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Ku-Klux-Klano ritie 
riai sakosi gyvus 

deginę žmones

Vokiečių komunistai 
išgelbėjo” savo drau-

* v gą rašytoją

Ohio valstijoj turėję “mirties 
batalioną” žmonėms terori
zuoti; spregdinę katalikų 
bažnyčias

PITTSBURGH, Pa., bal. 11. 
— Ku-Klux-Klano tarpusavio 
byloje teisme, to kaukėtų ri- 
tierių ordeno nariai, liudydami, 
papasakojo daugiau sensacingų 
isterijų apie savo “žygdarbius” 
—kaip jie Texase septynis ar 
aštuonis asmenis, gyvus sude
gino, kaip kėlė riaušes Penn- 
sylvanijoje ir Ohio, kaip bu
vo daromi užpuolimai naktimis, 
kaip Klano viršilos duodavo į- 
sakymus deginti 
sprogdinti bombas 
asmenis.

Vienas ku-khixų
Clarence W. Ludlo\v, pasisakė, 
kad jis, būdamas Dellas, Tex., 
Klano ložos No. 56 narys, daly
vavęs septyniuose ar astuoniuo
se gyvų žmonių sudeginimuose 
Terrell’v, Tex., klaniecių “teis
mas” pasmerkęs vieną baltą vy-

bažnyčias, 
ir galabinti

liudininkų,

suimtas, išgabentas į laukus, 
apipiltas darva ir uždegtas aki- 

. vaizdoje trijų ar keturių šimtų 
kaukėtų klaniecių. Tas pat bu
vę padaryta su kitu vyru, var
du Smith, dėl to, kad jis nesi- 
rupinęs savo šeima.

Klanietis J. R. Ramsay iš 
Dayton, Ohio, papasakojo, kad 
klaniečiai turėję organizuotą 
bandą, vadinamų “night ri- 
ders“, žinomą taipjau kaip 
“mirties batalionas,” vykinti 
teroro viešpatavimui Ohio val
stijoj. įsakymai užpuolimus da
ryti ir tam tikrus asmenis nu
galabinti pareidavę iš aukštųjų 
klano vadų.

Harry E. MacNeel, Arm- 
strong kaunlės, Pa., klano orga
nizacijos vadas, 
kad Pennsylvanijos 
viršininko, “grand 
Sam D. Ricb’o,
Kittanning miestely, Pa., iš
sprogdinę katalikų St. Man’ 
kažnyčią, “kad įkvėptų Dieve 
Laimės Į žmonių širdis.”

MacNcel sakė, kad nacionali
nė Klano valdyba siuntinėju? 
j Pennsylvaniją savus kalbėto
jus ir agitatorius, kurioms bu
vę mokama algos $150 už kiek
vieną naktį. Vienas tokių agita
torių savo kalboje šitaip pasa
kęs: “Jei mes nepasipriešinsi
me, tai Papa atsikraustys čio
nai, ir mes visi turėsime bu
čiuot jo kojas.” Klano agitato
riai ragindavę šaudyti kunigus, 
kaip šunis, ir sakydavę, kad 
“tik tie katalikai ir žydai yre 
geri, kurie jau nebegyvi.”

papasakojo 
klaniecių 

dragon’o’

Krišnamurti vėl Amerikoje
NEW YORKAS, bal. 11. - 

Indusas Jeddu Krišnamurti, jc 
sekėjų vadinamas nauju Kris 
tumi, atvyko vėl į Jungtines 
Valstybes savo “mokslų” sklei
sti.

ORH
Chicagai ir apielinkei, fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Debesiuota; gali būt lietaus; 
truputį šalčiau; stiprokas mai- 
nąsia vėjas.

Vakar temepraturos buvo 
tarp 35° ir 18° F.

šiandie saulė teka 5:16, lei
džiasi 6:26. Mėnuo teka 12:56

nunistų rašytojas Otto Braun, 
kuris yra kaltinamas dėl vals
tybės išdavimo, buvo šiandie 
■a v o draugų atimtas įA~>yriau- 
sybės rankų ir nusigabentus.:

Braunui buvo duotas leidimas 
pasimatyti su
ne. Kai juodu 
(eismo kambary

savo sužitvFuoti- 
kriminalinio 

šnekučiavosi^ 
dajMijami,

staiga durys atsidarė ir1 įėj(7 
;eptyni gražiai pasirėdę vyrai. 
Išsitraukę revolverius ir gruil 
modami sargybai, jie pasiėmė 
Brauną ir jo sužieduotinę ir, 
)ėdę i automobilj, pabėgo. 
Vienas jų buvo sugautas, bet 
is atsisakė pasisakyti, kas jis 

vra.

Turkijoj susekė mo- 
narchistų sąmokslą

BIU’SA, Turkija, bal. 11. 
šioje seniausioje sultonų sosti
nėje tapo susektas turkų mo- 
narehistų sumoksiąs tikslu at- 
steigti sultanatą ir kalifatų 
Turkijoje. Kol kas suimta sep
tyni asmens, jų tarpe du žy
mus šeikai ir du municipalinės 
idministracijos valdininkai.

“Panaikinkit taksus, 
tiek, atpiginsim au

tomobilius”

Atlantic and Pacific Photol

Garsaus lakūno, pulk. Charles A. Lindborgho, naujas aeroplanas, ką tik pabaigtas dirbti jam 
San Diego. Cal.

Meksikos kovos su 
maištininkais

Meksikos sostinėj susekta du 
maištininkų rėmėjų centru; 
suimta daug asmenų

San
va-

Dainininkės dovana 
karo invalidams

Mme Schumann-Heink jų prie- 
glaudai paaukojo savo $230,- 
000 dvarų

200 Meksikos maišti
ninkų pasidavė

Velykų šventėmis Len
kuose 10 žmonių užmu

šta, 325 sužeista
Kad lygios teisės, 
lygios priedermės

Minn., Lak 
dainininkė, 
Schumann- 
nebejauna 

ru-

MINNEAPOLIS, 
11. — Garsi operos 
Mme Ernestine 
Hcink. dabar jau
moteriškė, savo $23(1,00(1 
mus ir žemę Grossmonte, ketu
riolika mylių nuo San Diego,

MEKSIKOS M IRSTĄS, bal. 
11. Gautas oficialiais prane
šimas iš (Jueretaro valstijos 
vyriausybės sako, kad maišti
ninkų vadas .Vaknlin Mova, 
kartu su dviem šimtais savo 
sekėjų, pasidavė federalinei ka
riuomenei.

\VASHINGTONAS, bal. 11.
— National Automobile Cham- 
ber of Commcrce pirmininkas 
Roy Cbapin, kalbėdamas sena- 
o finansų komisijai automobi-

’ių fabrikininkų vardu pareiškė, 
kad “tegul tik kongresas panai
kina dabartinius federalinius 
taksus automobiliams, visi fa- 
brikininkai tuojau atpigins au-l šaukimų ir 
’omobilius tiek, kiek dabar jie 
turi mokėti taksų.”

Tam Automobile Cliamber of
Commcrce priklauso visi 
mobilių fabrikininkai^ 
-iant Fordą.

MEKSIKOS MIESTAS, 
11. — Meksikos Mieste ir 
Angelo priemiesty policija 
kur užklupo du slaptus maiš
tininkų milingus, klerikalų or
ganizuotus ir vedamus.

Suimtieji vyrai ir moterys 
kaltinami dėl revoliucinio są
mokslo, dėl rinkimo pinigų mai
štams ir siuntimo ginklų, amu
nicijos, pinigu ir provizijos 
maištininkams.

VARSA VA, bal. 11. — Vely
kų šventės Lenkuose oficialiai 

■ pasibaigė vakar. Kadangi len
kuose yra paprotys tas šventes 
švęsti panašiai, kaip kad Ame
rikoje švenčiama Nepriklauso
mybės deina, liepos 4, taigi 
šaudymais ir spraginimais, tai 
tais šaudymais ir spraginimais 
Varšuvoje ir priemiesčiuose 
dešimt asmenų buvo užmušta 
ir apie 325 sužeista.

Per šventes Varšuvoje ties 
kiekviena bažnyčia buvo dali
nami žmonėms lapeliai, vieno 
katalikų vadovo pasirašyti, ku
riuose 
lenkų
Mcn’s Christian Association], 
kadangi ji protestoniška 
nizaci ja.

Britų “Fifty-Fifty” sąjunga 
reikalauja moterų privilegijų 
panaikinimo

auto-

Aitriai buvo smerkiama
Y. M. 'C. A. [Young

Coolidge nepritaria 
piginti paštą

at-

VVASHINGTONAS, bal. 11. 
- Prezidentas C.oolidge nepri

taria sumanymui atpiginti kai
nas pašto siuntiniams. Pašto 
Apartamentas ir taip duodąs 
mostelių.

Girtas franeuzų karei
vis šovė du vokiečiu
PARYŽIUS, bal. 11. — Iš 

Mainco, Vokietijoje, praneša, 
kad vienas girtas franeuzų sar
gybos kareivis puolė du civilius 
’okiečius ir vienų jų nušovė, 
mtrą pavojingai sužeidė. Po to 
’raneuzas, parbėgęs namo, pats 
lusižudė, padegęs savo kamba-

Vokiečiu lakūnas užmuštas
HAMBURGAS, Vokietija, 

bal. 11.—Automobilių kolizi
joj buvo užmuštas žinomas vo
kiečių lakūnas Josef Bobne, 
Breumer Aeroplanų įmonės 
vedėjas.

SPROGUS KROSNIS UŽMUŠĖ 
DU DARBININKU

WHIPPANY, N. J., bal. 11.
— Beauforte vienoj lūšnoj 

sprogus virtuvės krosniai buvo 
lu darbininkai užmušti, o kiti 
lu pavojingai sužeisti. Mano

ma, kad su malkomis netyčia į 
krosnį pateko dinamito, kurį 
darbininkai vartojo darbe.

Abiejuose klerikalų centruo
se policija rado daugybę maiš
tu kurstomos literatūros, atsi- 

originalus nesenai
išleistų cirkuliorių, kuriuose 
piktai puolama dabartinė pre
zidento Calleso valdžia.

Suimti laiškai parodo, kad 
San Angelo grupė regulariai 
siuntinėjo maištininkų vadui 
Vigueras’ui ginklų, amunicijos 
:r rūbų, tam pačiam Vigue
ras’ui, kuris pastaruoju laiku 
•engė užpuolimus vieškeliuose 
tarp Puebla ir Meksikos Miesto 
r Cuernavaca ir Meksikos 

Miesto.

orga-

baž-Perkunas trenkė 
nyčią; Užmušė 5 maldi

ninkus

Californijos katastro
fos priežastis

Ekspertų komisija, kuria 
Los Augeles miesto taryba yra 
naskyrus ištirti St. Francis 
tvankos išgriuvimo priežastį, 
^anda, kad katastrofa, kurioje 
keli šimtai žmonių žuvo, atsi
ekus dėl tvankos pamatų de
fektų.

RYGOJE NUŽUDYTA TUR
TINGA AMERIKIETĖ

Praneša, kad Rygoje radę 
nužudytą vieną seną turtingą 
amerikietę, Mrs. Grant iš 
New Yorko, kuri buvus didelė 
šykštuolė. Jos madrase radę 
paslėptų visą milionų dolerių 
Amerikos banknotais.

Jugoslavijoj suimta 
galvažudžių banda

BELGRADAS, Jugoslavija, 
bal. 11. Vyriausybe sugavo 
dešimties plėšikų bandų, kuri 
per metus plėšė ir terorizavo 
krašto gyventojus. Sako, kad 
piešdami tos bandos nariai yra 
papildę keturfasdeilimt Igalva- 
žudybių.

LONDONAS, bal. 11. —Gau
sas iš Bombay, Indijoj, prane
šimas sako, kad viename mies- 
ely netoli nuo Kotayamo, pie

tų Indijoje, perkūnas trenkęs 
bažnyčių, kurioj tuo melu bu
vo pamaldos. Kunigas parkrito, 
apsvaigintas, bet paskui atsi
gavo ir rudo penkis maldinin
kus užmuštus, o trisdešimt ki- 
’ų pavojingai sužeistų ir apde
gintų.

LONDONAS, bal. 11. — Del 
to, kad visoms sukakusioms 21 
metus/ amžiaus moterims su
teikiama balso teisė ir tuo budu 
politinės jų teisės sulyginamos 
visai su vyrų teisėmis, susikū
rė jau tam tikra organizacija, 
vadinama “Fifty-Fifty League”, 
reikalaujanti, kad moterys neš
tų ir lygias su vyrų prieder
mes ir atsakomybes. Išleistame 
savo manifeste ta “pusė-pusė” 
sąjunga reikalauja, kad,

Pirma, visos moterys turi 
būt imamos kariuomenės tar
nybon lygiai tokiomis pat są
lygomis, kaip kad vyrai.

Antra, visos gimties privile
gijos, koncesijos ir neliečiamy
bės, kuriomis moterys iki šiol 
naudojosi, turi būt atimtos.

Trečia, visi įstatymai ir įpro
čiai, kuriais moterys buvo at
palaiduotos nuo ekonominių jų
jų darbų ir elgesio pasėkų, tu
ri būt panaikinti.

Ketvirta^ vedybų įstatymai ir 
visi kilę iš jų ir įsigyvenę įpro
čiai turi būt atitaisyti.

Rado jūrių išneštą 
lakūno kūną

Už per didelį uolumą 
sovietų policininkai 

bus sušaudyti
MASKVA, 'bal. 11. — Sovie

tų teismas pasmerkė sušaudyti 
du policininku dėl to, kad jie 
bizūnais pliekė ūkininkus, 
sdaini juos pirkti sovietų 
d žios

NORFOLK, Va., bal. 11. — 
Ties Willoughby rado jūrių Vil
nių išplautų krantai) lavonų, 
kuriame pažinta žuvęs lakūnas 
P. G. Ellvson. Vasario 28 die

nų Ellyson su dviem kitais 
draugais hidroplanu išlėkė, iš 
Hampton Roads j Annapolį ir 
kelionėje visi prapuolė.

paskolos bonus.

Du

ver- 
val-

lakūnai žuvo Mis- 
sissippi upėje

BATON ROUGE, La., bal. 11.
Jų aeroplanui nukritus į 

Mississippi upę, žuvo lakūnus 
įeit. Boyd vienas 
rių, kurio vardas
Trečias pasažierius buvo dar 
gyvas išgriebtas iš vandens.

jo pasažiė-
nežinomas.

Makedoniečių komitad 
žai vėl bruzda

VIENA, Austrija, bal. l.l — 
Praneša, kad makedorfiečių ko- 
mitadžai [partizanai] vėl ėmė 
bruzdėti Bulgarijos ir Jugo

slavijos sienose.

Franeuzų lakūnai at
skrido j Karachi

KABACHI, Indija, bal. 11.— 
Skrendu namų link franeuzų 
lakūnai aplink pasaulį, Dieu- 
donne Costes ir Joseph I^ebrix, 
’š Jodhpuro šiandie atskrido j 
Karachi.

GAISRAS SUNAIKINO 240,- 
000 MAIŠŲ CUKRAUS

HAVANA, Kuba, bak 11. — 
Holguine sudegė San German 
cukraus sandėliai, viso 240,000 
maišų cukraus. Nuostoliai siekia 
dųugiau kaip milioną dolerių.

Pietų 
tugalų 
maj. Beires išliko gyvas, bet 
jo mašina sudužo.

Francijoj nukrito por- 
aeroplanas. Lakūnas

IMPFRFFnT

veterananis invalidams ir jų 
šeimoms. To dvaro administra
torium ji paskyrė Minneapolio 
merą (burmistrą) George E 
Leachą.

Mme Schumann-Heink vra 
kilus iš Vokietijos, ir didžiojo 
karo metais ji pergyveno dide
lę tragediją: vieni jos vaikai 
buvo Vokietijoje, kiti Jungti
nėse Valstybėse; vieni kariavo 
vokiečių eilėse, kiti aliantų, va
dinas, brolis ėjo prieš brolį, ir 
vienas jų krito kariaudamas su 
vokiečiais, antras kariauda
mas su aliantais.

Įsakė
nuo

apvalyti Maskvą 
benamių vaikų

MASKVA, bal. 11. — Centra- 
linis komunistų partijos komi
tetas išleido įsakymų kaip ga
lint greičiau išvalyti gatves 
nuo besibastančių nuskurusių 
benamių vaikų, įsteigiant jiems 
orieglaudos namus ir dirbtu
ves.

Keliavo visą mėnesį 
pasislėpus laive; 

pakliuvo
BOSTON, Mass., bal. 11. — 

Atplaukusiame iš Montevideo, 
Urugvajus, garlaivy Culhertson 
muitinės valdininkai, ieškodami 
svaigiųjų gėrimų, netikėtai už
tiko pasislėpusių merginų, kuri 
oasisake esanti Flora Gonzales. 
25 metų amžiaus. Prieš išplau
kimą iš Montevideo kovo 13 
dieną jai pavykę įeiti laivan ir 
pasislėpti, nes neturėjus pinigų 
kelionei užsimokėti. Jos tėvas 
gyvenąs New Yorke.

Moterų rungtynes 
perskristi Afriką 

nepavyko
LONDONAS, bal. 11. Dvie

jų Anglijos moterų rungtynės 
perskristi visą kelią tarp Lon
dono ir Capetosvno, Afrikoje, 
tik iš priešingų pusių, nepavy
ko.

Kaip praneša iš Capetovvno, 
skridusi iš Londono j pietų 
Afriką aviatorė Lady Bailey su 
savo aeroplanu nukrito ties 
labora, Britų Rytų Centrali- 
nėje Afrikoje. Lakūnė išlikus 
sveika bet jos aeroplanas su
dužo.

Antroji lakūnė, Lady Heath, 
kridus iš Capeto\vno i Londo- 
ią, laimingai pasiekė Kairą, 
Egiptą. Bet Britu vyriausybe 

‘vaire neleidžia jai vienai, be 
palydovo, skristi per Vidurže
mio jurą, o palydovo nesiranda.

7ėl stiprus žemės dre
bėjimas Smyrnoje

K(>NSTANT1M)LIS, Tur
kija, bat 11. —- Praeflljflffiktį 
Smyrną ir apygardą vėl su
purtė stiprus žemės drebėji- 
nas. Pačiame mieste keturi 
tarnai sugriuvo, o netolimame 
Tireh miestely sugriuvo ke
turiasdešimt namų. Ar buvo 
ižmuštų ar sužeistų žmonių ži
nių nėra.

Maskva kalbina Fran- 
ciją tartis dėl caro 

skolų
PARYŽIUS, bal. 11. — Ma 

tin pranešimu, sovietų Rusija 
atsiuntus Paežiui antrų notą, 
kurioje Maskva pareiškiant! nu
sistebėjimo dėl franeuzų-rusų 
derybų dle skolų mokėjimo nu
traukimo.

