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Lenkų partizanai puo 
lė Lietuvos sargybą

Vokiečių aviatoriai 
lekia per Atlantą

Kap. Koehl, pulk. Fitzmaurice 
ir baronas von Huenefeld

Mėtė granatas ir šaudė, bet lietuvių sargybos Airijos j New
buvo nuvyti atgal per demarkacijos linijų "r ’’

1 DUBLINAS, Laisvoji Airių
KAUNAS, bal. 12. — Kaune gauta pranešimų, kad Valstybė, bal. 12. — Vokiečių 

demarkacijos linijoje netoli nuo Trumpalia [?] keletas monoplanas Bremen šiandie 
ginkluotų vyrų, tariamai lenkų partizanų, bandė pereiti (kaip 5:38 ryto [12:38 Nc\v 
Lietuvos pusėn 1 Yorko laikrodžiu] pakilo iš

Lietuvos sargyba pasipriešino, ir tada puolikai, nu. ; aerodrortio kelionėn
met? granatą ir paleidę keletą šūvių is revolverių, pasi-iĮ^ 
traukė atgal.

i Aeroplanu Bremen skrenda
| trys lakūnai, kapitonas Herman

Francuzai taikstosi 
suimt grįžtantį iš J. 

V. sovietu auksa <-

Laukia atplaukiant į Cherburgą 
vokiečių laivo, gabenančio ru
sų $5,000,000 auksu

Deportuoja indusus, 
vert tįsius katalikus 

induizmai!
LONDA, Bombay, bal. 12. — 

Indusai Putui i t Anandamurti 
ir du jo asistentai, kurie nese
nai atvertė 4,000 katalikų į 
indusų tikvba, ir kurie dėl to 
tuojau buvo Portugalu Indijos 
generalgubernatoriaus įsakymu

Į Koehl, vokiečių karo aviatorius, 
i kaip pilotas; pulk. James Fitz- 
1 maurice, Laisvosios Airių Vals- 
, lybės aviacijos komandorius, 
kaip pavaduotojas, ir baronas 
Ehrcnfried Gunther von Hue
nefeld, kelionės finansuotojas, 
kaip pasažierius.

Jei kelionė laimingai klosis, 
lakūnai turėtų pasiekti Ne\v 
Y orką, j kur jie skrenda, rytoj

PARYŽIUS, Lai. 12. —Fran- areštuoti, dabar tapo (’astle [šiandie] po pietų, 
cijos vyriausybė pareiškė, kad Rock stoty paleisti su įspėji- ----------

ji visais galimais budais parem- 
sianti Francijos Banko pastan
gas gauti sovietų Rusijos auk
są, vokiečių garlaivio Dresden 
gaJ>enamą atgal iš Jungtinių 
Valstybių. Garlaivis atvyks į 
Cherbcurgą ateinantį šeštadie
nį.

Quai d’Orsay juristai bando 
surasti precedentą, kur butų

mu, kad jei jie bandysią grįžti 
atgal į Portugalų Indiją, busią 
uždaryti kalėjime iki gyvos 
galvos.

Sako, kad generalgul>ernato- 
rius pasielgęs taip Goa katali
kų bažnyčios arkivyskupui pra
šant, kadangi arkivyskupas bai
siai buvęs susirūpinęs dėl ma
sinio katalikų virtimo induis-

Traukinių susikulimas 
i Meksikoje; keturi 

užmušti
MEKSIKOS MIESTAS, bal. 

12. — Netoli nuo Gonzales Em- 
palme susimušė Meksikos Mies
to—Laredo pasažierinis trauki
nys su atbėgusiu iš priešingos 
nusės prekių traukiniu. Abiejų

buvęs Francijos uoste užgrob
tas svetimos valstybės laivas 
su turtu, j kurj francuzai turė
jo bot kurių nuosavybės preten
zijų, bet iki šiol jokio tokio 
precedento nesugebėjo rasti.

