

—Reporteris.

Kensington
Vilimo Miltakio laidotuvės

Po Bridgeportą matyt kaip 
ritinėjasi “Margutis”, tik ne vi
si jį mate. Kas jį čiupinėjo ir 
vartė, tas savotišką opiniją 
spėjo sudaryti. Visaip kalba tie, 
kurie mėgsta kalbėti. Visiems 
“Margutis" patinka, tik visa bė
da tame, kad prie “Margučio" 
nėra direktorių štabo.

Man užklausus “Margučio" 
redaktoriaus delko nėra direk- 
toriato, jis štai ką pasakė:

“Direktoriai yra, serai yra, 
tik žmonės nežino. 2 N. visi ras 
viešą pranešimą ir paskelbimą* 
apie “Margučio" direktoriatą, 
šėrus ir bendrovę. Pirmas nu
meris, tiktai pasižiūrėjimui. Te
gul žino žmonės kaip atrodys 
“Margutis" ateity. Jeigu patiks, 
kiekvienas, kas užsiprenume
ruos metams “Margutį", bus 
kartu šėrininku ir direktorium. 
“Margučio" direktoriatą kitaip 
negalima sutverti, nes jam rei
kalingi menininkai direktoriai, 
o tokių nedaug yra. “Margutis" 
gi reikalingas maždaug 50,000 
direktorių. O kur gausi tiek 
menininkų? Tokiu budu prakti
kuojamas direktoriatas kitų re
dakcijų savaime atpuola ir no
rima pravesti “naujas įstaty
mas"... Tai ot kap....!"

Užbaigė savo kalbą “Margu
čio" redaktorius ir užfundijo 
cigarą. Aš užsirašiau sau ir pra
šiau siuntinėti į Lietuvą mano 
broliui. Tegul juokiasi ir dainas 
dainuoja. Už 75 centus į metus, 
tai yra bargenas. —R.

Kovo 27-tą dieną tapo pa
laidotas Vilimas Miltakis. Jo 
laidotuvėmis rūpinosi pp. Rau
kai, gyv. 311 Kensington ave- 
nue.

Vilimas Miltakis nepriklausė 
jokiai pašaipi nei draugystei. Jis 
lik priklausė kokiai ten Lab
darių Draugystei, kuri yra Rose- 
lande prie Visų šventų para
pijos. Kadangi Miltakis sirgo 
kurį laiką ir nepaliko pinigų, 
tai nebuvo kas rūpinasi laido
tuvėmis.

Raukas, sužinojęs apie Mil
takio mirtį, pranešė Labdarių 
valdybai, idant ji rūpintųsi 
Miltakio laidotuvėmis. Labda
riai atsakė, jogei kasoje pini
gų neturi, todėl ir negali pa
siimti laidojimo ant savęs.

'Tuomet Raukas paėmė na- 
bašninką pas save ir rūpinosi 
jo laidotuvėmis. Zuzana Rau
kas ir Stančienė parinko au
kų palaidojimui. Surinko $121, 
o Labdarių draugija surinko 
$13.85; viso gi susidarė suma 
$134.85.

Labdarių draugija savinasi 
tą garbę, būtent kad ji rūpi
nosi Miltakio laidotuvėmis, štai 
pirmadienyje, kovo 26 dieną, 
“Drauge" šiaip pagarsinama: 
velionis buvo biednas, laidotu
vėmis rūpinasi labdariai.

Juk taip atvaizduoti dalykus 
nėra gerai. Be to, tokis rašy
mas užgauna ypatus, kurios 
ištikrųjų darbavosi, bet kurių 
nuopelnais kiti giriasi.

Miltakio laidotuvės buvo pa
mokinantis įvykis: kol gyvas 
esi, tai turi priklausyti geroms 
draugijoms, kurios ištikrųjų ga
lės rūpintis laidojimu ir kito
kiais reikalais.

— Kensingtonietis.

f

Apie “Margutį” Negražu
Vakar “Naujienų“ redakto

rius gavo kokio ten J. Palei- 
kio pasirašytą laišką, kuriuo 
redaktoriui pranešama, kad ji
sai esąs kviečiamas “į debatus" 
su J. Orakulu. Prie laiško pri
dėta ir gatavai atspausdintas 
(matyt, vietinėje bolševikų 
spaustuvėje) plakatas, garsi
nantis tuos “debatus”. Kaipo 
rengėjai, laiške minima kažin 
koks “Lietuvių Apšvietus Ra
telis".

'Tenka pasakyti, kad ir tas 
“Ratelis", ir laiško autorius 
Paleikis, ir “debatorius" Ora
kulas elgiasi, kaip begėdiški 
žmonių apgavikai. Jie rengia 
“debatus" ir plakatuose skel
bia apie juos publikai, visai 
net nepasirūpinę patirti, ar Gri
gaitis, kurio vardą jie naudo
ja, sutiks į tuos “debatus” ei
ti.

Dauginus net. Jie puikiai ži
no, kad “Naujienų" redakto
rius nestos į ginčus su kokiu 
ten nemokša, kuris apie socia
lizmą ir panašius klausimus 
nusimano tiek, kiek veršis apie 
astronomiją, o betgi jie nau
doja savo žioplam bumbugui 
Grigaičio vardą.

Negražu, kad vyrukai, šiek- 
tiek pramokę rašyt, vartoja 
raštą ne naudingiems tikslams, 
bet apgavystei!

GAVOME iš Vilniaus nau
jai, leidžiamą žurnalą — 
“Vilniaus šviesą”. Galima 
gauti “Naujienose”. Kaina 

j 30 centų.

Žvaigždė pirmoji: “Man sake, kad už pinigus jus bilc cigarctą pagirtumet . .
Antroji žvaigždė: “Tikra tiesa, bet tik tada, jei už tuos pinigus lieptu man girti Chcster- 

field."

West Side

šioje apielinkėje jau statoma 
naujų namų ir atidaroma nau
jų krautuvių. Krautuvės yra 
paprastai mažos ir biznis nėra 
išvystytas. Bet paskutinėmis 
dienomis atidarė vieną depar- 
tamentinę krautuvę ant 22ros 
ir S. Hoyne, vadinamą Salk’s 
Department Store. Manoma, 
kad yra kaip tik reikalinga čia 
tokia krautuvė, nes dauguma 
vietinių žmonių važiuoja pirktis 
reikalingų daiktų į vidurmiestį. 
Ši krautuvė aprūpins reikmeni
mis vietinius žmones, nereikės 
jiems važiuoti į didmiestį.

—P. G.