Laikraštis sako, kad tos so- 
veitų notos, atsiųstos . lygiai 
tuo metu, kai Francijoje ver
danti priešrinkiminė kampanija, 
taikomos tam, kad duotų amu
nicijos franeuzų komunistų 
oropagandai.

Pranašauja Poincare* 
laimėjimą Francijoj
Chicagos Daily News kores

pondentas Paryžiuje, Paul Scott 
Mowrer, pranašauja, kad atei
nančiais visuotiniais rinkimais, 
kurie Francijoj įvyks balandžio 
22 ir 29, laimėsianti premjero 
Poincare partija.

Suėmė Rusijoj tris įta
riamus latvius

MASKVA, bal. 1h — Sovie
tų vyriausybė suėmė tris lat
vius, slapta perėjusius sienų į 
Rusiją. Įtariami kaip šnipai 
ir prokuratūra reikalauja jiems 

'mirties bausmės.

’1 "m ■ ■ **«w**’-*

IN ORiniNAI

Jungt. Valstybėse yra 
23,127,315 automobilių

WASHINGTONAS, bal. 11.
Valstybės kelių biuro pra

losimu, praeitais metais^ Jung
tinėse Valstybėse buvo įregis
truota viso’ 23,127,315 automo
bilių, jų tarj>e, 2,898,886 daiktų 
Gabenamųjų motorinių vežimų. 
Tuo budu kiekvieniems 5.13 
krašto gyventojams išpuola vie
tas automobilis.

Maras Indijoje papiovė 
4,100 žmonių

KALKUTA, Indija, bal. 11.— 
Jungtinėse Indijos provincijose 
(Agra ir Udh) maras vis labiau 
'sismarkėja. Per paskutinę ko
vo mėnesio savaitę išmirė 4,- 
100 žmonių.

Emirui padaryta operacija
BERLYNAS, bal. 11. —Af

ganistano emirui Amanullah 
žinomas specialistas, prof. Eick- 
en, padare tonsilų operaciją.

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

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

Dar nė metų laiko nėra kaip 
susiorganizavo šis choras, bet 
jau spėjo pastatyti porą gerų 
veikalų ir davė vieną koncertą. 
Šį mėnesį 15 d., 4:30 vai. po 
piet stato gi “Užburtą Kuni
gaikštį“—taigi ne bile kokį ku
nigaikštį, bet dagi užburtą! 
Šai operetei padėta daug laiko 
ir energijos, kad viskas kuoge- 
riausia išeitų ir publika butų 
užganėdinta. Ir nesiklysiu pa
sakęs, kad kiekvienas atsilan
kęs tikrai bus užganėdintas, 
nes yra pakviesti geriausi ar
tistai ir dainininkai. Kurpiaus 
rolę dainuos Jonas Valiukas, 
geriausias lietuvių tenoras va
karinėse valstijose. Kunigaikš
čio rolę dainuos P. Dobilas. 
Taipjau dalyvauja S. Žukaskai- 
tė ir S. Dermaitienė ir 
daug kitų lošėjų ir dai
nininkų,—viso apie 20. Ir visi 
jie savo rolėms yra pilnai pri
sirengę. Taipjau bus ir simfo
nijos orkestras, kas visam šios 
operetės pastatymui priduos 
ypatingumo ir gražumo.

Po vaidinimo bus šokiai abe
jose svetainėse. Pats lošimas 
prasidės kaip 4:30 vai. po piet, 
todėl publika prašoma nesivė- 
luoti, nes operetė yra labai pui
ki ir kiekvienas turėtų pamaty
ti jos pradžią. Vaidinimas gi 
prasidės paskirti laiku, nes vei
kalas ilgąs, o turi būti užbaig-

teisingesnių žinių ir butų nerei
kėję klaidinti skaitytojus. Ope
ra “Birutė” buvo sulošta gana 
gerai, ką rodo ir publikos užsi
laikymas, ypač tų, kuriems pri
siėjo stovėti. Po perstatymo 
niekurie Detroito veikėjai pri
bėgo prie Petrausko ir spausda
mi jam ranką ačiavo už tokį 
veikalą ,kokio Detroitas nebuvo 
matęs ir visi prisižadėjo remti 
Petrausko veikimą Detroite. 
Koncertas gal ir išėjo kiek silp
niau, bet tame koncerte smili- 
kininkar ir pianistai buvo dar 
pirmą kartą išvesti scenon. 
Bet su operete “Prieglauda“ 
buvo visai ką kita, negu “Darb.“ 
rašo. Kiek publikos buvo ant 
šokių, tiek ir vaidinime, nes 
tik penki tikietai buvo parduoti 
šokiams, o daugiau, negu penki 
žmonės išėjo po vaidinimo. 
“Darb.” sako, kad nė šimto 
žmonių nebuvę; matyt, labai 
blogai skaitė. O kaslink aišku
mo, tai gal tik pačiam “Darb.“ 
buvo neaišku, nes šiaip publi
ka viską aiškiai sukrato ir bu
vo patenkinta, nes ir artistės 
buvo geros ir aiškiai kalbėjo. 
Toliau “Darb.“ sako, kad Pet
rauskas nustatąs perdaug au- 
gštas bilietų kainas. Keista, kad 
“Darb.“ nežino, kad ne Petraus
kas nustato biletų kainas, o 
choro valdyba; Petrauskas gi,

Montello, Mass.
Muštynės ir areštai tarp vietos 

lietuvių katalikų. — Kun. J. 
švagždys gali netekti kairio
sios akies.

Vietos anglų laikraščiai kovo 
31 d. išėjo su triukšmingomis 
žiniomis ant pirmo puslapio 
apie muštynes lietuvių Rymo 
katalikų parapijoj ir apie sumu
šimą vietos klebono kun. Jono 
švagždžįo.

Kova tarp vietos lietuvių ka
talikų eina jau nuo kelių metų. 
Nors apie tą kovą katalikų tar
pe vietos korespondentai nepra
nešdavo laikraščiams jokių ži
nių, bet dabaY kada ta kova 
daėjo iki kumščio ir kuomet 
musų tautiečiai sumušė net sa
vo kunigą, tai jau negalima 
apie tai nutylėti.

Priežastys ir pradžia
Kiek laiko atgal šv. Roko pa- 

rapijonys sumanė įsigyti nuo
savą daržą-“parką”. Sumanę 
stvėrėsi ir darbo; surinko iš pa- 
rapijonų pinigus ir nupirko dar
žą, kurį pavardijo “Remova 
Park“.

Minėtos parapijos turtas yra 
užrašytos airiui kardinolui 
O’Connell. Tad kun. J. Švagž- 
dys naujai įgytą parapijos tur
tą, daržą, irgi užrašė kardino
lui. Parapijonys, dėdami pini
gus, manė gi parką neužrašyti
kardinolui, bet pasilikti savo 

su bilieetais nieko bendra netu-j nuosavybe. Tai buvo pradžia 
ri, tam yra valdyba: Petrą u s- peštynių su kunigu.
kas yra choro mokytojas, o ne Neužilgo įvyko ir antras su- 
jo valdytojas.—J. Ambrose. j sirinkimas. Kun. Švagždys su- 
-------------------------------------- i ---------------*--------------------------

1 rinko pusėtinai pinigų statymui 
naujos bažnyčios. Vėliaus bet- 
gTljis nusprendė nebestatyti 
bažnyčios toj pačioj vietoj, 
prie Ames St., bet nusispren- 
dė statyti prie Main St., didžiu
lės miesto gatvės. Tam kuni
go sumanymui pasipriešino 
stambiausias parapijos šulas M. 
Ambraširiskas. Pastarasis prie 
senosios bažnyčios turi keletą 
stubų, kuriose, be abejonės, gy
vena vien zokoninkai ir zoko- 
ninkės. Turbūt Abrašinskas 
numanė, kad jei bažnyčią pasta
tys naujoj vietoj, tai tie visi 
kankiniai kelsis arčiaus bažny
čios ir jo stubos liks tuščios, 
tad jis ir sudarė bloką prieš 
kun. Švagždį ir pareikalavo iš 
kardinolo duoti parapijai naują 
kunigą. Tečiaus kardinolas 
jiems atsakė, kad jie turi būti 
geri, klausyti kunigo, tai ir ku
nigas busiąs jiems geras.

Vietos katalikai turėjo pa- 
šelpinę vyrų draugystę šv. Ka
zimiero. Draugyste nusistatė 
prieš kun. švagždį ir jis drau
gystę išvarė iš parapijos sev- 
tainės. Tuomet šv. Kazimiero 
dr-tė nusikėlė i Lietuvių Tau
tiško Namo svetainę, su kuria 
kovą vedė nuo pat pradžios jos 
įsikūrimo.

Ši kova su kun. Švagždžiu 
pasiekė visas katalikų drau

gijas ir visur viršų ėmė kun. 
Švagždžio priešininkai. Kunigo 
įsakymu, iš Monikinės draugi
jos liko pašalintas M. Kaman
dulis. Už tą M. Kamandulis 
patraukė valdiškan teisman 
kun. švagždį ir dr-ją, reikalau
damas priimti jį atgal į minėtą 
draugiją. Teismas atidėtas.

Muštynės

Kovo 30 d. įvyko susirinki
mas Lietuvių Rymo Katalikų 
Susivienijimo (ar ne katalikų 
Federacijos? Red.). Į susirin
kimą atsilankė ir M. Kamandu
lis. Atėjęs į susirinkimą ku
nigas pamatė, kad ten randasi 
ir M. Kamandulis, tuoj pareika
lavo, kad maršalka Kamandulį 
pašalintų, bet maršalka tą ku*- 
nigo reikalavimą atsisakė išpil
dyti. Tada pats kunigas priėjo 
prie Kamandulio ir liepia jam 
išeiti. Bet tasis nesijudina. 
Ttfomet kunigas paėmė Kaman- 
duliui už apykaklės. Kamandu
lis ėmė šaukti: “Jei esi kuni
gas, tai atsitrauk“. Bet kuni
gas nieko nepaisydamas, ėmė 
tempti Kamandulį iš sėdynės ir 
vilkti prie durų. Nors Kaman
dulis yra mažas, bet privilkęs 
prie durų, kunigas negali išmes
ti jo per duris. Kunigės ėmė 
šaukti pagelbos. Prieina Yozė- 
nas ir Gotautas prie besitam
pančių tarp durų, bet vietoje 
pagelbėti kunigui, Yozėnas mo
vė kumščia kunigui į sprandą, 
o Gotautas smogė kunigui į 
kairią akį. Kunigas buvo su aki
niais, tad suvarė stiklus į kai
riąją akį.

Atvykusi policija Gotautą 
areštavo, bet vėliaus paleido už
stačius $200 kaucijos. Prana
šaujama, kad bus ir daugiau 
areštų.

Atvykęs Dr. Budreskas ir 
apžiūrėjęs kun. Švagždį, maty
damas jo akį pavojuje, pašau
kė akių specialistą Dr. Calli-

han. Daktarai betgi netikrina, 
ar bus galima akį išgelbėti.

Verbų nedėlioję kun. švagž
dys bažnyčioje nepasirodė ir jo 
vietą užėmė franeuzų kunigas.

Kas yra Kamandulis?

Kas yra tie, su kuriais ka
riauja kun. J. švagždys? Jis 
nekariauja su kokiais nors pu
siau laisvamaniais, kaip ka se
ninus pešdavosi kiti kunigai, 
bet su aklomis davatkomis.

M. Kamandulis nėra suma
nus ir jokios pirmenybės nie
kur neužima, jis yra tik kitų 
įrankis. Kamandulis yra paau
kojęs savo 16 metų sūnų Chi- 
cagos marijonynui ir džiaugia
si, kad jo sunus išaugsiąs pui
kus vyras. Tas parodo kiek 
Kamandulis yra atsilikęs šiame 
gyvenime ir jam nėra lemta lai
mėti kovą su kunigu.

Kunigas ir šiaudiniai katalikai
Kun. J. švagždys yra geras 

liberalas, bet netinka šiaudi
niams katalikams bei bolševi
kams. Tiems šiaudiniams ka
talikams kun. švagždys netinka 
todėl, kad jis neteikia jiems jo
kio patarnavimo. Kuomet tie 
šiaudiniai nueina pas kun. 
Švagždį prašyti, ar tai kūdikį 
pakrikštyti, ar tai šliubą duoti, 
ar priimti į katalikų kapines 
paalidoti numirusį, ar kokiu ki
tu reikalu, tai jis jiems duoda 
trumpą atsakymą: “Jei nori ku
nigo patarnavimo, tai priklau
syk prie parapijos, jei ne, tau 
nereikia ir mano patarnavimo“. 
Tuomet prisieina musų šiaudi

niams katalikams bastytis po 
įvairias katalikų bažnyčias, tan
kiai, prisieina patraukti ir į ki
tus miestus, kad gavus kunigo 
patarnavimą. Jodei šiaudiniai 
katalikai (kurie ištikrųjų yra 
katalikai, bet tik dedasi esą 
laisvamaniai) labai pageidauja, 
kad kun. švagždys liktų iškel
tas.— Montelietis.

EKSTRA PER 30 DIENŲ DOVANA
2 Baksai Treionkės .............. $1.00
Naujas Didysis Sapnininkas, 

apdarytas .......................... $1.50
4 tuzinai Dailiausių Laiškams 

Popierų, virš 40 skirtingų $1.00 
Viskas ant kart tik $3.00

Ir paveikslas iš kares lauko Lietu
voje 1914-15 ni. už dykų. Adresuo
ki: J. YERUSEVIČIUS, Lavvrence, 
Mass. Box 68.

MŪRINIS arba MEDINIS
C O jmoketi — kiti lengvais iš- 
4* I 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
bas, perdirbame porčhis ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir j priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardų, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas .................. ..............................

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

Quality Construction Co.
North Shorc ofisas ir Yardai.

119 Chicago Avc.
Tel. Univcrsity 3950 arba 

Rogers Park 8270

t

tas prieš 8 vai., nes paskui bus 
šokiai. Viskas bus Lietuvių 
svetainėj, vadovaujant komp. 
M. Petrauskui.

Neteisingi užmetimai

Kiek laiko atgal "Naujieno
se” tilpo tūlo “Darbininko“ ko
respondencija. Jis sako, 'kad 
ką minėtas choras statęs, vis
kas nebuvę kaip reikia ir ant 
galo priduria, kad už tuos nepa
sisekimus esąs kaltas pats 
komp. M. Petrauskas.

Labai gerai, kad rašinėjama 
žinias iš savo miesto, bet butų 
daug geriau, kad tos žinios bu
tų teisingos. “Darbininkas“ ra
šo, kad “Birutė“ nebuvusi ge
rai sulošta. Koncertas taipjau 
nekoks buvęs: choras silpnai 
dainavęs, o operetė “Prieglau
da“ buvusi labai neaiški ir nuo 
bodi; publikos irgi mažai atsi
lankę i vaidinimą ir tik į šokius 
daugiau pribuvę. Ir už tą vis
ką kaltas pats komp. Petraus
kas, nes neprisitaikąs prie ap
linkybių ir nustatąs perdaug 
augštas biletų kainas. Visą tai 
neatitinka tiesai. Jeigu tas 
“Darb.“ butų pasiklausęs pas 
choro valdybą, tai butų gavęs

SPORTAS
SVARBIOS RISTYNĖS DET

ROITE

Ateini nti antradieni. Lai. 17 
d., Detroite bus tikros čempio
nų ristyn's, n°« lietuvis JU. ? y 
M°jirs, •.» Kiriio wori(> pašau 
linis ienų’onas, su E.
VVandcrlind, Belgiji s č-.mpionu; 
ILluvD bijotis P.,; ••. kurio 
dar niekas nėra luiilęs. risis 
su garsiuohi Indiana dm! uoliu 
E i ‘i ’.(!*,\ards. Jisirodys ir 
žymiausieji Detroito risti! l. 
kurie uores persitik int. kas iš 
detroitiečių tvirtins — ar 
bulgaras Charles .1 udanofl ar 
graikas Sam Borcus. Visi jie ri- 
risis iki galutinos pergalės.

Taigi šios ristynės bus tik
rai nepaprastos, galima sakyti 
pirmos tokios Detroite, kuriose 
dalyvautų tiek daug žymiausių 
čempionų. Ristynės bus prie 
1343-49 E. Ferry avė., arti 
Russell st. Pradžia 8:15 v. v..N,

GARSINKITE
NAUJIENOSE

F-----------------
This Car

has been carefully 
checked and recon- 
ditioned where 

necessary

^CHEVROLET J

USED CARS
’ivith an that counts

v, » • ' •

v Motor

V Transmission

A^Upholstery

.i

5

CChevrolet turi lietuviu departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas kitus 
C hevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo 
Atlankyki! arčiaus) Chevrolet Vertelgą

y Radiator 
vRear Axle

v Starting 
V Lighting 
vlgnition 
VBattery

vFenders 
v Finish

KA REIŠKIA RAUDONAS 
“0. K” TAG DEL JŪSŲ

Tabako
Derliaus
Smetona

Raudonas “O. K.” tag prisegtas prie ra- 
diatorio, vieno musų vartotų karų, ženk
lina, kad tą karą jus galite pirkti su už- 
sitikejimu.
Reiškia, kad tas karas yra galutinai per
žiūrėtas ekspertų-mechanikų — ir jame 
yra suvartotos tik geriausios dalys. Reiš
kia, kad kaina yra nustatyta už žinomą 
vertę.
Tas tag aiškiai pažymi jūsų pilną apžiū
rėjimą, ji pasako, kas buvo padaryta, kad 
padarius karą geriausiame stovyje dėl 
važinėjimo tūkstančius mylių geriausiam 
patarnavimui. Tai yra jūsų užtikrinimas 
didžiausios galimos vertės už pinigus.

SOUTH 
Ormo Bioa. & Sheeta Motor Co. 

655:2 Cottage Grove Avenue 
Superior Motor 

9948 S. HabteU 
S. & M. Chevrolet 

8622 Commercial 
Vanderploeg ft Rletveld 
South Holland, Illinoie 

Warme Motore, Ine.
Chicago Ileighte, Illinoia 

Young A Hoffman 
1709-11 W. 96th Street 

Argo Motor Co. 
7410 Archer Avė. 

Summit, Illinoia

Sales 
Street 
Company 
Avenue

Ashland Avenue Motor Sales 
5436-42 S. Ashland Avė.

Barron Mauloff Chev. Sales 
2389-48 West lllth St.
Bauman Chevrolet Sales 

8516-20 Archir Avė.
Oaley Brothtrs 

10688 S. Michigan Avenue
F. L. Crawford Motor Sales 

0831 Cottage Grove Ava.
Ducy Chevrolet Co. 

4741 Cottage Grove Avė.
Spooner Motor Sales 

Harvey, Illinoisrs

McManus Metei Sales 
6711 S. VVestern Avė. 