• • • IPolitiniuose rateliuose kalba
ma, kad jei garlaivis Dresden 
sugebėsiąs apleisti Cherbourgą, 
neišdavęs tų *5,0(X),0(M) aukso, 
kuris esąs dalis aukso, Franci
jos Banko depozituoto Rusijos 
Valstybės Banke 1914 metais, 
tai francuzai reikalausią iš 
Vokietijos vyriausybės, kad ji 
tuojau tą auksą sekvestruotų, 
kai tik garlaivis Dresden at
plauksiąs į Bremerhafeną.

tais. •

Vengrija nori turėti 
nuosavą prekybos 

laivyną
VIENA, Austrija, bal. 12. — 

Gautais pranešimais, Vengrijos 
vyriausybė, remiama buvusių 
garlaivių linijų savininkų, ve- 

■ danti pertraktacijas su Triesto, 
, Italijoj, Cosulich linija dėl įs
teigimo vengrų prekybos lai
vyno, kuris galėtų transportuo
ti Vengrijos žemės ūkio produk
tus į artimųjų rytų kraštus. 
Vengrų laivyno uostas turėtų 
būt Fiume.

traukinių mašinistai ir jų padė
jėjai, viso keturi žmonės, buvo 
užmušti, o trys kiti tarnauto
jai pavojingai sužeisti. Loko- 
motyvos ir vieno ir antro 
Iraukinio sudaužytos.

Meksikos kovos su 
maištininkais

Sugautas ir sušaudytas kleri
kalų maištininkų vadas, kuni
gas Ped roza

MEKSIKOS MIESTAS, bal.
12. — Praneša, kad Guadalaja- 
roj tapęs suimtas maištininkų 
vadas kunigas Aristo Pedroza, 
kuris buvęs tuojau karo lauko 
teismo pasmerktas mirties 
bausmei ir sušaudytas.

Kunigas Pedroza buvo žino
mas kaip vienas vyriausių kle
rikalų maištininkų vadų Jalis- 
co valstijoje.

Šuo išgelbėjo vaiką nuo 
paskendimo

MARLETTE, Mieli., bal. 12. 
— Jei ne ištikimas jų šuo, Ra- 
fael Magas ir jo žmona butų 
netekę savo ketverių metų duk
ters.

Bežaizdama lauke, mažiukė 
>krito į kūdrą ir ėmė skęsti. 
Buvęs čia pat šuo šoko vande
nin ir, pagavęs mergytę už 
rankos, išvilko ją iš kūdros.

Koją nulūžęs šuo atėjo 
į ligoninę gydytis

i SEATTLE, Wash., bal. 12. 
Į— Ties vienos ligoninės durimis 

■ andai pasirodė nežinomas šuo 
su nulaužta koja. Tartum žino- 

j damas, ko jam reikia, šuo slan- 
; kiojo apie duris, kartas nuo 
įkarto gailiai sucypdamas.

Pastebėjęs, vienas gydytojų 
paėmė šunį į operuojamąjį 
kambarį ir, asistentų padeda
mas, koją sutaisė ir subanda- 
žavo. Ant rytojaus, apie tą 
patį laiką, šuo vėl atvyko į li
goninę, matyt, kad jam koją 
perbandažuotų, ir tai buvo pa
daryta.

Daugiau komunistų 
areštų Japonijoj

Iki šiol esą areštuota daugiau 
kaip 1,000 asmenų

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai
pranašauja:

Reparacijų suėmimo 
agentas pas 

Mussolini
ROMA, Italija, bal. 12. — At- 

vykęs į Romą generalinis repa
racijų suėmimo agentas, ameri
kietis Seymour Parker Gilbert, 
turėjo konferenciją su premje
ru Mussolini ir finansų minis- 
teriu Volpi.

Apie ką buvo kalbėta, Gil
bert atsisakė suteikti l>et ku
rių informacijų. Romoje jis 
žada pasilikti apie dešimt die
nų.

TOKIO, Japonija, bal. 12.— 
Vyriausybės kampanija prieš 
komunistus tęsiasi toliau. Su
imta daugiau įtariamų asme
nų, jų tarpe keletas studentų.

Iki šiol, kaip girdėt, Japoni
joj buvo areštuota daugiau 
kaip tuksiantis žmonių.

Rado sudužusį aeropla
ną su trimis žuvusiais 

lakūnais

Iš dalies debesiuota; nedidelė 
temperatūros atmaina; stiprus 
mainąsis vėjas.