Nebūk
Tampomas Ligos 
būdama* vintiomct “nuvar- 
KV*” kuomet tik Acimyna ar
ini drutiKai nori k:j noru at
likti. Nervingumą* ir nbchiM 
riUHilpni'jiniuM labai tankia! 
Kali būt praAalinta* *u Seve
rą’* Enorka. naudinga* dėl 
virAklnimo ir pravalninimo to
nika*. M r*. Franci* Tomaha. 
Walley, Wa*h., raAo: ”AA su
radau. kad Severą’* E*orka yra 
puiku* tonika* dėl žmonių ku
rio yra nusilpę arba ką tik 
ift po ligo*.’’ Tuk*tan<’-iai pa
tyri. kad jo* parrlbHfi gerai 
miegoti, geriau valgyti ir jau
sti. Spręskite patys. Reika
laukit nuo savo vaistininko 
butelio Šiandie.

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapids, lowa.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon •— tai bus 
brangi dovana.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Kliubų susirinkimas' Iš Birutės

Kun. M. X. Mockus 
Chicagoje

Išgyvenęs Meksikoje apie 7 
metus, kun. Mockus grįžo vėl 
į Chicago. Jis čia nusitaręs pa
imti kiek ilgėlesnį laiką — at
laikys keletą prakalbų apie vi
dujinę Meksikos padėtį, apie 
einamas dabartines religines 
kovas, taipgi kitais įvairiais 
klausimais, kurie, beabejo, bus 
interesingi Chicagos lietuviams 
išgirsti. Kun. Mockus buvo at
silankęs “Naujienose”, papasa
kojo gana daug įdomių daly
kų apie savo gyvenimą Mek
sikoje, o ypačiai apie dabar
tines ten esamas gy venimo są
lygas, kunigijos vedamą kovą 
prieš dabartinę Meksikos vald
žią ir tt. Prakalbų laikas dar 
nenustatytas. — J. M.

Šiandien 7:30 vai. vakare, 
Meldažio svetainėje įvyksta su
važiavimas delegatų ir valdy
bų kliubų, priklausančių Lietu
viškų Kliubų Federacijai. Bus 
svarstomi klausimai, liečiantys 
tolesnį veikimų tarpe kliubų, 
praplatinimą kliubų federacijos 
idėjos kitų draugijų tarpe, or
ganizavimą ciagimio lietuvių 
jaunimo, ugdymą sporto kliu- 
buose ir kiti panašus klausi
mai.

Tikimas, kad šis valdybų ir 
delegatų suvažiavimas bus ak
stinu platesniam kliubų veiki
mui ir sukels geresnį ūpą tar
pe kliubų, ne kad tas, kuris 
pasireiškė iki šiol.

— Jonas Biriko.

Bepeticija įvyksta antradie
nyje, balandžio 3 d., Bridgvport 
Kurni ture krautuvėje, <S vai. 
vakare. Visi dainininkai priva
lo atsilankyti. Ketverge, bal. 
5 d., Birutės Choro repeticijos 
nebus. Birute.

Lietuvių Piliečių Brolybes Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks balan
džio 3 d. 8 vai. vak., Mark White 
Squaro parm Assembly Hali, didžio
joj svetainėj, ant 29 ir So. Halsted 
St. Visi piliečiai malonėkite būti 
laiku, nes turėsim pasvarstyt kas 
link Primary Elcction.

A. Zalagčnas, pran. rašt.

Graboriai

S. D. LAGHAVICZ

Cicero
šiandie SLA. 191 kp. susirinki

mas. Rinkimai į Pildomųjų 
Tarybų.

Marųuette Vark

Pirmyn Choro repeticijos ir susi
rinkimas atsibus utarninke balandžio 
3 d., Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė., 7:30 vai. vakare. Draugai ma
lonėkite susirinkti laiku, nes turimo 
aptarti labai svarbų reikalą.

Valdyba.

Lietuvis Graborių U 
Balza muotojaa

2314 W 23rd PL 
Chllafo, I1L .

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu hu
sito užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Speclallstaa

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Lietuviai Daktarai

Rimtas momentas - 
svarbios pareigos

Rytoj, visi SLA. 36 k p. nariai 
dalyvaukime balsavime į Pil
domąją Tarybą

Svarbiausia momentas SLA. 
36 k p. gyvenime bus rytoj, kuo
met turėsime rinkti savo Pil
domąją Tarybą. Gali lengvai at
sitikti, jog musų kuopos balsai 
nulems visos

Kiekvienas narys privalo at
silankyti į SLA. 194 kp. susi
rinkimą Liuosybės svet. ir pa
duoti savo balsus už visą seną
ją valdybą.

Nėra jokios abejonės, kad ji 
ir toliau sugebės tvarkyti or
ganizacijos reikalus su dides
ne pasekme negu peršamieji 
komunistų agitatoriai.

Taigi šį vakarą bus svar
biausias musų kuojios susirinki
mas ir 
būtinas.

visų dalyvavimas neal-

organizacijos at- Roseland
Belei šios 

vienas narys 
už pareigų neatbūtinai dalyvau
ti šiuose balsavimuose.

Iš praktikos žinome, kad ten. 
kur žmonės pamiršta balsuoti, 
tam tikri demagogai ir išnau
dotojai pasigriebia i savo ran-

priežasties kiek- 
turi skaityti sau

svarbus. Visi 
dalyvauti, nes 

svars-

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6898 

Kez. Tel. Droiel 9191

DR. A. A. ROTH
Rszas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3162 So. Halsted StH Ckicajo 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare, 
Nediliomis ir šventad. 10—12 dieną,

Komunistų dalininkai nenuil
stamai šmeižia ir juodina musų 
kandidatus. .Jie važinėja po ko
lonijas. Landžioja po namus. 
Perša, bruka Susivienijimo na
riams savo kandidatus. Nepasi
duokime jų užmačioms. Balsuo
kime už senąją valdybą.

Kaip kitų rimtų narių, taip ir 
SL A. 36 k p. pirmutinė ir 
džiausią užduotis palaikyt 
brangią mums įstaigą, kad 
galėtumėm didžiuotis visi.

Taigi neužmirškim ryt < 
nos. — V.

šeštadienio važare vėl buvo 
gaisras šioj apielinkėj. Sudegė 
real estate ofisas, kuris radosi 
prie 69-tos ir Mozart ar Sacra- 
mento Avė. Gaisras didelių 
nuostolių nepadarė. Dingo tik 
pirkelė sukalta iš lentų .

Tai jau antra tokia pirkelė 
sudega trumpa laiku. Tenka 
spėti, kad ji buvo padegta. O 
padegė ją greičiausia vaikai, ba 
išdikėlių vaikų čia ne stoka.