Michigan Avė. Chevrolet Co. 
2234 S. Michigan Avenue 

Nieburger Chevrolet Company 
7744 Stony Island Avenue 

A. J. Osterbeok Motor Co.
7541 S. Halsted Street 

NORTH 
Milwuukec Avc. Motor Sales 

2504 Milvvaukec Avenue 
812 Diversey Parkway 
Nelson Chevrolet Sales 

B. H. FlQ<k X Conipuny 
Hinsdulc, lIlinoiH

QUALITY AT LOW COST

“Tony” Lazzeri, Žvai
gždė Infylderis New 
Yorko Yankees, rašo:
“Po sunkiai įtempimo dienai 
beisbolo darže, žmogui reikia 
protiškai ir kūniškai atsiliuosuoti. 
Aš atsiliuosuoju, rūkydamas 
Lucky Strike cigaretus. Aš rukau 
jų vieną, du, tris, ir jie man pa
tinka. Jie niekad nevargina man 
gerkles.99

Tt’s toasted”
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.

1W8. Th^ American Tobacco Co., Manufactųrera

_________ ____ -



Ketvirtadienis, bal. 12, 1928 NAUJIENOS, Chicago, m.

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

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

Kontento Numeratorius:
Antanas Kipkevičius.
Kontesto V i gili jus: 
Marė KemešienŠ.

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio
30, 1928

Pranešimas Kon
testantams

Sulig “Naujienų” konteste 
esamų taisyklių skirsnio 10-to, 
visi draugai kontestantai, kurie

joti — “šiur” jis kai kuriuos 
kontestantas galės ne tiktai pa
sivyti, bet dar juos ir pralenkti.

W. Frankfort kontestantas, J. 
Sugzdinis, nepaisant, kad jo ko
lonijoje eina didelis
streikas, darbuojasi tikrai sek- 

Registracijos Lape yra pažymė- mingai.

mai neriu

Registracijos Lape yra pažymė- mingai. šiuos žodžius ranšant 
ję, kad laimėtas dovanas ims'atėjo iš jo vokas pilnas pinigų, 
daiktais arba pinigais, o dabar 
nori pakeisti nuo daiktų į pini- 

į daiktus 
išdaryti pas 
iki balandžio 

Pamainos vėliau 
priimamos — eis taip

gus. o iš pinigų 
malonėkite tai 
kontesto vedėją 
16 d., 1928. 
nebus 
kaip kad yra pasakyta Regist-1 
racijos Lape.

Ar Jus Plonas, 
Silpnas, Nervuotas, 

Visai Suiręs?
Kad tuiėjuR visuomet sveikus, sti

prius raumenis, “pep” ir ambicijos, 
ir galimybe atlikti atsukančiai dienos 
darbą ir jaustis “kaip dviejų metų 
senumo”, laike nakties jus turite 
valgyti tris gerus valgius į parą ir 
kad tus maistas butų gerai suvirš
kintas, Jei jus negalit valgyti, nega
lit miegoti, negalit dirbti, tiktai pa
imkit arbatinį šaukštuką Tanlac > 
prieš valgį.

M rs. JoHie May T>owers, ift Muy- 
woo«l, Indiana, rašo: “Aš buvau ant' 
krauto desperacijos nuo galvos skau
dėjimo, nervingumo ir svaigulio. Net 
ir po menko valgio turėdavau daug 
kentėti, l’asidėkavojant Tanlac ma
no virškinimas dabar yra tinkamas 
ir sunkus dienos namų ruošos dar
bas nebe.nuvargins manęs’’.

Tanlac yra geros nuo nevirškini- j 
mo ir užkietėjimo — gasų, skausmų,, 
koktumo, svaigulio ir galvos skau-Į 
dėjimo. Jos grąžina prarastą apeti- 
tą, pagelbsti suvirškinti maistą, at
gabena daugiau svarumo ir stipru-1 
mo. Jame nėra mineralių vaistų; 
jos padarytos iš šaknų, žievių ir žie
dų, gamtinių gyduolių sergantiems. J 
Kainuoja mažiau negu 2 centai sy- 
kiui. Nusipirkit butelį nuo savo vai-1 
stininko ir pabandykit jas gerai.! 
Jūsų pinigui bus grąžinami, jei ne-1 
pagelbės.

Tanlac
&Z MIULION BOTILES USED

’ SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ
‘I Musu patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99...........
kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamų apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musu gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertes knygųmokėsite tiktai $8.00. Pertat nepraleis- 
ki’te progos darykite pasirinkimą i-į esamų IcnyjęM tuoj.

laimėtas dovanas išlyginti, bet kad dviejų laips- 
ar pinigais tie irių dovanas laimėsiąs, tą tik- 
turi pranešti iki rai žinąs. Gero pasisekimo darb- 

d., 1928. Jeigu iki ščiam musų kontestantui Ove- 
laikui nebus raičiui ne tiktai dviejų laipsnių 

bet geriausia,

Kontesto vedėjas yra tikras, 
kad kontestantas Siugzdinis 
laipsnį 6-tą tikrai išlygins.

Detroito kontestantas, J. Ove- 
raitis. prisiuntė glėbį biznio ir 
tarp kitko rašo, kad tiktai da
bar pradėjęs tiksliai darbuotis 
— iki šiam laikui jo darbas bu
vęs tiktai prirengiamasis dar-

Taipgi kontestantai, kurie Re- bas. Nors dar nesąs tikras, kad 
gistracijos laipe nėra nieko pa- galėsiąs ketvirtą laipsnį pilnai 
sakę — ar 
ims daiktais 
irgi būtinai 
balandžio 16
viršpažymėtam 
pranešta, tie kontestantai bus'dovanas laimėti, 
įskaitomi, kad laimėtas dovanas kad paskirtą ketvirtą laipsnį iš
ima pilna verte — daiktais. Lai-Į lyginti.
metu dovanų pamaina vėliau, ,, . , . ... ., i . J . •• Bnghton Parko kontestantas,balandžio 16 d. nebus priima-1 
ma. —Julius Mickevičius,

“N-nų” Kontesto Vedėjas.
Post Scriptum: — “Non Gra- 

dus” kontestantai, gavę dau
giau -100 balsų, bet nepasiekė 
laipsnio 7-to -•• gaus smulkias 
dovanas daiktais.

Iš Kontestantų 
Darbuotės

IM. Sturonas, šiandien vėl glėbį 
“Naujienoms” skaitytojų prida
vė. Jis nusitaręs būtinai 6-tą 
laipsnį išlyginti. P-as Sturonas 
j kontesto darbą stojo gana vė
lai, tečiaus jis savo darbe daro 
stebėtinai gerą progresą. Per- 

, tat neabejotina, kad jis iki kon- 
, testo užbaigai šeštą laipsni tik-

Kontestantė A. Bakienė iš 
Benton, III., prie pabaigai kon
testo nejuokais stojo į darbą.

tė glėbį padaryto biznio; 
tu laiku prisiusianti 
giau. P-ia Bakienė 
būtinai 7-tą laipsnį 
Gero pasisekimo musų k'ontes- 
tantei!

Kenosha kontestantas, John 
Martin, vėl padarė savo darbe 
progresą — ne vien naujų skai
tytojų “Naujienoms” užrašė, 
bet ir skelbimų kortų pardavė. 
P-as J. Martin rašo, kad jis 
greitu laiku išlyginsiąs laipsnį 
6-tą. Galima pasitikėti Martin 
žodžiams, kad jis ką sako, tą ir 
išteisės.

Kontestantas Wm. Kosis iš 
Peoria, III., prie pabaigai kon
testo rodo pavyzdingą aktyvu
mą — šiandien prisiuntė nau
jus skaitytojus, bet greitu lai
ku rašo prisiusiąs dar daugiau,, 
kad sėkmingai išlyginus savo 
kvotą. Nors jis mainerys, jo 
kolonijos gyventojai didžiumoj 
streikuoja, bet jam kaipo darbš
čiam kontestantui nekliudo pa
siekimui tikslo.

St. Charles kontestantas, St. 
Sherpitis, šiandien prisiuntė 3 
naujus skaitytojus ir sykiu ra
šo, kad greitu laiku užbaigsiąs 
savo kontesto darbą — sėkmin
gai išlygindamas kontesto vedė
jo paskirtą kvotą.

Northsidės kontestantas, Juo
zas Ascilla, irgi darbuojasi iš
sijuosęs — šiandien pridavė 
biskį padaryto darbo; sako, 
greitu laiku dar daugiau pri- 
duosiąs, nes prie pabaigos kon-l 
testo nusitaręs sunkiau padir-! 
bėti, kad kontesto vedėjo pa-į 
skirtą kvotą užpildžius. Neabe
jotina, kad kontestantas J. As
cilla pabaigoj kontesto tiksliai 
paspaus, kad parodžius ką jis 
kaipo veiklus darbuotojas ir 
Northsidės kontestantas gali.

Kontestantas Geo. Lucas pra
deda krutėti; prie pabaigai kon
testo žada parodyti ką jis į 
trumpą laiką gali nuveikti. G. 
Lucas šiandien su sykiu prida
vė tuziną prenumeratorių. Jei
gu jam seksis taip toliau žve-

grei- 
dar dau- 

nusitarusi 
išlyginti.

Į Prašalina niežėjimą

Niežčjitnas ir desrinimna odoa 
yra netik nemalonu*, dalyko**. b«t 
žali atMbnntl daug pavoJinrMniu 
<hIoh ligų. Kilti to iAveilKUit. tai K*'- 
liausis dalykus yra vartoti Seve
ras Esko. Šio* AaldanėioH, džiovi
nančios tryduolčs prašalina niežė
jimą ir derinimu tuojau ir pada
ro sveika ir Avarii, oda.IA pirmo irt t avimo odos varto
ki! Severą-* Esko tuojau. Gaukite 
jas savo vaistynčj. Sustabdyk odos 
trubelius iš pradžią.

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapids, Iowa.

esko
GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Nauji lietuviški re
kordai dėl Velykų

16092 Ak Myliu Tave, Neveski Vai-

16075
kiną, Minkeliuniutė
Nakties Svajonėms Papuošta, 
Bernuželį Nevesk Pačios, 
Minkeliuniutė.
Gaidžio Polka, Sesutė Polka 
Pas Darželį trys Mergelės, 
Zedelis, Babravičius 
Kad Nėra Alaus, Barbora, 
A. Vanagaitis
Pas Draugą Julių, Lietuvos 
Mados, Vanagaitis
Sirpsta Noksta Avietėles, Va
karinė Daina, Aido Choras 

VICTOR REKORDAI
Gul šendiena
Linksmą Diena

Mariona Rakauskaite
Sveika Marija
Leiskit į Tėvynę

Justas Kudirka
Avė Maria (Magliocco)
O Salutaris Tantum Ergo 

Eugenio Cibelli
The Rosary (Nevin) Grand 

Vargonai
Avė Maria (Bach-Gounod) 

Grand Vargonai 
Charles O’Connell

Linksminkis Jonai
Kas Subatos Vakarėli

A. Vinckevičius-J. Namieko 
Kad a§ i, Kaimietę 
Ak, Myliu Tave

• Margaret E. česnavičiutė 
Via Jonukai Jaunasis 
Karklino Žvirbleli

V. Daukša 
Kuršenu — Polka 
Antininkų — Polka

J. Žukas ir Orchestra
Kaina Rekordų 75c. Į kitus mies- į 

tus prisiunčiame. Perkant ant sykio 
6 apmokame prisiuntimo lėšas.

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

JOS. F. BUDR1K, Ine.
3417-21 So. Halsted Street'

Chicago, Illinois

16093
26057

26054

16088

16067

73103

78215

78913

21216

80470

RO52I

80525

80471

GRAND OPENING
Pertaisytos, Pagražintos ir Papildytos Aptiekos 

įvyks

Balandžio-April 13-14, 1928
Visus maloniai kviečiame atsilankyti. Minėtomis 
dienomis bus dalinamos dovanos (souvenirs). Per
kant už 50c. ar daugiaus, duosime šaltos košės (Pint 
brick ice cream).

A. Belskis, Savininkas
1900 South Halsted Street

Phone Ganai 0114

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

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

autografijos, ir paveikslai, pusi. 230

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

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

240 ............................................................................ 1.25
Fizika—šakenio, pusi. 472, apdaryta................................ 3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75 
Kraujo Lašo Kelione---- Osiopov.skio Su paveikslais,

pusi. 79................................................  60
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548 ............   3.75
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 .....................................  4.00
Vienuolio Raštai, pusi. 348 .............................................  2.00
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25
Dykumose ir giriose—H. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2

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

draugus 1.75
50
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Mokslinės, Istorinės ir šiap Įvairaus Turinio Knygos

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

naudingų knygų šiame sąraše.
Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ..............40
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ...........................  60
Lietuvos—rLenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88..................30
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51................. 25
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169..................... 75
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais......40
Mirtis ir Kas Toliau ?—Vydūno, pusi. 48................................... 35
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46................. 30
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52 .....................................40
Laiškai Vartotojams—M. ęhesnio, pusi. 35 .......................
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 ..................................
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 ....
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64 ......................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

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

Moulen Rz., puslapių 105........................................... .80
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 138 (su

paveikslais) ..................................................................75
Lietuvos žemės- Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65.........40
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101........................ :
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 ................. ........
Šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67.......
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus.

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

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

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

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

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

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

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86 ...
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta..............
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 88. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150...................................1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi.

63..................................................................................... 40
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 82.................................30
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 .................. 50
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40..........30
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks-

, luotą, puslapių 47 ........................................................35
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bkuer, pusi. 141......40

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

1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašėjų 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 2S1 ......
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227............................... 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160 ......................... 75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ...... 75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132 .............................45
Rainbyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 .............................35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 .............................................  1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.................................... 60
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo 

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

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

su paveikslais .............................................................................. 20
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31..........20
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20 ..........25
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. .40 
Krislai, puslapių 59...............................................................  
Lakštingala—Šalčius. Su paveikslais, pusi. 28......... .
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais, 

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

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

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

puslapių 319  ........................................................ 1.50
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

III, puslapių 280 .................................................  1.50
Lietuvių Kalbos žodynas—Būgos, pusi. 80.................... 2.00
Aritmetikos Uždavinynas—Mašioto. Dvi dalys, pus

lapių 177.........  1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 139.....................
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms.
Tilžėje, 1923, pusi. 64....................................................30

.75
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The Lithaanian Daily Newa 

fubliahed Daily Except Sunday by 
the Lithuanian New« Pub. Co. Ine.

1739 South Halated SUeto 
Chicago, III.

Telepbone RooMvelt 8509
Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kalni)
Chicagoje — patau

Metams----  , , „ , $8.00
Pusei meti ___ 4.00
Trims mėnesiam! -j 2.60
Dviem minesiam ------- 1.60 
Vienam minesial , , , , , .76

18c
76c

Subacription Rateai
|8.00 per year in Canada.
$7.40 per year outalde of Chicago, 
$8.00 per year in ChicagiK 
8c. per eopy.
Entered aa Second Claaa Matter 

March 7th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, III., ander the act of 
Ifarch 8 ra. 1879.

Naujienoa eina kasdien, (iakirlant 
■ekniadieniua. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halated SL. Chicago, 
Ui. — Telefonas: Booeevelt 86M

Chicagoje per itneiiotojau 
Viena kopija ■■ ,
Savaitei ■
Mtaeetai . , . . .............. .........

Metams

Metams 
Pusei meti

$7.00 
8.59 
1.76 
1.26
.75Vienam minėsiu!

Lietuvon ir kitur

$8.00
4.00
1M

Pinigus reikia si«stl palto Money 
Orderiu kartu su uisakymu.

ANTRADIENIO “ŠLAVIMAS”
Užvakar įvykę Chicagoje ir visoje Illinois valstijoje 

“primary“ balsavimai buvo tikras šlavimas. Gubernato
rius Small ir visi jo frakcijos kandidatai į valstijos bei 
Cook kauntės ofisus prakišo tokiomis didelėmis balsų 
daugumomis, paduotomis už jų priešus, kokių šioje val
stijoje nominacijų balsavimuose dar nėra buvę.

Gubernatoriaus, mero ir valstybės gynėjo politinė 
mašina tapo apversta. Bet ar pergalėtojai bus geresni 
šio šteito ir miesto gyventojams, tai dar nežinia. Kada 
vienas būrys politikierių nugali kitą, tai dar nereiškia, 
kad laimėjo žmonės.

PRANAŠAUJA POINCARĖ LAIMĖJIMĄ
Balandžio 22 d. Francijoje bus rinkimai į parla

mentą. Savaite vėliau įvyks perrinkimai (tuose distrik- 
tuose, kur kandidatai nebus gavę absoliučios daugu
mos). Taigi dabar Francijoje pats rinkimų agitacijos 
karštis, ir kadangi Franci ja stipriausia valstybė Euro
pos kontinente, tai jos rinkimų kovą atsidėję seka vi
sų šalių politikieriai.

Amerikos korespondentas siunčia iš Francijos te
legramas, kuriose pranašauja laimėjimą dabartiniam 
premjerui Poincarė. Tuose pranašavimuose tečiaus pa
stebėtina yra tai, kad korespondentai kartu numato ir 
socialistų atstovų skaičiaus padidėjimą naujame Fran
cijos parlamente. Vadinasi, net ir tie, kurie simpatizuo
ja Poincarė, nesitiki, kad rinkimuose bus sumušti kai
rieji. Tik jie išreiškia abejonę apie komunistus, kurių 
tarpe yra didelė suirutė, nes vieni vadai tempia komu
nistus j vieną pusę, kiti j kitą. Bet komunistai, tiesą pa
sakius, priklauso greičiaus atžagareiviškoms partijoms, 
negu kairiomsioms, kadangi visa jų kova yra akreipta 
prieš socialistus.

Taigi, jeigu laimės Poincarė, tai dešiniųjų partijų 
sąskaitom Vienas korespondentas, Paul Scott Mowrer, 
taip ir sako: dabar dešiniosios partijos Francijoje turi 
130 atstovų, kuriems vadovauja p. Marin; bet rinkimuo
se jos veikiausia neteks kokių keturių ar penkių dešim
čių atstovų. Jeigu taip bus, tai sustiprės centras, susi
dedantis iš liberalų. O kadangi laukiama taip pat su
stiprėjimo ir socialistų, tai, reiškia, naujasis parlamen
tas bus kairesnis už senąjį.

Matyt,, kad tai nujaučia ir pats Poincarė, kadangi 
savo agitacinėse prakalbose jisai dabar jau kalba apie 
susiartinimą su Vokietija, o ne apie Vokietijos smaugi
mą.