Vakar temepraturos buvo 
tarp 38° ir 57° F.

šiandie saulė teka 5:14, lei
džiasi 6:27. Mėnuo teka 1:46 
ryto. ..tlii

Francuzų lakūnai Irake

BASRA, Irakas, bal. 12. — 
Skrendu namų link francuzų 
lakūnai aplink pasaulį, Costes 
ir Lebrix, šiandie atskrido į 
Basrą, iš kur netrukus vėl iš
lėkė į Palestiną.

KENT, Tex„ bal. 12. — “X” 
rande, apie šešias mylias nuo 
Kento, kaubojai rado sudužusį 
aeroplaną ir jame tris užsimu
šusius lakūnus. Iš rastų pas 
juos laiškų pasirodė, kad žuvu
sieji buvo Ed. Knapp, pilotas 
iš Ypsilanti, Mieli.; F. Drew iš 
Fort Worth, Texas, ir D. Law- 
son, J. V. maršalas iš Manti, 
Utah. Jie skrido iš Fort Worth 
j San Diego, Cal.

SKRENDA PER ATLANTĄ

(Atlantic and Pacific Photo]

Vokiečių lakūnai, kap. Herman Koehl ir baronas von Huenefeld, 
kurie monoplanu “Bremen” vakar rytų išskrido iš Airijos j 
New Yorką.Trečias jų kompanionas šiame paveikslėly nepa
rodytas — yra airių lakūnas pulk. Fitzmaurice. šiandie po pietų 
jie turėtu būt New Yorke.

Didelė geležinkelio 
katastrofa Paryžiuj

General Motors Ko. 
vargai Švedijoje

šešiolika asmenų užmušta, tris
dešimt sužeista dviem trau
kiniam susidūrus

Vos spėjo atidalyti savo naujas 
įmones, darbininkai paskelbė 
streiką -»

Bombos sprogimo 
Milane 14 žmonių už
mušta, 40 sužeista

Bomba išsprogdinta per paro
dos atidarymo iškilmes, ku
riose dalyvavo karalius Ema
nuelis

MILANAS, Italija, bal. 12.— 
Karaliui Viktorui Emanueliui 
atvykus j Milanu atidaryti me
tinę prekybos parodų, prieš 
pat atidarymo ceremonijų Įvy
ko baisus bombos sprogimas, 
kurio keturiolika asmenų buvo 
užmušti ir keturios dešimtys 
sužeisti.

.Nežiūrint ^sprogimo, karalius 
dalyvavo atidarymo ceremonijoj 
ir po to lankė įvairius parodos 
pavilionus.

Sprogimas įvyko Piazza 
(liūlio Cesare, kur turėjo pra
važiuoti karalius pakeliui į pa
rodos vietų, l ik dėl to, kad jis 
dešimtį minučių pavėlavo, ne- 
kad buvo pažymėta programe, 
jis išliko gyvas. Bomba buvo 
nustatyta tai minutei, kurių 
Viktoras Emanuelis turėjo 
pravažiuoti, ir paslėpta lempos 
stuljM) pamate.

Sprogimo daugiausiai užmuš
tų buvo moterų ir vaikų, kurių 
kūnai buvo tiesiai sudraskyti. 
Visi sužeistieji buvo nugabenti 
į ligoninę.

Sųmokslininkai, kurie vra

Lietuvos žinios.
Politinės bylos 

Lietuvoje
KALNAS. — Kovo 1(1 d. Ma- 

riampolėje buvo Kariuomenės 
teismo sesija. Nagrinėta byla 
šešių žmonių, suimtų sąryšy su 
praeitų m< tų Alytaus įvykiais.

Kaltinamieji — Vaivada Juo
zas, Bujanauskas Vladas, Sne- 
lius Aleksandras, Patapas Vin
cas, Narkevičius Juozas ir 
Mašalaitis Vincas darbinin
kai sklypininkai.

Gynė p ris. adv. Purėnienč, 
Liudžiuš ir Putramintas.

Visi šeši nuteisti po 6 me
lus sunkiųjų darbų kalėjimo.

Gynėjai padavė apeliacijos 
skundą Vyriausiam Tribunolui.