Sudegusi pirkelė radosi toli 
nuo apgyventų vietų. Net ug- 
negesių vežimas negalėjo pri
važiuoti gesyti.-— Reporteris.

Balandžio 3 d., 1928 m., 6:30 v. v. 
atsibus Lietuvių Viešo Knygyno 
Spindulio, visomeniškas susirinkimas, 
miesto svetainėj. Gerbiamieji West- 
vilės lietuviai ir lietuvaitės malonė
kite atsilankyti kuoskaitlingiausiai ir 
aptarti knygyno bėgančius reikalus.

Kviečia Knygyno Valdyba.

Bridgeport. Draugystės Saldžiau
sios š. V. Jėzaus susirinkimas įvyks, 
balnadžio 3 d., 1928, 7:30 valandą 
vakare, Chicago Lietuvių Auditorium, 
3133 S. Halsted St.

Malonėkite susirinkt, yra svarbių 
reikalų apsvarstyt.

B. M. Butkus, pirm., 
J. Aleliunas, rašt.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
st?s.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS;

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

PRANEŠIMAI
Atsiminkit Balandžio 22 d., Bus 

Nedėldienis. Tą dieną bus ART. 
BABRAVIČIAUS Išleistuvių Kon
certas, Lietuvių Auditorijoj.

SLA. 36 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks seredoj balandžio 4 d. 8 vai. 
vak. Lietuvių Auditorijoj. Bus renka
ma SLA. Pildomoji Taryba ir aptar
ti kiti svarbus klausimai.

Delei šių priežasčių visi kuopos 
nariai prašomi atsilankyt.

M. Vaidyla sekretorius.

Roseland. L. L And Benefit Kliu- 
i bo susirinkimas. Sekantį utarninką, 
balandžio 3 d. 8 vai. vakare, Aušros 
knygyno kambariuose, 10900 South 
Michigan Avė., jvyks Lietuvių Im- 
provement and Benefil Kliubo susi- 

! rinkimas. šiame susirinkime bus 
j įvairių raportų, pranešimų ir svars- 
i tonui nauji reikalai. Visi nariai bū
tinai atsilankykite paskirtu laiku.

J. Tamašauskas sekr.
SLA. 139 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienyje, balandžio
5 dieną, Strumilų svetainėje.

Susirinkimas 
nariai privalo
šiame susirinkime bus 
tomas siuntimas delegatų j sei-l 

imą, kuris įvyks ateinančią va-1 
sąrą.

Musų kuopos ponai, žinoma, i 
norės važiuoti seiman, o kuopos I 
ižde pinigų nėra, tai reikės už
dėti nepaprastos mokestys na- > 
riams. Nariams, žinoma, tokių1 
mokesčių uždėjimas netiks.

Todėl dalyvaukime visi susi-1 
rinkime, nesiduokime aptak- 
suoti, kad musų pinigais kiti 
vakacijas turėtų. Mes, daugelis, 
dar pamename, kaip pirm po
ros metų musų kuopa pasiuntė
6 delegatus į seimą ir kuopos 
iždui tai kaštavo 200 dolerių.' 
O juk tie pinigai surinkti buvo 
iš darbininkų, ne iš kokių

Federacijos Lieutviy Kliubų dele
gatų ir kliubų prigulinčių į Federa
ciją valdybų nepaprastas susirinki
mas įvyks balandžio 3 d., M. Melda
žio svet., 2242 W. 23 PI., 7:30 vai. 
vakare. Kaip delegatai, taip ir kliu
bų valdybos visi malonėkit būt laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų apsvar
stymui. Valdyba.

ATĖJO Liaudies Balsas 
Naujų 1928 m. No. 1. Kai
na tik 5c. Galima gauti 
“Naujienose”.

18 apielinkės. SLA. 129 kn. susi
rinkimas įvyks balandžio 5 d., 1928 
m., J. Savicko svet., 1900 S. Union 
Avė.,'7:30 vai. vak. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti šiame susirinki
me, nes bus balsavimai Centro Pil
domosios Tarybos. Taipgi bus ren
kami delegatai i ateinantį seimą. 
Visi nariai privalote dalyvauti, nes 
vra svarbus susirinkimas. Už nepri- 
buvimą bausmė pagal narių nutari
mą. Prot. rašt. K. liatutis.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto, laikys savo 
mėnesinį susirinkimą, trečiadieny], 
balandžio 4 d., Chicagos Lietuviių, 
Auditorijoj, 3133 So. Haltsed St. 
Susirinkimas prasidės kaip 7:30 vai. 
vakare. Visi nariai malonėkit susi
rinkti laiku, nes randasi svarbių da
lykų dcl aptarimo.

D. Gulbinas, rast.

TEOFILE PUK1ENE 
i 1

po tėvais Kadelskaitė

1 Phoną Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirargaa

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

Res. Telephone Plaza 8200
—7---- ---------------------- -

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Ree^ 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

DR. HERZMAN
- Iš RUSUOS -

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

Gydo įtaigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek-

Simpatiškas — i 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 

_____ gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J, F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
1605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenne 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct^ Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS 

Auburn Avė.3201

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Valandos 2-4, 4-8. Nedėlioj 10-12 d. tro® prietaisus.
___________________________________ Ofisas ir Laboratorija: 

1625 W. 18th St. netoli Morgan St* i nivinnuic u n ■v.i.Bd..:N1»io-i2PiM,ir
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarą.

Tel. Dieną: Canal 3110 
Naktj So. Shore 2238, Boulevard 6488

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

_ Tel. Kenvvood 5107 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
, nuo 6 iki 8 vai. vakare
i apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

Tel. Branswick 4983
Namų telefonas Brunawick 0597 
Ultra/iolitini šviesa ir diathermia

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredcs vakare uždaryta 
Nedėlioj pairai sutarti

Res. 6660 South Artesian A venų• 
Phone Prospect 6659 

npai iiivii <i9ni I Ofiso Phone Canal 0257Y ei. Blvd. 3201 , [)R p ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicago. Iii

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6358

DR. G. L. MADGE
DENTJSTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH 

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. VVestem Avė.Viršui Universai
State Bank ...

Moterya ir mergi
noj kreipkitės su 

^ikalaig nuo 12 iki 

4 vakaro. Kitu lai
tu pagal sutarti.

Ofiso Valandos; 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:60 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M 

CHICAGO
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai — 
Ofisas

4729 South Ashland Avenae, 2 labos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 288(1

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenae 

Ant Zaleskio Aptiekoa 
CHICAGO. ILL.