Tuo budu reikia laukti, kad šiuose Francijos rinki
muose paims viršų taikos ir demokratijos šalininkai. 
Gaila tečiaus, kad to laimėjimo vaisiais gali pasinaudo
ti p. Poincarė, kuris pokarinei Europai yra padaręs tiek 
daug žalos savo džingoistine politika. Jei Francijos ra
dikalai butų buvę tvirtesni, tai krašto ateitis šiandie 
butų jų rankose.

VĖL “K STIENKIE”

Telegrama iš Maskvos praneša, kad sovietų valdžia 
nuteisė sušaudyti du policininku, kurie nagaikomis pla
kė ūkininkus, nenorėjusius pirkti naujų valdžios bonų.

Taigi su tais policininkais bolševikai pasielgė sulig 
savo universaliu receptu: “K stienkie!“

Ak, tiesa, kad policininkai, kurie nagaikomis plaka 
ūkininkus, yra bjaurybės. Bet argi iš to išeina, kad rei
kia juos žudyti?

Nuolatiniai žudymai, kraujo liejimas demoralizuo
ja žmones ir valdžią.

NUBLUKUSI KARO GARSENYBĖ

Vokietijos spauda visai nepaminėjo, kad šiomis 
dienomis gen. Ludendorffui sukako 63 metai. Niekas jo 
nepaiso ir niekas nekreipia jokio dėmesio j jo naują 
“didvyrišką karą“ prieš žydus ir masonus.

O pasaulio karo metu tas generolas buvo labai di
delis vyras — kuone didesnis už patį kaizerį.

VILNIAUS LENKŲ SPAUDA IR VALDŽIA
b. i ■ i. i <

Rinkimuose į Lenkijos seimą Pilsudskio kandidatų 
sąrašas gavo milžinišką daugumą balsų Vilniaus kraš
te. Tečiaus butų klaįda daryti iš to išvadą, kad vilnie-

niai tai dideli Lenkijos diktatoriaus šalininkai.
Pilsudskinė valdžia Vilniuje nesenai susikirto net 

su to miesto lenkų laikraščiais. Už tai, kad laikraščiai 
“Slowo“ ir “Dziennik Wilenski“ pranešė smulkmenų 
apie užmušimą vieno liudininko (provokatoriaus) balt- 
gudžių “Hromadbs“ byloje, tai juodu buvo sukonfiskuo- 
tu. Tuomet susirinko keturių lenkų laikraščių Vilniuje 
atstovai, “Kurjer Wilenski“, “Dzifennik Wilenski“, “Slo- 
wo” ir “ABC“, ir nutarė užprotestuoti prieš valdžią sa-; 
votišku streiku: per tris dienas visi minėti lenkų laik
raščiai ėjo be jokių straipsnių, tik su skelbimais!

Vilniaus lietuviai dabar iš tų lenkiškų laikraščių ! 
juokiasi: Tai matote, sako, kaip jums atsilygina jų 
“dziadek“ (tėvukas), už kurį jus agitavote per rinki-1 
mus!

ŠIANDIENINĖS FILOSOFINĖS MINTIES 
SUDĖTIS

Genialios mintys ir bendroji 
minčių lygmė

PažvęĮkime iš aukščiau isto
riko akimis į platų žmonijos 
minties horizontą! Pirmiausia 
mus nustebins banguotas regi
mo paveikslo paviršius. Mes 
čia atrasime viršūnes, kur išky
la didžiosios idėjos, ir slėnius, 
kur jos nuteka mažomis srove
lėmis, susiliedamos į didesnius 
upelius ir pagaliau sudaryda
mos didžiausias galingų upių 
sroves ir teka į neaprėpiamų 
pasaulio pažinimo okeaną.

Į šitas viršūnes kopia visi, 
kurie yra apdovanoti kūrybos 
gabumais. Kaip paveikslai čia 
eina žmogaus sielos kuriniai 
vienas po kito. Vieni jų aiškiu 
saulės žibėjimu nušviečia platų 
reginį, kiti jų, lyg klaidžiojan
čios ugnelės, gęsta nespėję su
žibėti. Vieni žengia pirmyn, 
rodydami žmonijai kelią į to
limus idealus, veda ją į neži
nomą, bet į numatomą ir nu
jaučiamą ateitį; kiti gesini
mais arba nusiskundimais sulai
ko ją vietoje ir stengiasi net 
atgal patraukti.

Bet tenai, apačioj, plačiuose 
sluoksniuose tų, kurie nors ir 
nesukuria, bet parsiima kitų 
idėjomis, jas į pilną pasaulė
žvalgą suliedami,— tenai min
ties lygmė kyla, nors palengva, 
bet nuolat ir stichingai, kaip 
juros potvinys. šitose miniose 
nenustoja gyvybės ir tas, kas 
viršūnėse jau nebėra naujiena 
dėl ko tenai nebesiginčijama ir 
nebesiįdomaujama, kas jau ne- 
beužima tų, kurie skaitosi musų 
šviesuomenės žiedais— vyriau
sieji sprendėjai mokslo ir me
no srityse. Bet šitokio gaivu
mo tėra nusipelnę tik tos idė
jos, kurios yra nepajudinamos 
iš pagrindų, kuriose yra genia- 
lingumo žymių.

Nes ir tas, ką pavadinome 
viršūnėmis, tik iš tolo atrodo 
ištisu Jcalnogubriu. Yra žmonių 
minčių, kuris tik valandėlei te
pasiekia to idėjinio aukštumo 
ir tenai žybtelėję amžinai grįž
ta į užmiršimo gelmes, nepali
kę jokių pėdsakų, kaip muilo 
burbulas. Bet genijaus kuriniai 
sustingsta nesugriaunamose 
formose. Kaip ledas surakina 
aukščiausias kalnų viršūnes, 
taip šitie kuriniai žiba iš tolo 
savo sidabrine šviesa, ir iš jų 
prasideda tos srovelės, kurios 
tekėdamos žemyn į pasaulinės 
minties vandenyną nuolat, nors 
nežymiai, kelia jo lygmę.

Ir šitame vandenyne yra į- 
vairųs gilumo laipsniai: yra to
kių sluoksnių, kurie dar visai 
nepaliesti gaivinamosios naujų
jų srovių bangomis; jie prisi
laiko senųjų idėjų ir atgyvenu-
šių mokslų. Tokios yra Aris
totelio ir scholastikos laikų idė
jos, suvaržytos nerangiose dog- 
matų ir bažnytinių mokytojų 
formose. Dar žemiau stovi 
prieškrikščioniškosios ir musų 
prosenelių priešistorinės ani- 
mizmo laikų idėjos. Bet juo 
aukščiau, juo daugiau gyvosios 
srovės ir pagaliau pačiame pa
viršiuje vyrauja naujosios min
ties lamėjimai,—iš senųjų be
liko tik tas, kas savaime yra 
amžina.

Čia yra aišku, kad tenai, kur

kalbu apie paviršių, aš turiu 
galvoje inteligentinį visuome
nės sluoksnį, tą inteligentinę j 
dalį, kuri nors ir nedirba ku
riamojo darbo, kartais pasirody
dama labai apibrėžta ir viena
šališka, vienok, nors ir ne vi
suomet gana kritingai ir sąmo
ningai, bet visgi persiima tuo, 
kas jai kūrėjo darbuose ir min
tyse atrodo gyva arba atatin- 
ka laiko ir asmens reikalavi
mams.
Kas yra filosofija ir nelosofams 

ir šio rašto uždavinys.

Kas gi yra filosofija šitiems i 
plačiosios šviesuomenės sluoks-1 
niams, kurie nėra pasišventę' 
specialiniams filosofijos tyrinė
jimams? Čia nėra ta filosofi- 
a, kuri gimsta žmonijos min

čių dirbtuvėj. Į ją neįeina fi
losofijos naujienos. Tarp tų 
naujienų yra tokių, kurios vi
sai nepateks į visuomenės są
monę. Filosofinės kritikos už
davinys yra pažinti vienas ir 
kitas idėjas. Bet kritingieji 
sprendimai pasakyti ir didžiau
sių galvočių ir geriausiai pa-j 
grįsti yra kol kas tik hipote
zės. Gimstančių jų filosofinių 
idėjų saikas yra tik tas, kiek 
gali būti užtikrintas jų išsiplėti-, 
mas plačiuosiuose šviesuomenės 
sluoksniuse ir kiek jos gali įgy
ti gaivumo. Filosofinė kritika 
ir stengiasi pirmiausia tą ga
limybę išaiškinti; be to, vienok 
ji turi kitų kriterijų. Savo ke
liu, istorikas daro savo spren-l 
dinuis pasiremdamas ne spčlio-1 
jimais, bet įvairiais faktais. Iri 
jeigu jis kaipo kritikas įvertina 
įvairias idėjas, tai jis sustoja ' 
ne tik prie jų gerųjų pusių, bet i 
kartu išaiškina ir tą, kiek jos 
surado užuojautos kolektyvinėj 
visuomenės sieloj.

Asmenų, kurie musų nuomo
ne koncentruoja savyje šian
dieninės filosofinės minties sro-| 
ves ir apie kuriuos vėliau kai-j 
besime,—tų asmenų grupavi-' 
mas gal iš karto atrodyti keis
tas ir nepagrįstas.

Greta abstraktingai moksli-1 
nes asmenų krypties, kaip1 
Vundtas, rasime ir tokių, kurie 
kartu buvo ir agitatoriai, kaip 
pav., K. Marksas. Greta rimtų 
'ir gilių tyrinėtojų, kaip l)r. St. 
Mill mes matome Ničšę, publi
cistinių ir beletristinių aforiz
mų kirtėją. Greta asmenybių, 
iškilusių ligi religingai sociali
nės misijos, kaip O. Kantas, 
mes susiduriame su pagyra 
pseudofilisofu Ilartmanu.

Kad ir koks atrodytų iš karto 
pripuolamas grupavimas, vienok 
arčiau panagrinėję pamatysime, 
kad visos doktrinos, kurios čia 
bus iškeltos, apims visas šian
dieninės minties elementus, ir
jų tarpe nerasime nė vienos, i 
kurios jau butų praeityj užkas-! 
tos. Mums ne galvoj, ar išlaiko 
kritiką Kanto pozitivizmo, arba 
Millio empirizmas, Markso so
cializmas, Makso Stirnerio in
dividualizmas, taip pat mums I 
nesvarbu, ar tos visos doktri
nos turi ligi šiol atsidavusių ir i 
tikrų pasekėjų. Bet svarbu | 
tas, kad jų kiekviena įeina į j 
šiandieninės minties sudėtį, kad 
kiekviena davė tipingą formą ir! 
pastūmėjo prie išsprendimo 
vieno iš žmoniją varginančių

klausimų, kad tolimesniuose 
bandymuose tuos klausimus iš
spręsti mums teks su tomis 
doktrinomis skaitytis patobu
linant tą, kas blogai pradėta. 
Kaip ten nebūtų, -bet forma, į 
kurią jos įvilko šiandieninius 
klausimus, dar viešpatauja šių 
dienų žmonijos sieloj: visą tą1 
skyrių tenka pavadinti šiandie-1 
nine filosofija.

Visai kitaip į tą žiuri filoso
fas specialistas, negu vidutiniš
kas narys. Pirmutinįjį intere
suoja būdas ir forma, kuriais 
tas ar kitas išminčius išreiš
kia amžinas pasaulio proble
mas. Paskutinysis daugiausia 
ieško filosofijoj tikslaus ir aiš
kaus einamojo momento klausi
mų išsprendimo, šituo atžvil
giu mes ir nagrinėsime šiandie
ninę filosofiją.

Musų uždavinys bus toks:
Susekti šiandieninės minties 

srovėj jos idėjiniai šaltiniai. Be 
to, mes nenagrinėsime to ne
aiškaus minties pavidalo, kurį 
įsigyja naujos idėjos pereida- 
mos per sintetinę ar elektrinę 
atskirų šviesuomenės asmenų 
sąmonę, bet paimsime tą gry
nąjį ir tikslųjį pavidalą, kurį 
suteikia savo idėjoms jų kūrė
jai.

Pažvelgkime dabar į svarbiau
sius amžiaus klausimus ir su
sekime jų istorines ir idėjines 
sąlygas, prie kurių gimė ban
dymai juos išspręsti.

Naujosios minties pradžia
Du XVIII amžiaus galo įvy

kiai pažymi naujos’ minties
pradžią. Pirmasis—didis isto
rinis perversmas, antrasis — 
tylus vieno galvočiaus darbas.

Didžioji Prancūzų revoliucija 
pakeitė feodolinę visuomenę. 
Galingu viesulu ji praūžė žmo
nijos istorijoj, nušlavė griuvė
sius senosios tvarkos, kuri rė
mėsi kilmės privilegija, ir pasi
stengė įvykdinti didžiuosius 
praktiškosios XVIII šimtmečio 
filosofijos uždavinius. Vienok 
pilnai jų įvykdinti jai nepavy
ko.

Jai nupuolus prasidėjo reak
cijos gadynė, nusivilimo ir lai
kino grįžimo į senojo sugriauto 
režimo baisenybes. Ir tiktai pa
lengvėle pradėjo žmonija vėl 
žengti prie jos paskelbtų idea
lų, kartu pastebėdama, kad tie 
idealai nėra. tobuli, kad ir jie 
reikalauja tolimeshio išlpėtoji- 
mo ir papildymo. Šitų trukumų 
aiškinimas ir buvo impulsas, ku
ris nrivedė prie kuriamųjų dar
bų šht dienų filosofijoj.

GrynosFas išminties kritika 
sugriovė teoretinius stabus, ku
riuos garbino senoji metafizi
ka, kuriais ji rėmė visą eilę pa- 
senėjusių įsitikinimų. Ji yra tas 
pagrindas, ant kurio pradėta 
idėjinė XIX š. teoretinės filoso
fijos statyba.

Toki buvo pradžia. Kokios gk 
minties srovės iš to liko?
Filosofinės minties sugriuvimas

Teorijoj tai pirmiausia buvo 
vokiškas idealizmas, kuris iš 
grynosios išminties kritikos da
rė sauvališkas išvadas, pašalin
damas Kantišką pati sau daik
tą ir suteikdamas savo sistemai 
nelyginamąją vertybę, kuri re
gis buvo taip tvirtai pagrįsta 
pažinimo teorija. Todėl ir to
kios išdidžios ir įsitikinę siste
mos, kaip Fichte, šellingo ir 
Gegelio greitai be pėdsakų ny
ksta, lyg rūkas nesulaukęs 
šimtmečio karštojo vidudienio. 
Vienok išnykę neliko be pasek
mių; jų įtaka užsiliko ir tik vė
liau tepasireiškė. Bet «kartu 
nepasitikėjimas filosofinėmis 
spekuliacijomis, kai vokiečių 
idealizmas subankrutavo, pri
vertė visuomenės mintį ieškoti 
pasaulinių klausimų išsprendi
mo toj srityj, kurioj išdidžiai 
viešpatavo apšiorinė filosofija, 
statydama save, kaipo daugiau 
tobula prieš mažiau tobulą, 
kaip platoninių idėjų pasaulis - 
organinių daiktų pasauliui, bū
tent : eksperimentalinių moks

Mokslinės sistemos: pozitiviz- 
mas ir materializmas

Dabar mokslinė sistema turi 
užimti nepavykusių filosofinių 
sistemų vietą, indukcija iš fak
tų vietoj sugriuvusios dedukci
jos iš principų. Bet atskiri mo
kslai kaij>o medžiaga, kuri pa
deda pasaulėžvalgai išsidirbti, 
gali būti dvejopai išnaudoti. 
Juos galime sujungti į sistema- 
tinę enciklopediją, kuri juos ri
ša j vienybę vadovaujamos min
ties vientisumu, jų grupavimu 
ir ryšių nustatymu. Taip daro 
pozitivizmas. Taip pat galima, 
nesuimant atskirų mokslų į 
vieną sistemą, pasinaudoti jų 
apibendrinimais, jų galiausio
mis išvadomis, iš šitų paskuti
niųjų sudaryto baigtą pauslė- 
žvalgą. Tokį kelią pasirenka 
materializmas.

Vienok šitos abi sistemos, 
viešpatavę antrąją amžiaus pu
sę, buvo nepatenkinamos. Min
tis grįžta atgal, kur ji prasi
dėjo ir neokantianizmas vėl 
sužadina pažinimo teorijos 
problemas to pavidalo, kokį 
joms davė “Grynosios išminties 
kritika”.

Neokantizmas
Neokantizmas kritingai pa

tikrina teorijos pažinimo išva
das, įvertindamas, kas joje yra 
tvirta ir kas turi būti pakeista 
ar išmesta; vienok iš principo 
laikosi tos nuomonės, kad pa
žinimo teorija yra raktas vi
soms filosofinėms problemoms 
išspręsti. Šį klausimą dar an
ksčiau buvo pakėlęs Anglijoj 
Dr. St. Mill. Pradėdamas ang-
lų galvotoju Davidu Jumu, ku
ris pastūmėjo Kantą prie jo ku
riamojo darbo, ir surišdamas 
jo kritinius tyrinėjimus su po
zitivizmo idėjomis, Mill pripa
žįsta empirizmą, kaipo tiesos 
pažinimo metodę.

(Bus daugiau)

Atgyvenusių tautų 
tragedija.

Miršta ne tiktai atskiri žmo
nės. Miršta ištisos tautos ir 
padermės: žūva Ceilono vieti
niai gyventojai, išmiršta Pietų 
Afrikos bušmenai, Amerikos 
prerijose — indėnai, Grenlandi
jos ledo tyruose — eskimai ir 
t. t. O kiek tautų jau išdilo 
iš pasaulio žemėlapio^ ir jų 
vardai jau liko pamiršti!

1642 m. olandų kapitonas A- 
belis Tasman’as, keliaudamas 
Barniuoju vajndenynu priplau
kė žemę, kurią jis palaikė Aus
tralija. Tiktai po daugel me
tų paaiškėjo, kad tai sala, ir 
1858 m. ji gavo Tasmanijos var
dą. Tuo laiku ji buvo apaugu
si miškais ir gyvenama 5,000 
vietinių gyventojų. Bet kartu 
su baltaisiais atėjo ir jų “civi
lizacija”. Vietiniai kovojo dėl 
savo teisių. Bet... kas išliko 
gyvas nuo kulkų, tas žuvo nuo 
“ugningo vandenėlio” —( deg
tinės. Iš 5,000 spalvuotųjų li
ko dabar vos keli žmonės...
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Tel. Boulevard C214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visades 

patarnauju kuogeriauaial 
M. YUŠKA & CO.

4M4 So. Paaltoa 8t„ Chicago. UI.
■ .m........    —
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lų pasauly, o svarbiausia gani-1 .... ..
tomokslyj. Garsinkitės Naujienose

Atlankyki! Musų Padidintą
Drapery ir kaurų departmentą. Ge
riausi bargenai, negu kuomet nors 
pirmiau.