Kovo 31 d. (vietoj pirm pra
neštos balandžio 2) įvyksta Ka
riuomenės teismo sesija Kaune, 
kur bus sprendžiama byla, kal
tinamų tais pat §§ kaip ir ma- 
riampoliškių, šių asmenų: Ar- 

] mėlio Petro, Žiurlio Juozo, Ka- 
našausko K., Stanevičiaus VI., 
Vac. Gražulevičiaus, Kaminsko 
L, Sasnausko M., Grajausko ir 
Mečinsko P.

Gins pris. adv. Purėnienč, 
Šleževičius, Stankevičius ir 
Bei i ac k i na s.

PARYŽIUS, bal. 12. — Va
kar čia įvyko didelė traukinių 
katastrofa, kurioj šešiolika 
žmonių buvo užmušti ir daugiau 
kaip trisdešimt sužeisti, kai ku
rie jų mirtinai.

Nelaimė atsitiko netoli nuo 
Gare du Nord stoties. Vienas 
traukinys, pilnas pasažierių, 
ėjo į Enghien reisus, ir vos tik 
išėjus jam iš stoties ribų, susi
mušė su kitu iš priešingos pu
sės atbėgusiu traukiniu. Vago
nų griuvėsiuose tuojau kilo 
gaisras, ir kai kurie asmens, 
laužų prislėgti, baisiuose kentė
jimuose gyvi sudegė.

Vienas nedidelis šuo gailiai 
cypė ir lojo bėgiodamas ties 
viela, kur jo šeimininkas buvo 
prislėgtas po degančiu vagonu. 
Šuo bandyta nutraukti šalin, 
bet jis nesidavė ir žuvo ugny 
kartu su savo šeimininku.

STOKHOLMAS, Švedija, bal. 
12. — General Motors korpora
cijai ką tik atidarius čia savo 
naujas dideles įmones, tarp jos 
ir darbininkų kilo nesusiprati
mu. Visi tų įmonių darbinin
kai vakar metė darbą, ir dirb
tuvės teko uždaryti, v

Streikas kilo dėl to, kad kom
panija bandė samdytis neuni- 
jinių darbininkų. Manoma betgi, 
kad streikas, kuriame dalyvau
ja viso 1,100 darbininkų, ilgai 
nepasitęs, nes kompanijai labai 
rupi paleisti Skandinavijos rin- 
kon juo daugiau savo pigiųjų 
automobilių, kol dar čia nėra 
pasirodę naujieji “fordai.”

kalti dėl šitos baisios piktada
rybės, kol kas nesusekti.

Kesinos prieš Mussolini

LONIMINA'S, bal. 12.—Reti- 
terio telegrama iš Lugano, 
Šveicarijoj, praneša, kad gele
žinkelio linijoje, kuria turėjo 
eiti Mussolini traukinys, kai 
diktatorius andai grįžo iš Mila
no į Romą, buvus rasta padėta 
stipri bomba. Kažin koks vy
ras, kurs buvęs pastebėtas ne
toli nuo tos vietos besislapstąs, 
tapęs suimtas.

J Kanosą
Ekskomunikuotasis vyskupo 

skundėjas prašo Romos at
leidimo

PAŠOVĘS MYLIMĄJĄ ADVO
KATAS PATS NUSIŽUDĖ

7,C005000 kovai su kor- 
nų kirminais

WASHINGTONAS, bal. 12. 
—• Aatstovų butas priėmė Pur- 
nell. kilių, kuriuo vyriausybė 
autorizuojama išleisti $7,000,- 
000 kovai su komų kirminais 
didžiųjų ežerų valstijose.

NEW YORKAS, bal. 12.
Pašovęs merginą, Miss Auna 
Lustig, kurią jis buvo įsimylė
jęs, bet kuri jo piršlybas at
metė, nusišovė Brooklyno ad
vokatas Charles Patferno.

ROMA, Italija, bal. 12. — Į 
Romą atvyko Elphege Daing- 
nault, Woonsocket, R. L, katali
kų laikraščio La Sentinelle lei- 
dėjas-redaktorius, maldauti at
leidimo ir ekskomunikos nuė
mimo.