Persiskyrė su šiuoni pasauliu 
kovo 29 dieną, 1928 m., Lietu
voj, sulaukus 63 metų amžiaus. 
Paliko dideliame nubudime 
vyrą Kazimierą, sūnų Praną, 
marčią ir 2 dukteris, Teofilę 
ir Petronėlę Babilienę ir žentu. 
Visi Lietuvoj, o Amerikoj 3 
sūnūs, Ignacas, Zigmontas ir 
Povilas ir 3 marčios. Bus pa
laidota panedelyj, balandžio 2 
dieną, Lidokių kapinėse.

Tegul tau bus lengva žemelė, 
brangi musų motinėlę, o 
tavęs niekad neužmiršime.

mes
di-

Paliekame nuliūdęja
Vaikai ir Gimines.

die-

ten

Bridgeportas

Garsinkites Naujienose Į

nc-

avė. r irk o 
medei 629, 

iš p.

Graboriai

L# Musų patar na v 1 mat, 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžinlngas ir nebran- 
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui

Adomas Bartulis, 3309 
Auburn avenue, pirko t 
Graliam

bO. 
autą — 

Paige, medei 619

enai pirko auta p. 
, 1915 So. t nion 
ji (i raliam Paige, 
penkių pasažierių;
Suromskio.

— Reporteris

Kad šiemet tokie dalykai 
butų leidžiami musų kuopos 
nams daryti, reikia susirinkti 
juo didesniu skaičiumi ir ne- 
daleisti eikvoti kuopos pinigų.

Kitas svarbus dalykas šiame 
susirinkime bus tai rinkimas I 
centro valdybos. Tad dalyvau
kime visi. — Narbutas.

PETRAS VISKONTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

balandžio 2 dieną, 2:30 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 54 
metui amžiaus, gimęs K reti il
gos apskričio, Darbėnų parapi
jos, Vaineikių kaimo. Amerikoj 
išgyveno 23 metus. Paliko di
deliame nuliūdime moterį Ma
rijoną, sūnų Petrą, seserį Pau
liną. Kūnas pašarvotas, randa
si pas graborių Butkų, 710 W. 
18 St.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
balandžio 5 dieną, 10:00 vai. 
ryto iš Butkaus koplyčios bus 
nulydėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. P. Viskonto gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimų ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris ir Sūnūs.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus and Co., Tel. 
Canal 3161.

PADĖKAVONe
Vladislovas Beinar-Beinarauskas
Mirė kovo 25 d., 1928 m., o palaidotas Sv. Kazimiero kapinėse 

kovo 29 dieną.
šiuomi norime išreikšti širdingus padėkos žodžius visiems, ku

rie teikėsi prisidėti prie velionio laidojimo. Dėkavojaino dvašiš- 
kiems tėveliams, pralotui kun. M. Krušui, kun. lg. Albavičiui, kun. 
J. Vaikinui, kun. Al. Baltučiui, kurt.^. Šaulinskui už atlaikytas 
gedulingas pamaldas ir uz gražiai pritaikintą pr. kun. Krušo pa
mokslą bažnyčioje ir kun. J. šaulinsko kapinėse. Dekuvojame gė
lių aukotojams, geliu nešėjoms, grabnešiams ir visiems atlankiu
siems pašarvotą kurią namie, buvusiems bažnyčioje pamaldų metu 
ir lydėjihsiems į kapines.

Tu brangus vyre ir teveli, užgesai mums kaipo gyveninio 
žvaigžde ir palikai našlaičius. Tesuteikia Tau Visagalis Dievas 
amžiną atilsį ir aiužcnybėjo Imdamas lauk mus pas 'Tave ateinant.

Nuliūdusį
BEI NOKI V ŠEIMYNA.

J U LIJONĄ K R1A UČIl 1NIENE 
po tėvais Mitkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
balandžio 1 dieną, 9:45 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukus 39 me
tų amžiaus, gimus Kauno rėd., 
Telšių ap., Alsėdžių vai., kai
mo Skriptskių. Paliko didelia
me nubudime vyrą Antaną, sū
nų Edvardą, 11 metų, seserį 
Elzbietą Kubilienę ir gimines, 
o Lietuvoj motiną ir 2 seseris. 
Kūnas paašrvotas, randasi 6752 
S. Artesian Avė.

Laidotuves įvyks seredoj, ba
landžio 4 dieną, 1:30 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Julijonos Kriau
čiūnienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimu ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Simus, Sesuo 
ir Giminės.

• l^iidotuvėse patarnauja gra
bučius J. F. Eudeikis. Tel. 
Yards 1741.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

A. VIOIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- 
rijos koleg i j ą; 
ilgai nraktika- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
priel gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir tnergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

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

Tel. Lafayette 4146 
jValandoa 

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

Akių (lydytojai
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST

Phono Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenae 

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

Pastaba:. Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS’
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Advokatai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

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

DR. M ARGERIS
8421 South Halsted Street 

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

Telefonas Bouleviird 1939
DR. S. A. BRENZA

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 8.
Prospect 1028

Res. 2359 S. I^eavit St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9

Nedalioj pagal sutarti

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez* Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3243 So. Halsted St.

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

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

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

įvairus Gydytojai
GYDO 

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

DR. J.W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
V ai andos: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:36 iki 4:80 ▼, po pietų

TELEFONAS CANAL D464

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj n’o 11 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. SUKIS
Ofisas vidurmiestyj: 

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 West Washington Street 
Cor. Washington and Clarks Sts.

Ofiso Tel. Central 2978 
Namų Tol.: Hyde Park 8395

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearbom St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1316

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Koom 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—8 
Telephone Koosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 969(1

A. A. OLIS
ADVOKATAS

1] S. La Salio St., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—6

»I k«i T< t i R

8241 South Halsted St.
Tel. Yards 0062

7—9 vai. vak. apart Panidilio ir
Pštnyčios.

i



Tarp Chicagos 
Lietuvių
Roseland

Antradienis, baland. 3, 1928

Furnished Rooms Automobiles

Patarimas Publikai!
RENDON šviesus, apšildytas, mo

derniškas kambarys, pigiai. 6111 So.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

fĮAJB'JIENUS, Chicago, m
_____ £---- ----- -------------------------- —-------

Financial
Finansai-Paskolos

Ka
sia ndie

MARES MOTOR SERVICE 
A beinąs pristatymas siunti nit
Eilnų vežimų. Grėdas patarnavimas 
jie kur.