VANDERGRIND-DOLISTER 
DRY GOODS CO.

328 Main Street
. Racine, Wis.

Peoplea Pluinbing & 
Heating Supply So. 
490 Mihvaukre Are.. 

461 N. llul.ted Mt.
Baymarkct 0076—0070

Pirkit nuo munų olaelio kai
nomis. Copper coli Kasinis šil
dytuvas virtuves boileriui. 
$5,85 Klauskite Pono Musil.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK 
47 SL & Ashland Are.

BUDRIKO
KRAUTUVĖ

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

Victor Ortophonic Radiola, Atwa- 
ter Kent, Brunswick, Radiolas, Ho- 
ward, Radiola, Spartai), Senora RCA 
Radiolas. Didelis pasirinkimas.

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

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

$99.00.

JOS. F. BUDRIK
(Korporacija)

3417-21 So. Halsted Street
CHICAGO, I1J.1NO1S

G——G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas
900 W. 52nd Street

CHICAGO

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

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

mo Filosofiją“.

G..... ..- ■ —G

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

patarimai 
DYKAI

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

kampas Monroe SL, Chicago.
Crilly Building. — Imk elevatorį iki 

penkto aukšto.
Jus privalote turėti geriausj gydy
mą. Pasimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo ligų, sifi
lio, odos Hku, reumatizmo, skilvio, 
Kalvos skaudėjimo, širdies silpnumo, nervingumo, inkstų ir pūslės li
gų. Yru vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai. Specialia 
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ligų. 
l)i. Ross |>;tšv<inia savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: PėtnyČioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki I po pietų. Panedclyi, scre- 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvidesimtis penki metai 
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P. B. Balčikonis - 
Konvencijos 

delegatas

Socialistų Partijos 
reorganizacijos 

projektas

kasmet 
rugsėjo 
Spec ta
šau k ia- 
trečda-

suvažiavimuose.
Reguliariai Nacionalio Komi

teto suvažiavimai įvyks 
ketvirtą šeštadienį 
(septemperio) mėnesio, 
liai mitingai galės būt 
mi, pareikalavus dviem 
liam narių.

Partijos reikaluose turės pil
ną balsą aktyviai nariai, esan
tys geram stovyje, t. y. laiku 
užsimokėję duokles, išimant 
tuos atsitikimus, kur valstijų 
įstatymai suteikia teises gene- 
raliems nariams (t. y. balsuoto-

Chicagos Lietuviu Eks ija

Delegatu į Socialistų Partijos 
konvenciją, kuri prasidės šio 
mėnesio 13 d. New Yorke, Pil
domasis Komitetas paskyrė 
drg. P. B. Balčikoni iš Bing- 
hamton, N. Y.

Savo posėdyje, laikytam ko
vo mėn. 29 d., LSS. Pildomas 
Komitetas taip pat priėmė drg. 
J. šmotelio įteiktą atskaitą ir 
sekretoriaus-vertėj o raportą 
apie prakalbų maršrutą.

Illinois Valstijos 
delegatai į 
konvenciją

Amerikos partijos konvenci
jai, kuri susirinks šią savaitę 
penktadienį New Yorke, bus 
patiektas naujos partijos kon
stitucijos projektas. Jei projek
tas bus priimtas, tai partijos 
organizacijoje įvyks labai žy
mių atmainų.

Svarbiausieji naujos konsti
tucijos punktai yra šie:

Partijos nariai bus skiriami į 
“generalius narius” ir “akty
vius narius”.

Šitas naujos socialistų parti
jos konstitucijos projektas, kaip 
matome, atatinka toms bend
roms linijoms, kuriomis yra su
organizuotos didžiausios parti
jos Amerikoje. Socialistai iki 
šiol tvarkėsi kitaip; ji susidėjo 
iš kuopų, mokančių duokles. 
Bet ilgų metų patyrimas paro
dė, kad Amerikos sąlygose po
litinė partija, pastatyta duoklių 
mokėjimo pagrindu, negali tin
kamai funkcionuoti. Kuopos, 
mokančios duokles, 
apima daug mažesnį 
žmonių, negu partijos
jai, ir tolyn tas skirtumas eina 

I vis didyn. Taip pirmiaus so
cialistų partijoje būdavo apie 
10 nuošimtis socialistų balsuo
tojų, paskui tas nuošimtis nu
puolė iki 2 ir dar žemiau.

Pagaliau, duoklių mokėjimu 
paremta organizacija nevisur

Pirmąją narių sutaikoma ir su įstatymais, 
rųšj sudarys visi tie vyrai ir Daugelyje valstijų Amerikoje j- 
moters, kurie balsuoja už sočia- statymai pripažįsta partijos na- 

į viešuosius Kais tuos žmones, kurie balsuo- 
antroji narių rųšis’ja už partijos kandidatų sąrašą:

visuomet 
skaičių

balsuoto-

su-
W.

Balsų skaitymo komisija, 
sidedanti iš R. C. Dinšmore,
L. Long ir Louis Rabanowitz, 
rado tokius rezultatus balsavi
mo delegatams į nacionalę So
cialistų Partijos konvenciją:

J. M. Barnes 106 balsų, Til- 
den Bozarth 117; Wm. A Cu- 
nea 153; Morris A. Gold 105;
M. V. Haluchka 143; Leon Han- 
nock 121; George R. Kirkpat- 
rick 170, George Koop 169. J. 
E. Mahoney 142, Chas Pogo- 
relec 136, Gus Sandberg 130, 
Morris Seskind 141, Thos. Sla- 
ter 118, W. R. 8now 161, John 
T. Whitlock 167.

Draugai Morris A. Gold, J. 
M. Barnes ir George Ingram 
(iš pirmesnių rinkimų) tampa 
delegatų pavaduotojais, o 11 
draugų, gavusių aukščiausią 
skaičių balsų yra delegatai.

listų kandidatus 
urėdus; o ;
susidės iš žmonių, 
reguliares duokles 

Nario duoklė
$1.00 per metus, ir duoklės bus teemen) ir t.t.
mokamos prieš kovo mėn 1 d.’ Naujosios konstitucijos pro- 
kasmet. jektas tečiaus leidžia socialis

tams vietose organizuotis įvai
riai: į socialistinius kliubus, i 
tam tikras tautines kuopas, į 
vvardų organizacijas ir t.t.

Reikia manyt, kad šita, lais
vesnė organizacijos forma Amei 
rikos žmonėms daug labiaus pa
tiks, negu senoji tvarka. Spė
jama, kad partijos konvencija 
New Yorke ją priims.

kurie moka balsuotojai nominuoja partijos 
partijai. kandidatus į tam tikrus ofisus, 
partijai bus renka komitetininkus (commit-

Gegužio 2-rą dieną, 1928

Iš New Yorko Klaipedon 
be persėdimo

Pagalba streikui) 
jautiems anglia

kasiams
IllinoisSocialistų Partijos 

valstijos sekretorius, drg. W. R. 
Sdow, praneša, kad Cook county 
socialistų komitetas renka ne 
tik pinigiškas aukas streikuo
jantiems Pennsylvanijos ir 
Ohio valstijų angliakasiams, bet 
taip pat ir rubus ir batus. No
rintys paremti šitą gerą darbą 
tegul rašo arba telefonuoja 
kauntės ofisui: Room 315, 803 
VV. Mtvdison st., Chicago; tele- 
fonas: Haymarket 2010.

Bendros gegužinės prakalbos 
įvyks 
ceum 
d., 8

Partijos reikalus ves Nacio
nalis Komitetas, Nacionalis Ek- 
zekutyvis Komitetas, Naciona- 
liai viršininkai (skiriami) ir 
Nacionalės Konvencijoj.

Nacionalės konvencijos įvyks 
prezidento rinkimų metais, arba 
dažniau, jeigu to reikalaus du 
trečdaliu Nacionalio Komiteto 
arba narių referendumas.

Nacionalė Konvencija rinks 
Nacionalį Ekzekutyvį Komitetą 
iš septynių narių. Ekzekutyvis 
Komitetas ves partijos reika-. 
lūs, laikydamas tų bendrų prin
cipų, kurie bus nustatomi kon
vencijose ir Nacionalio Komite
to suvažiavime.

Nacionalis Komitetas susidės 
iš vieno atstovo nuo kiekvienos 
valstijos ir dar vieno atstovo 
kiekvienos valstijos, kuri prezi
dento rinkimuose bus padavusi 
ne mažiaus kaip 25,000 balsų 
už socialistų sąrašą.

Tarpe partijos konvencijų 
Nacionalis Komitetas bus vy
riausias partijos organas. Jisai 
atliks savo darbi} tiktai savo

Neskaudės ir nenie- 
žės Kojos!

MAGIŠKAS paudcris pnŠalina ko
jų skausmus greitai. Puikus iš- 

I gydymui minkštų komų ir sutrini- 
1 mų. Prašalina nuovargi, skausmu ir 

niežiejiiną beveik iš sykio. Prašali
na atsidavimų, ir padaro kojas vė
siomis ir maloniomis, kad jus no
rit šokinėti ir šūkauti iš džiaugsmo! 
Parker’s l'oot (are šiandie jūsų 
vaistinėj.

FU 01 FARB
GARSINKITĖS 

| NAUJIENOSE

Douglas Park Labor Ly- 
svetainėje, gegužės m. 1 
vai. vakare.

Drg. Hoan išrinktas 
ketvirtam terminui
Miesto rinkimuose Milvvaukce 

piliečiai vėl išrinko meru drg. 
Daniui W. Hoan, išbuvusį jau 
tris terminus miesto galva. Už 
Hoan paduota su viršum 18,000 
balsų daugiau, kaip už jo opo
nentų Schallitz’ą, kurį rėmė ir 
republikonai, ir demokratai.

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

HOME 1IEHB TONIC
Gamtinės puikiausios gyduolės nuo 
vidurinių ligtj, jos turi suivyjo tik 
gryniausius žiedus. Parduodamos va
dovaujančiose vaistynėse.

Arba
. R0XY REMEDY CO.

1460 W. Madibon St., 
Haymarkct 4210.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902 
3514-16 Roosevelt Kd. 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILK

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 48 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrų ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 

i vimo — kas jums yra.
DR. C. C. SINGLEY

20 W. Jackson BĮ v., netoli State St.
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių

( HICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki I po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietą.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

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

1618 West 18-ta Gatvė

Baltic America Dine 
Laivu ESTONIA 

1 * 

‘J ' z \

Kompozitorius

st. Šimkus
Palydovas

Tai bus smagi, mokslinga, įspūdinga

ir naudinga kelionė. Lietuvon pribus 

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

Pradėkite Prisirengimą Tuojaus!
Sekamose vietose patarnaus jums

nepriklausomybės apvaikščiojimą

“NAUJIENOS” \
1739 So. Halsted St. \

V. STULPINAS
3255 So. Halsted St.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St.

J.J.ZOLP
4(i59 So. Paulina St.
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Teatruose

Chicago teatre pradedant 
balandžio 16 diena bus rodo
mas paveikslas “The Crowd"; 
svarbiausias roles jame vaidi
na Eleanore Boardfnan ir Ja- 
mesMurray; kitoki scenos nu
meriai.

McVickers teatre eina an
trą savaitę paveikslas “The 
Legion of the Condemned“; 
scenos numeriai.

Oriental teatre — Paul Ash 
ir jo džiazo orkestrą, prade
dant balandžio 15 diena, duos 
produkciją pavadintą “Jazz 
Town”; krutamasis paveikslas 
“Across to Singapore“. Ash 
apleidžia Chicagą 5 d. gegužės.

Roosevelt teatre — naujas 
paveikslas llarold Lloyd, pava
dintas “The Speedy“, eina jau 
antrą savaitę; duodami scenos 
numeriai.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Velykų rytas ir vakare šokis.

Kaip visuomet, taip ir šie
met 5 valandą ryte atsibuvo 
ceremonijos bažnyčioje — pri
sikėlimo Kristaus.

Žmonių susirinko daug. Nors 
bažnyčia erdvi, bet kaip Vely
kų dienai, tai pasirodė perma- 
ža.

Bažnyčia buvo visą naktį at
dara. Sargai dabojo grabą.

Daugelį metų prie grabo sto
vėdavo kareiviai. Jie daryda
vo gerą įspūdį. Bet jau du 
metu kareivių nėra, (lai būt 
jie susipyko su klebonu, ar kas 
kitas nutiko. Tuo nuotikiu 
daug parapijonų nepatenkinti. 
Man rodosi, kad jie patys tu
rėtų išspręsti kodėl kareivių ne
bėra.

Tivoli teatre — pradedant 
16 d. balandžio bus rodomas 
paveikslas “The Patsy“, kuria
me svarbiausiąją rolę vaidina 
Marion Davies; kitokie scenos 
numeriai.

Harding teatre — pradedant 
ateinančiu pirmadieniu bus ro
domas paveikslas “The Show- 
down”; kitokie scenos nume
riai.

Senate teatre — ateinančia 
savaitę pasirodys paveikslas 
“The Student Prince“; kitokie 
scenos numeriai.

Norshore teatre — Al Kava- 
le džiazo orkestrą ir atatinka
mi jai scenos numeriai (prade
dant 15 diena balandžio).

Uptown teatre — ateinančią 
savaitę pasirodys paskulbusis 
paveikslas “The Student Prin
ce“; kitokie scenos numeriai.

Velykų vakare Lietuvių Liuo
sy bes svetainėje R. R. Kliubas 
davė šokį. Jaunimo ir suau
gusių prisirinko pilna svetainė 
ir linksminosi gerai p. Bočiaus' 
muzikai grojant iki vėlybos' 
nakties. Daug svečių atvažia
vo iš Chicagos. Mat R. R. 
kliubas turi gerą vardą, todėl 
jo parengimus visi skaitlingai
lanko. Kliubo narys, muzikan
tas J. Pocius, kandidatuoja 
School Board direktoriaus vie
tai. Balsavimas įvyks 14 die
na šio mėnesio. Lietuviams 
patartina balsuoti už savąjį.

—Aš.

Small-Thompson- 
Crowe prakišo

Antradienyje buvo vadina
mieji primary ablsavimai, ku
riuose nominuota partijų kan
didatai busiantiems rinkimams 
j įviiii-ias valdiškai vietas Illi
nois valstijoj ir Chicagoje. Pirm 
balsavimu republikonu partijos 
politikieriai suskilo — negalė
jo susitaikyti dėl kandidatų 
vietų. Susidarė dvi grupės. 
Vienoj jų atsidūrė, kaip stam
biausi vadai, dabartinis Illinois 
gubernatorius Small, valstijos 
advokatas Robert Crowe ir 
Chicagos mūras, Wm. Hale 
Thompson.

Kitai grupei vadovavo: sena
torius Deneen, teisėjas Swan- 
son ir Louis Emmerson.

Oroxve-Small4Thompson gru
pė svarbesnėms vietoms statė 
tokius kandidatus — gubernato
riaus vietia dabartinį guberna
torių Small’ą, o valstijos ad
vokato vietai — dabartinį val
stijos advokatą Crowe. Grupė 
gi žinoma kaip Denecno statė 
gubernatoriaus vietai Ix>uis 
Emmersoną, o valstijos advoka
to vietai — teisėją Swanson.

Kai rašoma ši žinia, pilnų 
balsavimų davinių dar negan
ia. Bet Emmerson tur but gavo 
apie 425,000 balsų daugiau, 
negu Small. Nužiūrima, kad 
tokia pat dauguma generalis 
advokatas Carlstrom sumušė 
Tliompsono-Crovve -Small šali
ninką, Courtncy. Chicagoje gi 
skaudžiausias Thompson© ir 
Cro\ve smūgis buvo tas, kad 
teisėjas Sxvanson sumušė valsti
jos advokatą Crovve. Už Skan
seną paduota netoli 200,000 
balsų daugiau, negu už Crovve.

Reikia teeinu s pasakyti, kad 
riiompson-Crmvo grupe ne vi
ską prakišo. J vvardų komite- 

maiius išbalsuota didžiuma 
Thompsono-Crowe šalininkų; 
trys Thompsono šalininkai iš- 
balsuoti republikonu partijos 
kandidatais sanitarių distrikto 
trustisų vietoms; laimėjo ir kai 
kurias kitas nominacijas Thom- 
psonoCrowp šalininkai.

Pačiam Tbompsonui, sako
ma, skaudžiausias smūgis esąs 
tas, kad paliko ne nominuotas 
Crowe valstijos advokato vietai. 
Jei tikėti didžią jai spaudai, tai 
Thompsonas skaitęs Crowe no- 
minavimą taip svarbiu esant, 
kad vienoj vajaus kalboj pa
reiškęs, jogei jis rezignuosiąs, 
jei Crovve nebūsiąs nominuotas.

Beje, kitas svarbus smūgis 
Tbompsonui reikia skaityti tas, 
kad jis pats pralaimėjo net toje 
\vardoje, kurioje gyvena. Mat, 
čia jis statė savo paties kandi
datūrą į wardo komitemanus.

Be to, generalio advokato vie
tai Denceno šalininkai statė da
bartinį advokatą Carlstrom, gi 
Small-Crowe-Thompsono grupė

Thomas Courtney.
Kaip jau minėta aukščiau re- 

publikonai negalėjo susitaikyti 
ir suskilo. Ir ne tik suskilo. To
kio atkaklaus, įtempto, įnirši
mo nominacijų vajaus Chicaga 
tur būt senai nėra mačiusi. Nau
dota įtarimai, kaltinimai, už
vesta bylos vienų prieš kitus 
teismuose, net bombų nesi
gailėta. i

Visa tai išjudino Chicagos 
piliečius. Jie balsavo nepapras
tai dideliu, kaip primary balsa
vimuose, skaičiumi. Ir tuose 
balsavimuose Small’o-Thompso- 
no-Crowe grupės tapo skau
džiai sumušti tie asmenys, ku
rių kandidatūros buvo statytos 
aukštesnėms vietoms.

Bet jį sumušė Emmersono-I)e- 
neeno šalininkas.

Kaip ir buvo tikėtasi, prima
ry balsavimai neapsėjo 1h? muš
tynių, be balsų vogimo. O juo- 
dveidžių apgyventoje apielinkė- 
je šūviais iš kulkosvaidžių ta
po nušautas advokatas Octavius 
C. G vanady, Deneeno grupės 
kandidatas 20 wardos komite- 
mano vietai (juodveidis). 
Generalis advokatas Carlstrom 
ir teisėjas Jarecki, o taipgi ki
ti valdininkai, kuriems tenka 
nagrinėti panašius įvykius, 
jau pradėję tyrinėti priežastis 
Granady nušovimo ir skundus 
dėl suktybių, padarytų balsavi
mo vietose kai kuriose vardose.