819 W. Adams St. 
Monroe 1946

Lietuvių Scenos Mylėtojų 
telio susirinkimas bus 
vakare, Strumilo svet. 
bni svarbių reikalų, tad visi 
nariai prašomi būti. —\ aldyba

Kensington
Buvo užsidegusi lietuvio 

grafo studija
Fotografo studija, priklau

santį lietuviui fotografui, An
tanui Nakrušui, 311 
sington Avė., buvo 
kovo 27 dieną, kaip 
pietų. Tu r būt kas 
rė.jęs įmetė degantį
popieros dėžę. I^iimė p. Nak- 
rušas laiku pastebėjo ugnį, tai 
patsai ir užgesino ją. ir ugnis 
nepadarė daug žalos studijai.

—N.

foto

East Ken- 
užsidegusi 
2 vai. ix) 
neapsižiu- 

c i garėtą j

[ČlASSIFiSD MbS?)i

Educational
Mokyklos

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

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

Miscellaneous
įvairų*

STOGŲ dengimui materiolas, rau
donas ir žalias, slate, $2 roleliui, bal- j 
ta maleva, $1.75 galionui. Vinys, ce
mentas ir tt. 2553 W. Madison St. 
Seeley 6065.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai_____

UŽ $11.95 VYRŲ SIUTAI, OVER- 
KAUTAI IR VIRŠKAUčIAI, 

siūti ant orderio, sugrąžinti vertelgų 
dėl netinkamo sezono. Visokių mierų 
ir stylių. Atsilankykit anksti 
į musų olselio vietą. Nedėlioj 
iki pietų.

Edw. E. Strauss &
OLSELIO SIUVĖJAI NUO 

404 S. Market St,

tiesiai 
atdara

Co.;
1889 i

Business Service
Biznio Patarnavimas

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymų namo ? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum-į 
bingą ir apšildymų. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji-, 
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R PARIS

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 71G6

Bridgeport Painting

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

C. MOS E R
G25 W. 48th l’L Yards 1034

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. 
specialistai. Paimam 
namus.

Mes matrasų 
ir pristatėm j

St.644 E. 43 
Drexel 2287

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

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

VENETIAN GARDEN1NG AND 
landseaping — Niek Pensola — eks
pertas trimuotojas medžių ir medu
kų, daržininkystė ir vejos sėjimas— 
specialybė; duodame juodžemio ir 
trasos. Kam apleisti savo smagumą, 
kada jus galit išnaudoti žemę. Ap-1 
kainavimas dykai.

šauk Belmont 4702

Electro — Mekanikas ir 
Radio Ekspertas

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

Darbą garantuoju

S. Albany A v. Tel. Prospect 10434

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

2248 W. Madison St.
West 0017

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

FRED W. LARGE 
1013 N. California Avė.

Humboldt 7946

Financial
Finansai-Paskolom

gas
Tei-

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS. & C0.
1647 W. 47th St.

HELBERG Bros, turi pinirų pag
ilinti dėl 2 morgičiu už 4% kc

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už L

Greitas patarnavimas — construc- 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND & 
MORTGAGE CO.

134 N. I4i Šalie St., 
Room 2006 

Dearborn 4636 — State 5864.

pirmus ir antrus morgičius. 'Rbany ^VP- **'*• 1 rosport 10134.

Musicai Instruments
Muzikos Iiistrnmentai_______

20% PIGIAU
ant visų instrumentųj Garantuotas sutaupymas ant bresi-

MES darome 2 morgičius ant ' nių, pučiamų ir struninių instrumen-
South Improved Reni Estate. $500 i N, vartotų ir naujų. Faipgi biskį 
iki $5000> Ipnmoken----------*—1----------— —

WINTON AND NARTEN 11 bile k 
6829 S. Halsted St.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius

U8 mes išmokinsime jus gro- 
__  _;okiu instrumentu.

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

Tel. Wellington 1146
1VI B M II IIIUI .   ■ ■ .

Eighteenth Bond & Mortgage Co. j , i •............................. 200 FONOGRAFŲ su rekordais, 
$5 ir daugiau, visi žinomų išdirbys- 
čių. 6136 Š. Halsted St.

ĮGIS W. 181h SI.
L b'. I)ankowski, pre.i.
C. T. Dankovvski, ižd.

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

UŽ GERIAUSI cash pasiūlymą 
nupliksite mano grojiklį pianą, ne
turiu vietos naujame name, turiu 
parduoti tuojau, parduosiu už $100. 
— ’iž cash, kitus į 60 dienų. Reikia 
pinigu persikraustymo išalidoms.

GEORGE SCH1RER, 
6512 S. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

NAUJIENOS
1739 So. Ualsted St

Chicago, III.

PASKOLA namu navininkam* nuo 
ilu $6OO. lx‘ užtraukimo 
tokio užtikrinimo nu^kola patuiHymam*. 
mokėjimui takiu). imMamenių 
nkoltj.

VARGOMO kambario setas, $5, 
lodaunė, $3, lovos $2, seklyčios se
tai, $15 ir daugiau. Victrolos, bufe
tai, virtuves setai, pusryčiams setai, 
dreseriai, $5. Rašymui stalai, mažos 
liampos $2, pianai $25.

' binet $8. gasiniai pečiui
----- liampos $2, pianai $25. Virtuvės ca- 
$!()()■ binet $8, gasiniai pečiukai, $6 ir dau- 

morgi.-ią mini ki- giau, supamos kėdės, $1 ir daugiau.
tnk.Mą. iiHsfKtm-nt ą urbti 

(.rcita pagclba. PrieinnmoH 
GKNTKAL FINANCE CO.

Romu 511. 
Vitv State Bank Builihmr 

128-i30 No. Wn||« St.

ių>- 
kitokių 

HųlygoM.

BE KOMIŠINO 
Antri Morgk'iai nuo $ 100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co. 

1017 Wesl 47th St.

SKOLINAM pinigus už jūsų karą, i** * > y . — • • *j Notas perfinansuojame. IšmoKėiimai j 
sumažinti. Važinėkit kol išmokėsit.

10 DIENŲ 
IŠPARDAVIMAS

Real Estą te For Sale
Namai-ženir Pardavimui

ŪKĖS
Lietuvių Kolonijoj turiu daugelį gra
žių ūkių pardavimui. Norinti pirkti ir Ar *inaj k..d mn5nvgauti teisingą patarnavimą atsišau-| muA ir par(/avimu turto, morįičių reD 

, P^UIn. Mleh. . ?r°tT2S^i^n?i‘munlUra’
Mes turime išvežti tuos karus tuojau _ .. VISADOS yra patartina kriep-

Chrysler karai atpiginti beveik Resortas lt Farma pis . - r _ _ _
------------- S. L. FABIAN & CO.