Tenka dar pranešti, kad 31 
sumanymas išleisti įvairių bon- 
dsų tapo atmesta, nors, kai ra
šoma ši žinia galutinų balsavi
mo davinių dar nepaskelbta.

PENKTADIENY ATSISVEIKINA su CHK’AGIEČIAIS

Art. Stasys Pilka paskutini kartą prieš mus pasirodys šek- 
spiro veikale “Otelio“ laike savo atsisveikinimo vaidinimo 

penktadieny, balandžio 13 d., Lietuvių Auditorijoj. Sekmadie
ny art. Pilka apleidžia Chicagą.

Nepaprastas art. 
S. Pilkos vakaras
Ateinanti penktadienį, balan- 

džio 13 dieną, 8 valandą vaka
re, Lietuvių Auditoriume įvyks
ta art. Pilkos atsisveikinimo 
vakaras. Nepaprastas jis bus 
todėl, kad visų pirma art. Pil
ka pasakys “Good bye Chica
go”, Antra, mum jau žinoma, 
kad art. Pilka visuomet priruo
šta įdomų programą, ypač gi šį 
kartą musų Stasys pasirodys 
garsioje šekspiro tragedijoje 
“Otelo”. Bus suvaidinta pas
kutinis aktas, su pagelba šių 
vietinių art. mėgėjų: p. P. Mi
leriene—“Desdemona”, A. Za- 
vistaitė—“Emilija”, p. J. J. 
Zolp—“Jago“, ir pp. Balsis, 
Liutkevičius, Puišis. Girdėtis, 
kadart. Pilka su šiuo sąstatu

1 dirba-repetuoja kiekvieną vaka
rą, tad nėra abejones, jog bus 
tobulai prisirengę.

Antra programų dalis bus 
koncertine, kur art. Pilka pa
teiks mum ką tai naujo su pa- 
gelba vietinių dainininkių-kų.

Pasižymėkim tad “Friday the 
13th”. Busim visi Lietuvių 
Auditoriume. Lai art. Pilka ži
no, kad mes žmonės be prieta
rų.—“Svetimšalis”, i 4

Jau Ne Užilg'o
MUMS PADAINUOS DIDIS 

DAINININKAS

Lietuvėms moterims 
žinotina

Lietuvės moterys dalyvaus \Vo- 
man’s VVorld’s Fair gegužės 
9-26 dd.» 1928 m.

SLA 208 moterų kuopa savo 
paskutiniame susirinkime ap
svarsčiusi Chicagos moterų pa
rodos klausimą, rado reikalinga 
dalyvauti šioje parodoje. Išrink
ta komisija susižinojimui su pa
rodos rengėjoms ir sutvarky
mui šio reikalo.

Du metu atgal Chicagos lie
tuvaitės tu rėja savo skyrių, ku
ris buvo taip artistiškas, įdo
miai sutvarkytas ir vedamas, 
kad atkreipė savęsp daug do
mės. Reikia tikėtis, kad šiemet 
jis turės dar didesnio pasise
kimo ir kad visos Chicagos lie- 
tuv;iitcs ----- moterys ir paneles

ateis SLA 208-tai kuopai pa
galbon, kadangi pasisekimas 
priklauso ne nuo kurios vienos 
grupės, bet nuo visų Chicagos 
moterų. —M te.

kantį to urėdo vietai žmogų. 
Pocių visi gerai pažįsta. Jis 
yra čia gimęs ir čia augęs, vie
nok nuo lietuvių nesitolina. To
kį reikia pilnai paremti. Reika
lui esant ar norėdami gauti pla
tesnių informacijų kreipkitės į 
sekama komitetą: J. Juknis, J. 
Karpus, J. Radomskis, K. De
veikis, L. Švėgžda.

—Komitetas.

Cicero
Svarbus lietuvių tarimas.

Pirmadienio vakare p. Lukš
to svetainėje lietuvių republi- 
konų kliubas turėjo ekstrą su
sirinkimą, kuris buvo gana skai
tlingas, nes lietuviai politika 
pradėjo domėtis. Tai yra ge
rai.

Siame susirinkime buvo ap
kalbėti pavieto rinkimai ir vie
tos reikalai. O tai yra visu 
svarbiausia. Todėl, vietos lie
tuviai piliečiai, turėkite ome- 
nėję šeštadienį, balandžio 14 d., 
ir dalyvaukite visi balsavime.

Apsisaugokite 
prigaviko

Lietuvių namus lanko vyru
kas nedidelio ūgio ir pardavinė
ja audinius, kuriuos jis garsi
na kaip “Irish Linen”.

Parodymui.tų audinių tvirtu
mą jis, pardavinėdamas, atker- 
pa nedideli šmotelį audinio ir 
liepia moteriškei plėšti. Moteris 
plėšia, kita ir dantimis kanda. 
NeperplėSia. Reiškia, materija 

tvirta!
O kai moteriškė nuperka ir 

jau pedliorius išeina, tai ji pa
bando vėl materijos tvirtumą. 
Ir kas pasirodo? Ogi tai, kad 
materija plyšta kaip supuvusi. 
Tuo tarpu moteris užmokėjo po 
35 centus už jardą.

Tai prisidabokite tokio vyru
ko. Jis save persistato kaip ita- 
lionas, atvykęs Chicagon iš 
New Yorko. Ji, girdi, brolis dir
bąs laivuose ir parvežus užtek
tinai prekių be muito, štai ko
dėl jis dabar galįs pardavinėti 
“Irish Linen” taip pigiai. Prisi
dabokite to apgaviko!

V. B-nė.

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

STORAGE SALE!
Per 5 dienas bus išparduota už 

Storage, daugybė naujų ir mažai var
totu daiktų. Rakandą, Stalų, Krėslą, 
Pečių, VVashing mašinų, Pianų, Radio 
ir Victrolų už mažą kainą:

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

Komodas po $15.00 — $24.00.
I Medinės Lovos su springsais ir 
matrosais po $38.00.

3 šmotų Parlor Setas už $49.00.
3 šmotu Parlor Setas su Lova už 

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

$109.00.
Eden Nauja Washing Machine už 

$89.00.
Radiola G tūbų nereikia nei (tratų, 

su gražiu Kabinetu vertes $300 už 
$68.00.

Brunsvvick Radiola 3A vertės
$200.00 už $59.00.

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

Senora Radio Combinacia nauja už 
$89.00 — vertės $850.00.

Thermodine 6 Tūbų Radio už $38.
Freshnian 5 Tubu Radio setas už 

$19.00.
Mohawk 5 Tūbų Radio Setas, 1 

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

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

' blnetas su Viskuo už $98.00.
Atwater Kent 6 Tūbų už $49.00.

• Spartan 7 Tūbą naujas Radio už 
$149.00.

G Rodi o už $412.00.
Freshnian Eųuaphase Electric 6 

Tubų už $98.00,
Freshman AC Electric G Tubų Ma- 

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

$68.00.
Victor Victrola vertės $200.00 už 

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

$98.00.
Columbia Viva Tonai $300.00 už 

$145.00.
Senora Gramofonas vertės $285 

už $125.00.
Hamiltcn Baklvvin grojyklis Pia

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

$88.00.
Star Grojyklis Pianas už $55.00.
Mason & Kainp Grojyklis Pianas 

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

Visi šitie daiktai turi būti 
greitai išparduoti.

Manufacturer’s District 
Warehouse

3343 So. Halsted St.
Tol. Boulevard 8167 

Mathevv Aleliunas

Balsavimas lies svarbius reika
lus, kaip tai, uždėjimą taksų 
mokyklų reikalams, atmokėji- 
mą senų skolų. Jeigu tai pra
eis, tai kitiems metams bus 
pakeltos taksos nuo praperčių 
nuo 15 iki 25 dolerių.

Ar senai girdėjome, kad Ci
cero taksos yra mažiausios ir 
kad jos aukštin nekils? Su
prantama, tą sumanymą turės 
išspręsti patys piliečiai savo 
balsais šeštadienyje, balandžio 
14 dieną. Balsavimo vietos bus 
atdaros nuo 6 valandos ryto 
iki 5 valandos po pietų.

Norime atkreipti lietuvių do- 
mę taipgi į sekamą kandidatą: 
stokime visi kaip vienas už mu
sų tautietį Joną Pocių, kuris 
stato savo kandidatūrą į School 
Board direktorius. Lietuvių re- 
publikonų kliubas ir šiaip visi 
geri piliečiai jį remia, kaip tin-

tKUN. M. X. MOCKAUS PRAKALBOS P
Tema: “Ką aš mačiau ir girdėjau 

Meksikoje”
Rengia Liet. Laisvamanių 1 kuopa

Ketverge, Balandžio 12 d., 1928 m.
Pradžia 8 vai. vakaro

X

Liet. Auditorijos Didžiojoj Salėj
3133 South Halsted Street

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

——.i n i ■■ 1 1....................... n. u. i—I

Artistas

J. Babravičius
t

» •

— Tai įvyks —

Nerišlioj, Balandžio 22, 1928
Pradžia 8-se vakare '

Lietuvių Auditorijoj
3133 So. Halsted St.

Apart Babravičiaus 
Dalyvauja:

K. SABONIS IR L SABONIENE

P. Byanskas prie piano

Tai bus išleistuvių koncertas
Ir po koncerto šokiai

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



Ketvirtadienis, bal. 12, 1928 RABJIEMB, CEfcigo, UI

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Kalbės šiandie Liet. 
Auditorijoj

Marųuette Park
šiokių ar tokių “trubelių” pa

sitaiko ir čia. Štai antradienio 
vakare apie 9 valandą mėginta 
pavogti didelį Crysler autą. Bet 
So. Campbell gatvėje, prie 71 
gat. Crysleris “sustokino”. Va
giliams nepavyko. Pasirodo, kad 
“sustokinimas” kai kada autų 
savininkams išeina ant naudos.

* * *
Taip pat antradienyje patiko 

“nelaimė” italijoną, gyvenantį 
So. Campbell avenue, tarpe 
70-tos ir 71-mos gatvių. Jį nu
gabeno policijos stotin už mun- 
šainėlės varymą. Rodosi, tai ne 
bombų mėtymas; rodosi, tai ne- 
kalčiausis amatas, bet tokie da
bar jau laikai. —Reporteris.

KUN. M. X.
gaisus laisvamanių kalbėtojas, 
šiomis dienomis sugryžęs iš 
Meksikos, šiandie vakare kal
bės Lietuvių Auditroijoj apie 
dabartinę padėtį Meksikoj ir 
ten einančią kunigų kovą su 
valstybe, v

Roseland

Kino B-vė “Akis”
F

rodo krutumus paveikslus, at
vaizduojančius dabartinę Lie
tuvą, šiose vietose:

Balandžio mėnesyje

1 I d. St. Charles, III., bažny
čios svet., 7 vai. vakare.

15 d. Dekalb, III., Finų svet. 
12:30 vai. dieną.

15 d. Rockford, III,, šv. Juo
zapo svet., 7 vai. vak.

16 Aurora, III., Dillenburg 
Hali svet., 7 vai. vakare.

17 d. Kenosha, \Vis., bažny
čios svet., 3 vai. po pietų ir 7 
vai. vakare.

1<S d. Bucine, \Vis., bažnyičos 
svet., 7:30 vai. vakare.

20 d. I’orth \Vaslnngton, 
\Vis., baž. svet., 7:30 vai. vak.

21 d. Sheboygan, \Vis., baž
nyčios svet., 7:30 vai. vakare.

22 d. Mihvaukee, Wis., Polo
niu Hali, 185 Burnhani st., 7:30 
vakare. * »

t _ ..Į, Į._________ - Zt

Marųuette Park
Balandžio 15 d., SLA. 260 

kp. rengia puikų linksmybių 
vakarą ir pilną įvairumų kon
certą jaunuolių sporto skyriui 
arba besbolo jaukto kostiu
mams įsigyti. Bus Community 
Center Hali, 6611-43 S. Troy 
St. Patogiausias privažiavimas 
Kedzie Avė karais. Programas 
bus labai įdomus ir yra vertas 
pamatyti kiekvienam lietuviui 
ir lietuvei. Išpildyme dalyvau
ja art. A. Vanagaitis su juo
kais iš “Margučio,” Dr. K. 
Kliauga, taip-gi pp. O. Biežie- 
nė, S. čerienė ir V. Voltaraitė. 
Bus toks linksmybių vakaras, 
kokio dar ir patys artistai nie
kad nebuvo surengę.

Golden Star kliubo susirinkimas

Penktadienio vakare, balan
džio 6 dieną, įvyko Golden Star 
kliubo mėnesinis susirinkimas. 
Šiame susirinkime prisirašė 10 
naujų narių, iš kurių tik du se
nesnio amžiaus, o kiti visi 2(1 
metų senumo. Beįškia, jauni
mas tikrai pamylėjo Golden 
Star kliubą, kuris jaunuoliams 
daug ką žada šią vasarą. Ir 
tikrai jaunimas neapsivils pri
sirašydamas prie G. S. kliubo 
sporto skyriaus.

Skyriaus reikalų tvarkytojai, 
P. Sadula ir Prajaras, dirba iš
sijuosę besbolo sezonui tinka
mai pradėti. Iš jų raporto, 
kurį jie išdavė šiame susirinki
me, matosi, kad šią vasarą Gol
den Star kliubas turės gerą 
besbolo jauktą. Treiniruotis 
(mankštintis) besbolini n k a i 
mano pradėti nuo 15 die
nos šio mėnesio.

Be to, Golden Star kiiubas 
šiemet turės puikią vietą loši
mui, būtent 95-tos gatvės aikš
tę, prie Michigan Avė., pietų 
rytų pusėje, kur lengva bus 
gatvekariasi privažiuoti. Ko
misija pranešė, kad jiems pa
sižadėjo 9 \vardos aldermanas 

Į Govier pagelbėti išlyginti ir pri
rengti vietą besbolo lošimui.

Beje, reikia pažymėti, kad 
burnsidietis Bartulis prisirašė 
prie Golden Star kliul>o. Jis y- 
ra geras besbolo lošėjas kaip 
Pitcher (metėjas). Jo prisira
šymas reiškia darbštumą mu
sų Sadulos ir Pajaro.

šiame susirinkime kokis tai

mainieris atsišaukė prašyda
mas, kad jį klitibiečiai sušelp
tų, nes jisai vieną koją maino- 
se praradęs. Susirinkime au
kų parinkta. Surinkta, rodo
si, 12 dolerių.

Beje, komunistėlis Kirkus la
bai žioplai išsišoko norėdamas 
kliubo pirmininką pažeminti. 
Kaštininkas per klaidą išskai
tė, buk J. Grybas, Golden Star 
Kliubo pirmininkas, dėl neuž- 
simokėjimo mėnesinės mokės- 
ties suspenduotas. Pabaigus 
raštininkui skaityti pavardes 
suspenduotų narių, Kirkus at
sistoja ir duoda įnešimą, idant 
pirmininkas apleistų pirminin
ko vietą 30 dienų. Pirminin
kas paaiškina, kad raštininkas 
padaręs klaidą; jis parodo sa
vo narystės kortelę, kad jis 
net iš anksto užsimokėjęs yra, 
ir padėkavoja mandagiai Kir- 
kui už jo komplimentus, kad 
ne vietoje įsišoko. *

Susirinkimui pasibaigus, na
riai, apstoję sporto skyriaus 
vedėjus, davinėjo jiems įvai
riausių paklausimų apie bes- 
bolo lošima.

Matyti, musų sportininkai la-

bai nepatenkinti Jonaičiu, ku
ris, griežtai yra išėjęs prieš 
Golden Star Kliubo sportinin
kus.

Bet apie tai parašysiu kiti} 
kartų. —Kiiubietis.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra ngudimroa.

Lietuvės Akušerės Lietuviai Daktarai Lairųs Gydytojai
Phone Vietory 4952

MBS. A. JARUSH-KAUSHILLA8 
AKUSERKA

8252 South Halsted Street

Viriui Unlveraal
State Bank ....

Moterys ir mergi
nom krelpkitie bu 
-eikalalg nuo 12 iki 
4 vakaro. Kitu lai
ku pag&] autartL

A. MONTVID, M^Dr^ 
1579 Milwaukee Avenee, Room 209 

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

Tel. Brenswick 4983 
Namų telefonas BrunswickHK97 
Ultravioletini šviesa ir dląUUr 
Boa. 6690 South Artesian Ayei

Phone Prospect 6659 \
Ofiso Phone Canal 0257\

DR. P. Z. ZALATOJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 

1821 Soeth Halsted Street 
Chieago. III t

IS

DR; G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

Advokatai

Pranešimas
Kriaučiams

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 
260-to, A. C. W. of A. regulia
rus ir specialis susirinkimas į- 
vyks penktadienyje, balandžio 
(April) 13 dieną, 7:30 vai. vak. 
Unijos svi tainėej, 1564 North 
Robey st. Šiame susirinkime 
bus renkami delegatai Amalga- 
meitų konvencijai, kuri įvyks 
gegužes (May) 14 dienų Cinci- 
nnati, Ohio. Taigi yra svarbu 
visiems nariams atsilankyti su- 
sirinkiman ir išrinkti tinkamus 
delegatus konvencijai.

—-A. M. Kadsel, sek r.

MORTA BANEVIČIENE 
po tėvais Ivaškevičiūtė

Persiskyrė su šiuo pasau
liu Balandžio 10 dieną, 12 va
landą po pietų, 1928 m., su
jaukusi 80 metų amžiaus, gi
musi Kauno redyboj, Šiaulių 
apskr., Papilės miestelis; Ame
rikoj išgyveno 7 metus. Pali
ko dideliame nuliudime 5 duk
teris: Antoniną, Kazimierą, 
Petronėlę, Julijoną, Prancišką 
ir žentus; 2 sūnūs: Joną ir Vin
cą, brolį Petrą, brolienę Oną, 
ir gimines, o Lietuvoj dukte
rį Leonora. Kūnas pašarvotas, 
randasi 6530 So. Robev St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Balandžio 14 dieną, 8 valandą 
ryte, iš namų j šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionies sielą, o iš ten bus 
nulydėta j Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Mortos Banavi- 
Čienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukteris, Žentai, Sunai, 
Brolis, Brolienė ir Gi
minės.

Laidotu ve.se patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yd.s 1741

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUSERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvfe

Phone Vietory 11.15 
Baigusi akute- _ . 
rijos koleg i j ą; 
ilgai n rak t i k a- 
vusi Pensylva- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose « 
prieš gimdymą, 1 i
laike gimdy m o 
ir po gimdymo.
Už dyka patari-^BJr<>^^»w| 
mas, dar ir 
tokiuose rei ka- 
Juose inoteri ms 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra B 

' site pagelbą.
-Valandos nuo 8 g \MLįCyZaĮ 
ryto iki 2 v. poVį^fiB 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai vakare.