$825 Viena iš puikiausių Michigan (809 W. 35th St., ChicaRO 
$795 resortą, su namais, gyvuliais, Boulvard 0611-0774
sino paukščiais ir turtingu invento- DĖLTO
t?60 rium, 9 skylių privatišku golfo! w B12N1S yRA DiDEtJa-

lauku; tik trejetą valandų ke
lionės nuo Chicagos;

DIDŽIAUSIS BAKENAS 
GHICAOJ

per pusę
Buick ’27 master 6 coach 
Chrysler ’27 70 sodan .....
Essex ’27 coach ................
Ford ’27 sedan ..................
Flin Big six ’26 sedan .. 
Dodge ’2G sedan ............Dodge ’2G

7715 So. Halsted St.

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

coach

Resortas ir Farma

BARGENAS ir lengvus iŠly- 
resortas g0Se Beveik nauja 6 kambarių 

j išgarsintas tarp augštos klasės j bungalovv ir dviejų karų gara- 
žmonių ir visų mėgiamas. Gry- j galima nupirkti lengvais

! no pelno neša apie $14,000 į 
Vertas virš $80,000,$595 metus.

parduosiu už $68,000.
$325
$450

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS 
45 TO 61 EAST 55th ST.

Taipgi 106 akeriai farma su 
•J;™ budinkais, inventorium ir sod-

numi, kuris susideda iš 30 ake- 
rių vaisingų greipsų ir 24 ake- 

1 rių kitokių vaisinių medžių, jau-

išmokėjimais arba už cash. 
Bungalovv randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avcnue

ginu, supamos kėdės, $1 ir daugiau. 
Vaikams vežimukai, doufolds, congo- 
leum patiesalai, vanitys, gras 
salai $2.

SCHWARTZ BRuS.
640 East Glst St.

patie-

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS 
į 4 kambarių, verti $1000 ...................... $295

i kambarių, verti $2000 ..................... $475
I $200 Moliai r Frieze neklydioH Ketau .... $88 

$4AO Friez<> seklyi’Ioh setus ..  .......... $146
$160 riešutinis valgomo kambario setas $55 
*1X5 5 šmotą walnut miegruimio setas $88 
Uoxwell krėslui, kaurai visokios rųšies.

i 5 šmotą pusryčiams MtM ...................... $10
COLL1NS STORAGE 

5114 Madison St. 
Atdara vakarais iki 9, nedalioj iki 5

Iš Sandėlio Išpardavimas
. Mohalr l’arlor Ketau ..............................
j $350 l’ui’ior HetuM ........... ...................

$4OO Friftte l’arlor wtax .................
, VVnlnirt Bedroom Mėtau ..........................
, $2oo vtulniit miegruimio notas ........
i Valgomo kamb. eotiui .........................
I $150 Valgomo kambarin actas ........

.r. 9x12 VVilton kaurai ...............................
Aš MOTINĖLĖ ir TĖVELIS, Ma- wuton 0x12 ..................................

$93 Wliton 9x12 ................ ...................
-- —-------- .. ($50 Coxwell krėslai ........................ .į AVAILABLE STORAGE

7728-32 Stony Island Avė.
Atdara iki 10 kas vali., ncii. iki 0 v.

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

Personai
Asmenų Ieško

aiii/upiiujU ii iuvijuiu) t 
rė ir Antanas Navarskai, pajieškom i 
savo mylimos dukrelės Malvinos Na- 
varskaitės, kuri mus apleido 1926 m. 
liepos mėnesy. Brangi musų dukrelėj

$49.00 
$05.00 
$85.00
$35.00
$55.00
$30.00
$45.00
$15.00
$22.90 
$37.00 
$15.00
CO.

kolinti dėl 2 morgiėių už 4% komįšo. ^vo ti^liu^ mes Uv^ (
FoaoPS R°°Tnon07‘8’ esam labai pusilgę. Sugryžk mylima i
192 N. Clark St. Dearborn 4020. dukrelė! Tau bus visko pilna ko tik

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

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

SKOLINAM PINIGUS 
1 ir 2 Morglčiams 

J. A. REDLIN-M a levo jam ir popieruojam. U ii ai- j. a. REDLIN,
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t 5506 S. Albany Avė. Hemlock 0452

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S- RAMANČIONIS, Sav.

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

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP, 

6409 North Leavitt St. 
Tel. Briargate 6815

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

PLUMBERIS — garo ir karšto 
vasdens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864 •

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

> tį. Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Ava., 
Kampas Hermitage Ava.

ATYDAI LIETUVIŲ
Atliktt tavo malevojimi) ir dekoravimą per 
ekapertue. Dykai apnkaitliaviniaa. Nuo lai* 
ko arba kontraktainie darban. Važiuojam 
bile kur Chicagoj arb priemteaCiuoae.

J. J. SHAKENMAER
949 Milwaukee Ava. 

Ur'iUMvrick 7397

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas.
Musu išlygos bua jums naudingos.

— Kreipkitės pas
KARPENTERIS — generalis kon-( 

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

8335 So. Halsted St

MALEVOJU, popieruoju ir calcim. 
$5 už kambarį.

Telefonuokit
Diversey 5067

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

Tel. Ardmore 1073

PASKOLINSIM nuo >50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišlno.

S. OSGOOD,
2231 West Division St.

Tet Armitage 1199

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGICIAMS 

Turime užtektinai pinigų.
1 1 • i - V* i!____ i

iOB
__ ~ kainos, lengvi išmokėjimai. Taipgi 

D£RHAS, gurini- $lOo iki $300 už 2'& nuošimčių, be

GEORGE KOPPEL 
2739 West Division St. 
Phone Brunswick 8968

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

IŠ.SANDĖLIO RAKANDAI kaip 
neturinTkaVrtiVta^^ pigiau negu už pusę kainos, 4
dukrelė busi viskuom patenkinta. !(a_m,l^lamsTX!Le!..= - J * ' JaUAu „kredl* 
Arba kas žinote 1. __ -
S* ranešti žemiau paduotu antrašu.1 

[ūsų dukrelė yra geltonų plaukų,, 
mėlynų akių, aukšto ūgio, amžiaus 
15 metų. Kas pirmas praneš tam1 
skiriam $50 dovanų.

ANTANAS NAVARSKAS,
85 Bunkerhill St., Lawrence, Mass. Į

tu norėsi, nes mes daugiau dukrelių

malonėkit mums1 tas peras. Išmokėjimais. Atdara va
karais. Mes dastatom bile kur.

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

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, 

' wrights. Rašyk šiandie.
. reikalais kreipkitės prie manęs
gi Inu užsitikėjimu. Teisingas 

reitas patarnavimas.
, B. Pelechowicz 

Registered Patent Attorney, 
2300 W. Chicago Avė.

Dept. 7 
Chicago, UI.

EINA LAUK Iš BIZNIO
Išparduodame iš 4 aukšto naujus 

rakandus. \Valnut miegruimio se
tai $49, parloro setai $35, valgomo 
kambario setai $22.50. Taipgi kau
rai, linolemn, gasiniai pečiai ir t. t.

Copy- ALBERTSON—SHERVVOOD CO.
Patentų 1031-33 W. Madisos St. Monroe 0788 

i su 
ir

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

ROXIE HERB TONIG
Gamtinės puikiausios gyduolės 
vidurinių hKU. Jos turi savyje 
gryniausius žiedus. Parduodamos 
uovaujančiose vaistynėse.

Arba
K0XY REMEDY CO.

1460 W. Madison St., 
Haymarket 4219.

Storage Išpardavimas
Jiiną proga nusipirkti aiąrAton rątica for- 

iiIAIuh, kurpetiiH labai pigia kaina.
4 kambarių fuinii'iai taip pigiai kaip 
UrvnaH mahogaiiy parlorio actas $50. 
"Mohan* iricc” parlorio actai. 
ValakiAko rieAutio medžio valgomojo bario actai, mu-gkambarlo Metai. 
VVilaon karpetai. viaokio didžio. 
Coxwell kedėe, atalai, lempos ir t. t.

l’ARAMOUNT 8TOHAOE 
7301 Grecn^ood Avė.

$185

katu*

li-

T1UO 
tik 

va-

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS kriaučius prie se
nų ir naujų drabužių, pageidaujama, 
kad mokėtų prosyti ant Hoffman 
mašinos. 4146 Archer Avė. Lafayette 
0057.

REIKALINGA 2 darbininkai dirbti 
ant farmos. Vienas vedęs su šeimy
na, o kitas nevedęs — turintis pa
tyrimo dirbti ant ūkės. A. Vaitkus. 
7037 S. Maplevvood Avė. Telefonas 
Republic 4421.

REIKIA salesmenų pardavinėti 
reikmenis j nesvaiginamų gėrimų 
parlorus. Atsišaukit, 3227 South 
Halsted St.

Reikia gero shearmeno prie No. 2 
žirklių. Apex Iron & Metai Co., 4000 
Wentwortn Avė.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA švari ir teisinga 
moteris prie biznio ir kad mokėtų 
kalbėti lietuviškai, angliškai ir ru
siškai, kad butų be vaikų.

THE ALPINE HOTEL, 
235 Anderson St., 
Rhinelander, Wis.

REIKALINGA linksmo budo mo
teris prie namų darbo; kad mokėtų 
valgyt virtį ir ligonį prižiūrėti. 4146 
Archer Avė. Tel. Lafayette 0057.

FORNiSlAI 7 kamb., greitam pardavimui 
tik $350, galima mutuoti butą. garu Atidu
mus, karAtas vanduo. $50. Faiauk Went 1229

Nauji arba Vartoti liakandai 
Storulyje, pigiai greitam lAnardavimiii par* 

loi’io Ketai, valdomi sflfti. inlegkHinbHrlo no
tai. taipgi didelis panlrinkininH visokiu ra* 
kandų ir vartotų kurnėtų, visokio didžio.

CHI-OAK I’AKK ŠTCMkAOK 
N. Clark St.

VVarner Storage. .3248 N. Halsted St.
Atitarti vakarais ir Neitėliomis iki 5 v. vai.

'MES mokume brangiai už jūsų se
nus rakandus, pečius, kaurus ir t .t.

BROWN FURN. CO.
1741 W. Madison Sf. Seeley 5633

Sewing Machine
________ Siuvamos Mašinos________

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

Automobiles
SPECIALIAU SPECIALIAI 

Std. Sedan 
Coupe .

Coach .....
27, Coupe 
Coach .....

$850
$675
$675

$1250
$650

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

BUICKS 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit

Taipgi 1OO daugiau goroa vertfta Chrvsle- 
rią. Nantu Dodges. Hudaoną, Oaklanda, Kooa, 
Ohevroleta, Cadillaca ir tt. Vitd karai 
rantuoti. IžinokSJimaia. Visuomet atdara.

2701 W. Madison

M & K Motor Sales

sa-

umcnroa •erianin! tr ataakanč.auBl vartotą 
karą pardavinėtojai, 190 garantuotą vartotą 
karą, pilnai įrengti, gerame mechanižkame 
stovyje, karai parduodami nuo 9180 iki 
$2900. Mne turime karą kuria tinka viso- 
kiemą reikalams. Cash. ItniokAjlmuia. mai
nais.

0811*13 Bo, Halatad St.

GARFIELD MOTOR J
resortu ir turi puikų marketą 
produktams ant vietos per visą 
vasarą. Parduosiu už $85,000.

Galima pirkti farma atskirai 
arba farrtią ir resortą sykiu. 
Bendra vertybė $125,827.00, 

I parduosiu už $100,000. Cach 
40%, likusius morgičiu.

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

COMPANY
Farma rubežiuojasi su I

BUICK 7 paMiižicrią nednn. atsargini va- 
AlnėtiiM 17.OOI* mylią. mlgimillH uAbaigimuH, 
mc<-iltini Aktti A-l, galit nupirkti ui $825. 
inmkf'li $100.

AtMiAnuiritc 
7020 S. Halsted St.

DODGE 4 pnsažiciią Coupe ui ........ $175
DE LUXE MOTORS 

01)37 So. Hutstetl St. 
Wenlworth 2222

DODGE ‘27, Sedan ......      $425
BUICK '27. Sedan ....................... $950
CADILLAC V-t)l, 7 paa. Sedan____ $000
CADUJ.Atj V-01 5 pas. Coupe ..... — $050
AIJBUKN 00(1 sport Sodan ........  $050
NASH ’28 Sėdau ..................    $1)50
HUDSON ’2ti Coach ...........   $396

Visi karai garantuoti. lAmokfijimaia 
2600 So. Halsted St. 

Atdara visada

NASH COACH 11)20. 5 pasažterlų, pilnai 
įrengtas, puikus ballon tajerai, labai tva
rus. 90 dieną garantuotas, $396. 