Telefonas Boulevard 1989 \
DR. S. A. BRENZA\

Ofiso Valandos: \
9ikl 12, 1 iki 8 diena ir 6:80 iki 9:80 
4608 South Ashland Avenue 
Netoli 46th St. Chieago, IU.

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

PRANEŠIMAI
Detroit, Mich., S. L. A. 352 kuo

pos susirinkimas bus laikomas ne
dėlioj, 8-tą dieną balandžio, Did
žiojoj Lietuvių Svetainėje, prie Dix 
Avė. ir 25-tos gatvės. Pradžia an
tra valanda po pietų. Nariai, ku
rie dar neprigulite prie 352 kuo
pos, o manote prigulėti, tai kreip
kitės prie J. Alvino, 6312 Tarnovv 
Avė., 21-mos kuopos raštininko, rei
kalaudami persikėlimo lakštu, į 352 
kuopą.

— J. Overaitis, Fin. Rašt.

Simono Daukanto Teat. Jalui. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj, balandžio 13 d., 7:30 vai. 
vakare. Nariai visi yra kviečiami 
atsilankyti ir apsimokėti mokeščius. 
Taipgi nepamirškite ir savo drau
gus bei drauges atsivesti prirašyti 
prie kliubo.

— S. II. Dijokas, Sekr.

JOHANNA SNYDER 
|M> tėvais Kihartaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 10 dieną, 5 valan
dą ryte, 1928 m., sulaukusi 
apie 21 metų amžiaus, gimu
si Chicagoje. Paliko dideliame 
nuliudime vyrą Harry ir ma
žą sunelj Martiną 2MĮ metų 
amžiaus. Taip-pat paliko tė
vus Justiną ir Filnniną Ki- 
bartus, brolį Vladislovą ir 3 
seseres: Jacivlgą, Kristiną ir 
Filiminą ir gimines. Kūnas pa
šarvotas^ raųckąsi 5146 South 
Halsted Street.

Laidotuvės jvyks Subatoie 
Balandžio 14 dieną, L valandą 
po pietų iš namų j Lietuvių 
Tautiškas kapines.

Visi A. A, ,Johanuos gimi
nės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami daly; 
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, Simus, Brolis 
ir Sese rėš

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.
P. S.:—Taip-pat bus perkel

tas j lotą Kibartų sū
nūs Raymondas, kuris 
mirė praeitą metą Ko
vo 18 dieną.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akiu itempima, kuris

galvos skaudėjimo, 
akių aptemimo, nervuotu- 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

esti
svaigimo

Tel. Vietory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis 4kių Specialistas

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

Nedalioj nuo 10 iki 1.

Jei abejoji apie s<r/o akis, eik paa
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST

DR. MARGERIS
8421 South Halsted Street 

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

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

Tek Kenvvood 5107 
Valandos

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

apart iventadienlo ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel Vietory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

8243 So. HaTsted St.

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

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Kea. 8201 South VVallace Street

įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas
slaptas ligas vyrų ir moterų
senas žaizdas, ligas recta)

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Neiėlioj nuo 2:30 iki 4:80 v. pu piet»

TELEFONAS CANAL 0464

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clarka St«.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8395

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryte iki 4 po piet
Gyvenimo vieta 

8323 Sonth Halsted St. 
Tel. Boulevard 1319

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir PBtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedalioj n-u 11 ryto iki 1 v. p. p.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A, A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St 

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

PStnyėio*

•Jeigu artistai sutiko daly
vauti be atlyginimo ir remia 
jaunuolius, tai musų pareiga 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti į 
viršminėtų vakarą ir parody
ti, kad mes pilnai įvertinam jau
nuolių darbus. Platų praneši
mą padarys Dr. A. Montvidas.

Teko patirti, kad į šį links
mybių vakarą atsilankys dau
gybė lietuvaičių ir 
iš kitų miesto dalių, 
tinius, tai jau nėra 
— jie visi bus, nes 
žino, kokį programą

Birutės dainų pamokos įvyksta 
šį vakarą Lietuvių Auditorijoj. Cho
ristai visi bukit, nes eina prisiren
gimas prie užbaigimo sezono vaka
ro, įvykstančio balandžio 29 dieną, 
Lietuvių Auditorijoj.

— Birutė.

Taupyk Parankus Taupymus.
Universal Buikling and Loan 

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

Graboriai
Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Aveme 

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

Lietuviai Daktarai

Ofiso Tel. Vietory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką. 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3192 So. Halsted Stw Chicagi 
arti 81st Street

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

Telephona Yards 0994

OR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Arenu

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietą.
7 iki 9 vak. Nedži. nuo 10 iki 42 dieną

Ras. Telephone Plaza 8200

ĮctASSIFiED al»S. j
Educational

Mokyklos

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai bandykit creanicarth 
soil ant savo žolės ir kvietkų. $5 jardui 
arba $1.75 buteliui. Taipgi krūmeliai. Rei
kalaukit veltui knygytųs: kaip užlaikyti 
daržų.

OTTO W1TTBOLD NUR8ERY.
675b Lolita Avė., Palisade 5220-2172

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

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

STASIO PILKOS
Atsisveikinimo vaidinimas 

PĖTNYČIOJ

Balandžio 13 d.
Lietuvių Auditorijoj

Menas būna pilniausiai palen- Kviečiam visus atsilankyti
kintas. 1%, (jioiuuAibmti t,,, iriau **£»■»»_

šis vakaras tikrai bus šau
nus ir linksmas, nes programas 
susidės iš liaudies dainų, juo-, 
kų, šokių ir taipgi likusius ve-i 
lykučius baigsime daužyti. Link
smumas yra ne tame, kad ant ■ 
rytojaus galva skaudėtų ir ne 
tame, kad išleidžiama vienu va
karu visa savaites alga, bet 
tame, kad susitinki su buriu 
gražių žmonių pasikalbėti, pa
šoki, pajuokauji ir sveiku nuo
vargiu pavargęs, blaiva minti-, 
mi grįžti namo, jausdamas, kad 
tinkamai dieną užbaigei.

Kviečiame visus gero velijan
čius musų jaunuolius lietuvius 
dalyvauti šiame parengime.

P. 1). .

lietuviu ir

ne kalbos 
visi gerai 
Vanagai

tis ir viršminėti artistai paruo
šia, tai paruošia taip, kad. kiek-

ir atsisveikinti su visų ger
biamu art. St. Pilka!

DALYVAUJA:
pp. S. Čierienė
p. Petraičiutė-Miller
S. Staniuliutė
A. Zavistaitė
J. Balsis
Br. Liutkevičius
R. Juknevičius
S. Pilka
J. Puišis
K. Sabonis

A. Vanagaitis
J. M. Byanskas ir kiti. 

Įžanga 75c. ir $1. 
Pradžia 8 v. vak.

Federacijos Lietuvių Kliubų, spor
to skyriaus atstovų susirinkimas 
jvyks balandžio 12, 7:30 vai. va
kare, M. Meilužio svet. Visų kliu
bų atstovų dalyvavimas būtinai rei
kalingas, nes bus galutinas apkal
bėjimas Sporto Lygos reikalų.

P. J. Indrelė, rašt.

“Naktis Baltijos Pakrantėse**
3 aktų melodrama, parašė ii' sta

to scenoje artistė M. Dundulienė, 
gegužio 2, 1928, C. S. P. S. svet.. 
1126 W. 18 St. Malonėliau, kad 
draugijos, kliubat ir pavieni artis
tai nerengtų tą vakarą nieko, o at
silankytų į mano surengimą.

M. Dunduliene.

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

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

— Kapinių Valdyba.

Art. Stasys Pilka rengia atsisvei
kinimo vakarą — vaidinimą — 
penktadieny, 13 balandžio, Lietuviu 
Auditorijoj. Visai nauju, spocialiai 
paruošia programa.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Aveme 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Dr. J. J. Kovvarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal nutarti

3201

S. D. LAGHAVICZ
Ir

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenie 

Telefonas Boulevard 7820 
Re®, 6641 South Albany Avenee 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4. A-8. Nedėlioi 10-12 d.

Telephona Hemlock 0066

DR. B. J. ROOTH
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Ray Laboratorija 
7054 S. VVestern Avė.

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1925 W. 18th St. netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietą b 

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

Naktj So. Shore 2238, Boulevard 6488

Miscellaneous
įvairus

Lietuvis Graborius
Balzamuotoj**

2814 W 23rd Pi.
Cbilagou UI

Patarnauja laidotuvi- j 
se kuopigiausiai. Rei* | Office Boulevard 7042

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

CHICAGO

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvraakee Aveme 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.

Seredcs vakare uždaryta 
Nedalioj pagal sutarti

M

kale meldžiu atšilau* 
kti, o mano darbu bu
site užganSdintl, 
Roosevelt 2515 - 2516

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Aveme 
Ant Zaleskio Aptiekov 

CHICAGO. 1LL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
CJUBORIUS CHICAGOJ.

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
ginu negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby-' 
st4s.

O F ĮSAS: 
668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174 i 
S K Y R I U S: 

3238 S. Halsted St. I 
Tel. Vietory 4088

' A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South Western Aveme 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
npn 6 iki 9 w»l vak.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 0 iki 12 vai. dieno* ir 
uuo 6 iki 9 valandai vakare

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. Fairfak 6858

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai_____

Ofisas
South Ashland Aveme, 2 lubos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą
I OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 

• vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
'vakaro, Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną.

Pbtrne Midiray 288U

4720

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinj gyvenimą kur gyvuhų 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washjngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JfiŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bilo kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St. Paul, Minn,

Financial
Finansai-PuskoloN

2-RUS MORGICIUS
Padarome j porą dienų 

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2’/^ nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už komiŽo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 687-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.

.(Coutiuued oa page 8),
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CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Financial

Finansai-Paskolos
Help Wanted—Malė

Darbininku Reikia
Furniture & Fixtures

Rakandai-Jtaisai
Automobiles

(Continued from page 7)

Business Service
BUnio

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI? taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
MES darome 2 morgičius ant nokit su mumis, mes atliekame vi- 

South Improved Real Estate. $500 šokiu* pataisymus, įskaitant plum- 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais. bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 

\VINT()N AND NARTEN ' įmokėti, kitus į du metus išmokėji- 
6829 S. Halsted St. 1 mais. Užganėdinimas garantuota*.

------------------------------------------------- 1 ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Financial
Finansai-Paskolos

Business Service
Biznio Patarnavimas

MES perk raustom pianus, namų ra
kandus ir tt.Vežam ir toliau. Mes at- > 
sišaukiam bile kur, bile kada. Myers 
Moving and Long Distance Hauling. 
4153 Koosevelt Road. I.awn 0409.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama
į vieną dieną

Perkame real estate
kontraktus

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

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

M R. KER ANSKI
Room 1514

134 N. LaSalle St.
REIKIA patyrusių operatorių prie 

sekamų mašinų, latbo eutters, mil- 
ling, borring inill. Visokios rųšies 
mašinų operatorių. Turi turėti kai 
kuriuos įrankius. Turi mokėti už
statyti savo darbą.

ADVANCE RUMELLY CO. 
Battle Creek, Midi.

Phone Buitie Creek <3117
REIKALINGAS senyvus žmogus 

dirbti restauracijoj.
3510 W. 68rd St.

REIKIA 2 arba 8 lietuvių salos; 
menų dėl pagelbėjimo pardavinėti 
sumnicr resort sąvastis. Geras už
darbis. Turit kalbėti angliškai. At
sišaukit šiandie. H. ATWOOD, Room į 
522, 166 W. Jackson Blvd.

Help Wanted—Feinale
Darbininkių Reikia

NAUJI ir vartoti likę bankrutiju- 
siy rakandai ir kaurai. Tikras bar
genas. Daslalymas veltui. Bald’s 
Furniture, It42 W. Madison st.

McDERMOTT MOTOR SALES
Vieni IA Chlcngos seniausių vertelgų, turi 

50 naujų Ir vartotų karti, visokių lAdirbys- 
čių. $60 iltį $2000. Visi karai garantuoti, 
<*ash urlin iAinokėjiinals.

7130 S. Halsted St. Trianglo 0330

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui
UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ 

EKSKURSIJOS 
Wisconsino virtinesPrie 

kiekvieną savaite, pradedant 
žio 12

07.0171, 
gogu-

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

NORTHMORE UPHOLSTERING
SHOP,

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

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

| REIKALINGA moteris prie namų' 
* darbo ir vasarą prie rezorto; mo
teris turi mokėti valgį virti 4-riems 
šeimynoje. Darbas per visą metą.
J. J. BACHUNAS, Sodus, Mich.

REIKIA moterų indu plovėjų.
4169 So. Halsted St.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANCIONIS, Sav.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame tegalį nuošim
ti. Pinigus gausite į 12 valandų. 1 
Industrial Loan Service

1726 W. Chlcago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

REIKIA,’ patyrusių 
prie moterų dresių. 
neatsišaukite. Nuolat

ROSENTHAL &
324 So. Market St.,

KARPENTER1S — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

Morgičiai pirmi ir antri i 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingo*. 

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

MALEVOJU, popierueju ir calcim. 
$5 už kambarį.

Telefonuokit
Diversey 5067

SKOLINAM PINIGUS 
1 ir 2 Morgičiams 

J. A. REDLIN, 
---------------- i-------------------------------- 5506 S. Albany Avė. Hemlock 0452 .

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

Tel. Ardmore 1073
MES darome 1, 2 ir 3 morgičius.

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

Eighteenth Bond & Mortgage Co. 
1618 W. 18lh St. 

I. F. Dankowski, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

MARKS MOTOR SERVICE 
Abelnas pristatymas siuntinių ir 
Kilnų vežimų. Greitas patarnavimas 

ile kur.
819 W. Adams St. 

Monroe 1946

Mokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės
asmeniškai ar laiškais,

TAISOME kaminus, 3 pn^kiurimus 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

BREWER’S MATTRESS
Mes matrasų 

ir pristatom j

Chicago, III
ir upholstering šapa. 
specialistai. Paimam 
namus.

644 E. 43 $■ 
Drexel 2287G. A. BENTZLEY

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

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co 

1617 West 47th St.

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

Electro — Mekanikas ir
Radio Ekspertas

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

Darbą garantuoju
V. KIAONĄS _

6111 S. Albany Av. I ei. Prospect 10434 arba kitokio užtikrinimo paskola 
------------------------------------------------- pataisymams, apmokėjimui taksų,

T. C. NAUGHTON, Plumbing and assesmentų arba kitokių skolų. Grei- 
Heating, iron ir tile drainage. Plum- ta J.’Ųeinamos^ sąlygos,
bingo ir šildymo sistemos įvedamos, 
dailinais išmokėjimais.

2248 W. Madison St.
West 0017

FRUDENTIAI AUTO LOANS: 
atdara vakarais, 803 E, 01 st St.. kampas 

Cottage Grove Midway 4111

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500, be užtraukimo morgi-

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

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

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

FRED W. LARGE 
1013 N. California Avė.

Humboldt 7946

gas 
Tei-1

TUNIJU ir taisau pianus, esu patyręs, 
nes ilgai dirbau tos rųšies dirbtuvėj ir 
krautuvėj. 
HENRY WARD, 218 LaHin. Haymarket 4114

PJŪKLŲ TAISYTOJAS. — Tai-j 
sau pjūklus, ir kitus mekaniškun 
įrankius. Nebrangiai ir greitai.

1807 So. Peorik Street

Personai
Asmenų Ieško '

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, Copy- 

vrright*. Rašyk šiandie. Patentų
i reikalai* kreipkitės prie manę*
pilnu užsitikėjimu. Teisinga* 
Greita* patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2800 W. Chicago Ava.
Dept 7 

Chicago, III.

*u 
ir

$5 ĮMOKĖTI 
KITUS Į

3 METUS
namai, 
namus,

MŪRINIAI ir mediniai 
garažai, porčiai, pakeliam 
pertaisom, įdedam cementinius pa
matus, šalygatvius, grindis,* stogus, 
malevojam, plasterioiam, įvedam 
plumbingą, visas darbas garantuo
tas, telefonuokit dėl dykai apskait- 
liavimo, Brunswick 4707.

AJAX CONSTRUCTION CO.

PAIEŠKAU Petrą PauŽolį iš Vi
dugirių. kaimo, Saločių parapijos ir 
Ciprijonos Ranonaitės iš Kaubonų 
kaimo, Krinčinos parapijos. Patys 
ar kas žinote, praneškite j Aušros 
Knygyną. /

3210 So. Halsted St.
Box 291

2206 Milwaukee Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų^Reikią

REIKIA agentų dėl Life Insu
rance. Lengvas darbas, patyrimas 
nereikalingas. Mes išmokysime. Kas 
įnylčtuinčt dirbti, pamatykit mane.

J. A. Dargužas, 
3.316 W. 55th St.

Valandos nuo 6 iki 9 vai, vakaro

APLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti savo gražų .3 šmotų seklyčios 
setą, <8 šmotų valgomo kambario 
setą, 4 šmotų niiegruirnio setą, pa
statomas gražias lempas, 2 kaurus 
9v 12. Parduosiu dalimis ir pigiai. 
Rakandai tik 2 mėnesiu vartoti. '

2902 W. North Avė., 
kampas Franclsco avė.

Specialis Išpardavimas
Uždarome sandėlį, priversti esame 
viską išparduoti labai pigiamis kai
nomis, 
velour gražius 
mų kambarių 
pasirinkimas 
kainomis.

Seklyčios setus, mohar ir 
miegruimių ir valgo- į 
sius. Taipgi didelis Į 
kaurų, pigiausiomis1

JOYCE BROS. STORAGE
5711 So. Halsted St.

I PUIKUS rakandai ir kaurai 4
; kambarių apartmento. Ist apt., 600 

Triangle 7447.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
krautuvė, pirtis ir svetainė, geroj 
vietoj, geras biznis. 4 pagyveni
mui kambariai. Parduosiu visą ar
ba pusę. Turiu du bizniu, negaliu 
apsidirbti. 3221 W. 38th Street.

PARDUODU pelningą biznį, tu
riu du dienas, noriu apleisti saliu
tui arba rooming house.

Tel. Armitage 0948

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė, 
senas ir troras biznis. Pipriai. 10722 
So. Michigan A ve.

HARDWARE ir- malevų krautu
vė. Senai įsteigtus biznis. Turiu 
parduoti iš priežasties turėjimo ki
to biznio. Prospect 2886.

PARDAVIMUI »soft drink parlor. 
Geroj vietoj. Greitas pardavimas.

3308 So. Emerald Avė.

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

3651 VVallace St., Yards 3206

operatorkų 
Nepatyrusius 

darbas. 
BECKER 
2-ros lubos

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo grojiklj pia
ną, išrodo ir groia kaip naujas, už 

>5, $40 cash, kitus į 3 mėnesius. 
6621 So. Richmond Avė., 2-ros 
lubos.

20% PIGIAU
ant visų instrumentų

' Garantuotas šutau py mas ant bresi- 
nių, pučiamų ir struniniu instrumen-

1 tų, vartotų ir naujų. Taipgi biskį 
1 primokėjus mes išmoKinsime jus gro- 
' ti bile kokiu instrumentu.

M R. MACKIE
3209 N. Ashland Avė., 3rd lubos 

'Jei. VVellington 1146

GROJIKUS pianas A-l stovyje, 
ri puikinusį toną, parduosiu už 
5. Yra 70 roleriai, benčius ir ca- 

1 binet. Dalį pinigais, o kitus išmokė- 
1 jimais, 6512 S. Halsted St., 1 fl.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

Sewing Machine
______ Siuvamo* Mašinos________ ■
LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siuva-' 

I mą mašiną. Pasirinkimas Singer ma-

PARDAVIMUI grosernė, 5 kam
bariai pragyvenimui. Renda $30.00. 
Priežastis pardavimo — apleidžiu 
miestą. 3642 So. Parnell Avė.

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS
$295 I 
$476 I 

$88 !
4 kambarių, verti $1000 .................
4 kambarių, verti $2000 .................
$2<m Mohair Friezo seklyčios setas 
$450 Friezo seklyčios setas ................. $145
$150 rieAutinis valgomo kambario setas $55 
$185 6 šmotų vvalnut inloffrtiitnio setas $88 
Coxweli krėslui, kaurai visokios rųšies.
5 šmotų pusryčiams setas ........ ...... ...... $10

COLL1NS STORAGE 
5)14 Madison St. 

Atdara vakarais iki 9, nedalioj iki 5

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

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

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

SCHWARTZ BRuS. 
640 East 61st St.

Iš Sandėlio Išpardavimas
Mohair Parlor actas..................... ....... .
$350 Parlor setas .......................................
$400 Friezo Parlor setas ...... ...........
IValnut Bedrooin setas ..........................
$200 vValnut niicgniiinio setas ____
Valgomo knnib. setas __________ __
$150 Valgomo kambario setas ____
9x12 VVtlton kaurai ..............................
$06 'VVilton 9x12 .............. ....... ....... ..
$95 VVilton 9x12 .................................
$50 Coxwell krėslai ....................... ...
AVAILABLE STORAGE

7728-32 Stony Island Avė.
Atdara iki 10 kas vak., ned. iki U v. v.

$40.00 
$05.00 
$85.00
$.35.00 
$56.00
$30.00 
$45.00

J 16.00
22.00 

$.37.00 
$16.00
CO.

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

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

Storage Išpardavimas
Jūsų proga nusipirkti nugAtos rųAies for- 

nižiiis, karpetus laitai pigia kaina. 
4 kambariu fumičiai taip pigiai kaip 
Grynas manogany parlorio setas $50. 
"Mohair friae” parlorio setai. 
ValakiAko rioAučio medžio valgomojo 
bario setai, miegkambario setai. 
VVilson kurpetai, visokio didžio. 
Coxwell kėdės, stalai, lempos ir t. t.

PARAMOUNT STORAGE 
7301 Greenwood Avė.

$186

kam*

Nauji arba Vartoti Rakandai
Storagyjo, pigiai greitam iinardaviinul par- 

lorlo Hitai, valgomi getai, mlegkambarlo ge
tai, taipgi dideliu paHirinkimaH visokių ra
kandu ir vartotų knrpetų. visokio didžio.

CHI-OAK PA R K STORAGE
.3631 N. Clark St.

Warner Storago, 8240 N. Halnted St.
Atdaru vakarais ir Nedaliomis iki 6 v. vai.

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

BARGENAS. Gražus iftmuėtas seklyčion 
setas, mie-rrulmio ir valdomo kambario se
tai, kaurai, ollvofr 0 tūbų radio, Įtampos.

771b C’urnell; Rcgont 2273

.$10
Transportacija, hotelio 

valgį ir t. t.
Padarykite susitarimą 

nes mes galim nuvežti 
božiuotą skaičių žmonių, 
musų miškų apaugusius 
mius, 75x15(1, $150, 
20%

išlaidas,

iš anksto, 
tik apru- 
Apžiurėkit 

vasarna- 
75x150, $150, išmokėjimais, 

įmokėti, kitus po $5 j savaitę.

Real Estate For Sale

TIKRAS NAMAS 4 FLATŲ
4-5 kambarių moderniškas mūrinis 

bungalovv, 4 karą mūrinis garažas, 
lotas 50x125, netoli 63 St. ir Kedzie 
Avė., kaina $29,000, cash $7850, 
kilus morgičius.

Harris and Unger
3310 W. «3rd St.

Hemlock 6263

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

____ _____ _ _ _____ garu šildomas, moderniškas, 2 karų 
Phone Wabash 6593 arba 'rašykit: garažas, cementuota ėlė. Kaina ne- 
Long Lake Woo<llands. Room 522,1 b,angi grėdam pirkėjui. BARRON, 
166 W. Jackson Blvd., Chicago. I Brospect 1271.
Pardavinėtojų reikia. |---- -------  . ........ ........ .........................

PARDUOSIU ar mainysiu naują 
plytų namą, 2 po 5 kambarius, lo- j 
tas 30 pėdų. Puikiausioj lietuvių ko
lonijoj Chicago, Marųuette Manor. • 
Kaina $14,500.00.

7149 So. Washtenaw Avė,

TURI BŪT PARDUOTA TUOJAU 
Per savininką, naujas 2 aukštų mū
rinis mimas, 5-5 r 
tų senumo, kietų . . _ 
Keen cementas, moderniškas, 
šildomas, aržuolo trinias, 
mūrinis garažas, įmokėti 
mentai apmokėti.

4587 So? Archer 
Netoli St, Louis 

Atsišaukite H. De 
4635 So.

kambarių, 3 me- 
! plytų frontas,;

garu i 
karų
ases-

2 
$3000,

Avė.
Avė.
Smedt

St. Iziuis

BARGENAS. Gražus moderniškas 
5 kambarių bungalovv, 2 karų ga
ražas, gera transportacija, netoli 
mokyklų ir bažnyčių, tiktai biskį 
įmokėti, kitus išmokėjimais. 7U4.3 S. 
Hocksvell SI.

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

J 005 S. Delphia Avė.
Park Ridge 7233

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun- 

’ galovv, kuriose dar niekas negyveno.
9 KAMBARIŲ namas, netoli ka-{ Mes priversti juos tuoiau parduoti, 

talikų bažnyčios, mokyklos, yra 3 Reikia tiktai biskį įmokėti, o kitus 
karų garažas, įpląukų $75 į mėn. I labai mažais išmokėjimais. Sekami 
Parduoda savininkas. ' namai yra pardavimui. Koncesijos

824 W. 54th PI. iki gegužio 1 dienos. .Kraustykitės
----------------------------------------------— tuojau.

4 
5 
6

. 7
Jie

PARDUODU storą mokyklos reik
menų, groserio, kendžių, žurnalų ir. g.oj

, Lo-
St.

šinų iy pertaisytų $10 ir daugiau ar t< t; prie mokyklos, vienas 
išmokėjimais. 4251 Cottage Brovė Av. apieiinkėj. German police šunį.išmokėjimais.

Automobiles
10 DIENŲ 

IŠPARDAVIMAS
DIDŽIAUSIS BARGENAS

CHICAGOJ
Mes turime išvesti tuos karus tuojau 

Chrysler karai atpiginti beveik 
per pusę

Buick ’27 master 6 coach 
Chrysler ’27 76 sedan .....
Essex ’27 coach 
Ford ’27 sedan . 
Flin Big six ’26 
Dodge ’26 sedan

sodan

tą ant Campbell Avė. prie 70th
Einu i kitą biznį. 

ANTHONY RUSECKAS
3537 So. VValiace Street

SPECTAL Bargenas. Pardavimui bučernė 
ir groiiernA: nauji rakandai, daug tavom. 
Biznis casli, išdirbtas per kelis metus: 
visokių tautų apgyventa vieta: apyvartos 
| dienų virš šimtas dolerių. Parduosiu la
imi pigiai. Šių savaite turi būt parduotas. 
Priežastis pardavimo, labai svarbi. Iki 
subatos jei niekas nenupirks, nedalioj ati
duosiu uždyki). 1833 So. Huisted St,

$825 
$795 
$495 ; 
$350 |

$5251

TURIU du pelningu bizniu: sa- 
liuną ir rooming house. Vieną iš 
jų parduosiu.

Tel. Armitage 0948

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
su . pragyvenimu kamba

riais, geras cash biznis. Parduosiu 
už nužemintą kainą, nes negaliu 
dirbti. 4314 So. Wood St.

7715 So.

coach

Halsted St.

$595Pontiac ’28 ____
Oakland Landeau Sedan ’27 .... $725
Nash ’26 coach ....................
Essex ’26 coach .................
Chevrolet ’26 4 door sedan
Buick ’25 Master 6 touring

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

45 TO 61 EAST 55th St.

PARSIDUODA pusė saliuno ir 
restorano. Nemoku, darbo ir par
duosiu pigiai. NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box No. 1056.

$495
$325
$250
$450

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

AUTOMOB1LIV BARGENAI 
Pardavimui

Oakland 11)20 metą . .......
Studi liaker Speeial Six Sedun 1924 
Studobnker tourinir 1924 
HihImiii Sedan 1923 metu 
1‘eerless Sedan 1924 metu 
Ford Sedan 1923 

šitie visi karai 
nauju Studehakerio 

visi labai pigiai, ti nauji Stndebaker kurti ory ItHML 
duosimo .__

; ■ 1 4 i- 
ant 31-mos 

nuo 
kvieči am 
|staiirt> h’

$375.00 
$250.00 
$125.00 
$150.00 
$175.00 

$50.00
yru gauti į mainus ant 

karų, pertat parsiduo- 
Jelgu esate nusitarė 

__ arba bile kuri eiliokite £inir> telefonu 
h pribukime aHtiieni Akui 

ir duosime Jums tinkamų patarnavimu. 
Musų ibtaiga randasi Biidgeporto koloni
joje ant 31-mos gatves — 100 pikių i 
vakarus nuo Halsted St. Prie pirmos pro- 
koh kviečiam savo tautiečius pamatyti mu
sų ištaigų ir 1928 metų puikius Slude- 
baker automobilius, taipgi senų karų bar- 
genus. MILDA AUTO SALES. 800 Wesl 

Victory ItiPtJ. 
”■ ir A. KASIULIS 

Savininkai

MILDA
St.. Tel.

I). KURAITIS

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

$765
$625
$625$1250
$585

DODGE '27. Sedan S426
BUICK ’27, Sedan$960 
CADH.LAC V-01, 7 pas. Sodan____ $000
CADILLAC V-01 6 pas. Coupe____ $060
AUBUKN 000 sport 8edan$050 
NASH ‘28 Sedan....... ..... $950
HUDSON '20 Coach ________________ $396

Visi karai garantuoti. Ižmokėjlmais 
2600 So. Halsted St. 

Atdara visada

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

M & K Motor Sales
unicagvs senatus; tr atiakan&aurt vartotą 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotą vartotą 
karų, pilnai įrengti, gerame mechanltkame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 Iki 
$2000. Mes turime karą kurie tinka viso- 
klonis reikalams. Casb. iAmokžjimais, mai
nais.

0811-13 So. Halstod lt. i

NASH 1927, odvanced, 4 durimis sedan, 
kaip naujau, $900. Oldsmobile, 1927, 4 du- 
rimiM landau, $800.

A. L. ARGO, 0718 8. VVeBtern Avė.

NASH COACH 1920. 6 paMtterią. pilnai 
įrengtas, puikus ballon tajerai, labai įva
rus, 1)0 dienų garantuotas. Kaina $305.

FINANCE CO.
7001 Stony Island.. Falrfąr 8080, 

atdara vakarais arba nedalioj

WILLYS-KNIGHT Brougham — 
A-l stovyje $625, % įmokėti, kitufi 
lengvais išmokėjimais. BURKE 
MOTOR SALES, 3517 Archer Avė.

MES užmokėsime cash už jusu automo
bilių, visokią išdirbyačlų ir modelių. Męs 
mokėsime daugiau negu Blue Book verte. 

ATLAS MOTORS Ine.
8039 Cottub* Grove Avė,

PARDAVIMUI pusė grosernės 
arba visa. Biznis išdirbtas per dau
gelį metų. 3253 So. Normai Avė.

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
visokių tautų apgyventa vieta; prie
žastis — vienai moterei sunku už
laikyti biznį. 715 W. 120th St.

Farms For Sale
Uk:iai Pardavimui

Resortas^ ir Farma
Viena iš puikiausių Michigan 

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

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

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

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

Gali su- 
iš keletos 
pakanka-
Kreipki-

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

WALTER J. PAUL
6601 S. Westem Republic 4170
8236^. 55th St. Hemlock 2389

180 AKRŲ farma, yra geri bu- 
dinkai, mašinos, 85 akrai dirbamos, 
kita ganyklos ir miškas, 2 mylios 
nuo Dellwood summer resortų, lie
tuvių kolonijoj. Yra 2 geros mąr- 
ketų vietos, , pirmos rųšies mokyk
los, laiškų nešimas ir bažnyčia. Ga
lit pirkti šią farmą nebrangiai šį 
pavasarį. Rašykit savininkui.

FRED J. THORSEN 
R. 3, 

Friendship, Wis.

2 AUGščIŲ bizniavus kampinis 
namas, 11 pagyvenimų kambariai. 
Geroj vietoj. Dabar yra smulkių ' 
daiktų krautuvė, lunch ruimis ir 
gazolino stotis. j

PETER NONA

$5300
$7300
$7500
$7950

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

Route 4-ta, lllth ir McCarthy Rd. i vės. tik 3 blokai nuo Grand Avė.
Lemont, III. Taipgi mes pabudavąsihne ant jūsų

loto bile kokios rųšies bungalow ar- 
‘ ba 2 flatų namą, kokį norėsit.

Matykit savininką ir budavotoją

J. COLEMAN
2104 N. Harlem Avė.

NAMAS ir lotas pardavimui su 
groserne ir delicatessen dėl mirties; 
šeimynoj. 2216 «W. 22nd St.

PARDAVIMUI 
namas. Su 4 į 
riais, užpakalyj biznis, 
po 3-5 kambarius. 

4001 So. Archer Avė.

I mūrinis bizniavai I 
pagyvenimo kamba- • 

Kiti flatai 
1 -I, 5 fl. ir krautuvė, netoli Douglas par

ko įplaukų $270, $4000 ir iŠmokėji- 
. mals, 2 fl. Rock. 2953.

SOUTHWEST SIDE—Apt. namai.

MES turime keletą 2 Platintų na
mų, kuriuos parduosime po $2500 
įmokėjus, kitus lengvais mėnesi
niais išmokėjimais. Taipgi 12 fla- 
ti| ir 6 flatų namus. Jei norite pui
kių bargenų, pasimalykit su mumis 
šiandie.

D’ALESANDRE
3043*2 Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 4266

EKSTRA SPECIALIS BARGENAS 
3 po 30 pėdų lotai prie Califor

nia, netoli 71st St., taipgi 2 po 50 
pėdų lotai prie California ir Mar- 
(|uette Parko, netoli lietuvių vv 
nyčios ir ligonbučio. Pirkit 
vlų kolonijoj, kurioj statoma 
namu. Cash arba mainais.

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

baž- 
lietu- 
daug

3654.

SPECIALIS BARGENAS
7244 So. Winchester Avė., 5 kam

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

5153 F’rinceton Avė., 2 flatų me
dinis, cementiniu pamatu, 6-6 kam
barių, pirmas flatas garu šildomas, 
antras pečium šildomas, 4 kamba
rių cottage užpakalyj, pirmas 
tas tuščias, $7750, tiktai biskį 
keti.

WINTON & NA1RTEN
6829 S. Halsted St. Normai

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

fla- 
jmo-

1173

SideBIZNIAVAS namas West 
biznis yra bučernė ir grosernė. Sa-

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

BURKE REALTY CO. 
8053 So. Halsted St.

i Triangle 2794

duo- 
real 
arba

S1S00 PIGIAU pardavimui 2 aukš
ty mūrinis hamas, 2 krautuvės, 1 fl., 
2 karu mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavus namas, pri
imsiu lotus kaipo dalį įmokėjimo. 
Kaina $27,000, cash $7000. 2624 W. 
51st St. arba Tel. Hemlock 7178.

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

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

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

6409 So. Kedzie Avenue

vininkas parduos vieną biznį ar su HAIjp AVĖ. 10802—6 kamb. mūrinis 
namu, ai;• mainys ant rezidencijos j bunga|ow> garu Šildomas, yra visi 

ui ka^anauskAS, įrengimai ir apmokėti, 1 bl. iki gele-
2242 W. 23rd Place. Cinkelio sub. linijos, $10,500, $1000

1 1 ---------------- ---------------- mokėti, kitus išmokėjimais. Mes pa-
PARDAVIMUI 2 namai, 2-6 kam- budavosim ant jūsų loto bungaiow ar- 

mediniai, pečiais šildo- >a 2 flatų namą. Tik biskį įmokėti.
.................... " ‘. R. H. Ballantine, Owner and Builder, 

Jeverly 8552.
i flatai, 
Tai yra 
j. Lotai

bari 
mi.
cagoj. Lcrtai 
So. Halsted 
vieno.

JOS. W.
4218

-----------

geriausis pirkinys Chi- 
50x125, randasi, 4445-7 
St., kaina $3300 kiek-

HOUGH AND SON 
So. Halsted St.

Bungalows Už
$500

įmokėjus
Jūsų paskutinė proga įsigyti vie- 

ultra moderniškų namų.
$75 į mėnesį. Skam-

ną šių 
Ir po , 
ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje, 
Sastatys ant jusu loto gražu, mo- 
ernišką namą. f Visas namas dus iš 

plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
plumbingas, vandeniu šildomas, vis
lias kas reikalinga modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelini namą.

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

Carlson Construction 
Company 

10838 S. Tai man Avė.

KAMPINIS lotas, pietrytinis kampan 59 
' ", 58x120, geromis ifilygomis.

BVVAIN.
St. ir R<>rkwcll, 

U642 S. Halsted St., E)iglcwood 0291

IKI H DIDIKI Al

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

D’ALESANDRE
3043% Armitage Avė. 

Spauuding 4266

BUNGALOW Už SloOO
Mes turime keletą bungalow ku

rias turime parduoti tuoiau. 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- 
galws randasi 3732 W. 59th PI. ir 
3539 W. 58th Place.
LANE AND PHILLIPS

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

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

MC PONNELL, 
Te). Triangle 4014.