FINaNCE CO. 
7091 Stony Island.. Fairfax 8030,

atdara vakarais arba nedalioj

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

NASH ’27, advanced, 4 durimis se
dan, kaip naujas, $900. Oldsmobile, 
1927, 4 durimis landau, $800. A. L. 
Argo. G718 S. Western Avė.MCDEHMONT MOTOR SALES

Vieni iA Chicagos seniausią vertelgą, turi 
50 nauji} ir vartotą kurą, visokią iAdirbys- 
<?ią, $60 iki $2000. Visi karai garantuoti, 
cash arba iAmokAjirnais.

7130 S. Halsted St. Triangle 9330

MES užmokėsime cash už jūsų automo- 
blllą, visokių iAdirbysėių ir modelių. Mes 
mokėsime daugiau negu Įtina Book vertė. 

ATLAS MOTORS Ine.
0039 Cottage Grove Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

EXTRA specialis bargenas. Savi
ninkas priverstas parduoti bučernę 
ir grosernę, dėl mirties šeimynoj. Par
duosiu pigiau negu kainavo fikčeriai. 
Geras biznis ir ^eroj vietoj. Yra gy
venimui kambariai iš užpakalio. At
sišaukit tuojau. 8043 S. Racine Avė. 
Stewart 1422.

TURIU parduoti soft drinks, 
ice civam ir saldainių krautuvę, 
netoli šv. Kazimiero kapinių, 
geras cash biznis, didelis barge
nas. šaukit

Tek Beverly 4082

PARDAVIMUI grosernė ir mokyk
los daiktai su 5 pagyvenimo kamba
riais. Renda $45.00. Turi būti par- 
duotaH šio savaitę už $350.00. 636
XV. 37th SI.

SALIUNAS pardavimui labai pi
giai, visi įtaisymai; biznis išdirbtas 
per ilgus metus; priežastį patirsit 
ant vietos. 733 W. 18 St.

KEPTUVE duonos pardavimui lai
bai pigiai, nes turiu tuojau apleisti 
miestą. 850 W. 18th St. Roosevelt 
2961.
__ f----------------------------- —

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, pirmos klesos, su namu arba be 
namo, ilgas lysas 6 kambarių flatai, 
2 karų garažas, 2450 W. 59 St., Tel. 
Hemlock 1245.

PARDAVIMUI pigiai grosernė su 
namu arba be namo. Priežastis par
davimo patirsit ant vietos, 2457 West 
47 Place.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, biznis išdirbtas per 18 metų. 
Noriu parduoti greit ir todėl leisiu 
pigiai. 642 W. 18th St.

PARDAVIMUI bučernė, arba mai
nysiu ant automobilio, saldainių 
krautuvės ar saliuno. 3139 South 
Halsted St.

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

160 AKRŲ ūkę parduosiu arba 
mainysiu į nam^ su mažai skolų. 
Yra visi budinkai, gyvuliai ir maši
nos viskas kas reikalinga yra ant 
ūkės.

40 akrų, parduosiu labai pigiai, 
yra budinkai, gyvuliai ir mašinos, 
viskas kaip nauja, arti miesto, prie
žastis pardavimo, našlė. Didesnes in
formacijas suteiksime laišku.

R. Franszkewicz 
Carney, Mich.

Gali su- 
iš keletos 
pakanka-
Kreipki-

Real Estate For Sale
Padavimui

PARDAVIMUI St. Charles, III., 
gražus G kambarių bungalovv, yra, 
sun parlor, įrengtas su visais mo-' 
derniškais parankuniais, karštu 
vandeniu šildomas, didelis cemen
tinis skiepas, cobble akmenų kanii-! 
nas ir ugnavietė, puikus iš langų 
reginys Fox upės, nepaprastas pir
kinys už $7500, cash $3000. A. (L 
BADGER, Tel. Harrison 6719.

2 FLATŲ
5—G kambarių, pečium .šildomas, 

10626 Edbrooke Avė., 1 blokas į 
rytus nuo Michigan Avė. Bargenas, 
turi būt parduotas tuojau. Reikia 
tik biskį įmokėti, kitus lengvais 
mokėjimais

FROST BUILDING CO.
2122 E. 751 h St.
Hvde Perk 8512

JEI norite greitų pasekmių, 
kitę mums pardavimui savo 
estate. Perkame, parduodame 
priimame į mainus.

BURKE HEALTY CO. 
8053 So. Halsted St.

Triangle 2794

TURIU parduoti gražu 
kambariu murini bumralow. 
reikia. 

AtHiAaukitc Aiandle.
Savinlnkan 

5742 So. Whipnlo 
Kopų bite 8708

iš-

duo- 
real 
arba

nioderniiką 
$3000

0 
caah

st.

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun

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

4
5
G
7

Jie _ .
vės tik 3 blokai nuo Grand Avė.

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

Matykit savininką ir budavotoją

J. COLEMAN
2104 N. Harlem Avė.

Kambarių namas 
kambarių namas 
kambarių namas 
kambarių namas 

randasi prie ecmentuotos gat-

$5300
$7300
$7500
$7950

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

WALTER
6601 S. Western 
3236 W. 55th St.

J. PAUL, 
Republic 4170 
Hemlock 2389

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
namai. Vienas namas su soft drink 
parlor. Greitas pardavimas. 4345 So. 
Hermitage Avė.

TIKRAS NAMAS 4 FLATŲ
4-5 kambarių moderniškas mūrinis 

bungalovv, 4 karų mūrinis garažas, 
lotas 
Avė., 
kitus

50x125, netoli 63 St. ir Kedzie 
kaina $29,000, cąsh $7850, 

morgičius.
HARRIS AND UNGER 

3310 W. 63rd St. 
Hemlock 6263

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

Bungalows 
už 

Dyką
Nauji, mūriniai, modemiški bun^a- 
low, $60 j mėnesį. Atsišaukit šian
die.

SALYER
4358 S. St. Louis Avė. Virginia 0420

BARGENAS — 2 flatų medinis 
namas, po 2-6 kambarius, vanos, pe
čiais šildomas, 2 karų garažas, ren- 
dų $73 į mėn., $500 cash, kaina 
$ 1,700, savininkas.

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

Yards 0807

Bungalovv už 
$1000

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

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

Carlson Construction 
Company

10838 S. Talman Avė.

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

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

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, 2 krautuvės, 1 flatas, 2 ka
rų mūrinis garažas, karštu vande
niu šildomas, bizniavas namas, pri
imsiu lotus kaipo dalį jmokėjimo.

Savininkas
2624 W. 51st St.

arba
Telephone Hemlock 7178

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

D’ALESANDRE
3043% Armitage Avė.

Spauuding 4266

BUNGALOW Už $1500
Mes turime keletą bungalovv ku

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

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

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

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

Phone Yards 6751.

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

M C DONNELL, 
Tel. Triangle 4014.