Daignault ir keliolika kitų 
katalikų buvo ekskomunikuoti 
dėl to, kad pasauliniame teisme 
iškėlė bylą Providence, Rhode 
Island, diocezijos vyskupui Wm. 
A. Hickey, reikalaudamas apy
skaitų išleistų pinigų, kuriuos 
katalikai buvo sudėję.

Gary gaudavo $400,000 
algos metams

Du Argentinos lakūnai 
žuvo planų kolizijoj
BAIIIA BLANCA, Argentina, 

bal. 12. — Per iškilmes, šven
čiant šimtametines šio miesto 
įkūrimo sukaktuves, ore susi
dūrė du aeroplanai ir abudu 
nukrito žemėn. Jų pilotai, Poli 
ir Assen, užsimušė. Nelaimę, re
gėjo didelės žmonių minios.

Tornadas Meksikoje 
padarė daug žalos

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
12. — Gauti iš Torreon prane
šimai sako, kad Coahuilos vals
tijoje siautė baisus tornadas, 
padaręs tarp 10 ir 25 milionų 
pesų (tarp 5 ir 12V*» milionų

NEW YORKAS, bal. 12. — 
Tik dabar išėjo j aikštę, kad 
nesenai miręs plieno magnatas 
Elbert H. Gary, United Steel 
korporacijos galva, gaudavo me- 

Įtams $225,000 algos ir arti ki- 
i ta tiek bonais, taip kad bend- 
i rai jo pajamos per metus siek
davo nemažiau kaip $400,000.

dolerių) žalos.

Britų laivas žlugo

116 nebylių vaikų sužei
sta palaipoms sulužus

I __________

COLUMBUS, Ohio, bal. 12.
HONOLULU, bal. 12. —Pra- — Sulužus palaipoms, kur trys 

puolė britų laivas Asiatic šimtai Ohio valstijos mokyklos 
Prince. Trys Amerikos karo' nebyliams vaikų buvo sulipę 
laivai, kurie iš Pearl Harbor iš- grupės fotografijai nuimti, še- 
vyko ieškoti, praneša, kad ieš-1 šiolika mokinių buvo sužeisti, 
kojimai nedavę jokių vaisių. jų tarpe du pavojingai.

Federantų susirinkimas 
— kaip iš tuščio pil

tum i tuščia
JONIŠKIS, Šiaulių apskr.

Darbo federacija išgarsino, kad 
kovo 4 d. bus susirinkimas pas 
Daugėlą, kur bus svarstoma 
svarbus reikalai. Susirinko žmo
nės pasiklausyti tų svarbių rei
kalų. Klausos žmonės: visų pir
itą pasigyrė, kad jų kongresą 
Kaune pasveikinę Afntanas] 
S[metona], kunigai, vyskupai. 
Koks čia įdomumas... Paskiau 
išrinko žinomą federantą B. 
važiuoti į Kauną į Miškų depar
tamentą prašyti medžių. Pada
ryta aukų rinkliava kelionei. 
Surinko vos 16 litų. Žinoma, 
medžių reikalas yra rimtas 
klausimas, kadangi šiemet Jo
nišky beveik nebuvo duota me
džių. Jeigu butų šauktas susi
rinkimas ne federantų ir butų 
buvę pranešta kuriuo tikslu 
yra šaukiamas, tai butų prisi
rinkę žmonių keli šimtai. Fede- 
rantai nori tik pasigirti, kad jie 
vieni teveikia, žmonių buvo vos 
apie 60.

KOLIZIJOJ VIENA MOKINĖ
UŽMUŠTA, 23 SUŽELSTI

BIRMINGHAM, Ala., bal. 11. 
— Traukiniui užgavus busą, 
gabenusį Marbury aukštesnės 
mokyklos mokinius, viena mer
gaitė buvo užmušta, o dvide
šimt trys mokiniai sužeisti.

“Naujieną” 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- 
džiausiąs dovanas.
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ĮkorėspondencijosĮ Detroit, Mich

Mihvaukee, Wis
Svarbios prakalbos

TMD. 60 kuopa 
apskričiu ruošia

drauge 
moksliškas 

prakalbas sekmadieny, bal. 15 
d., 2:30 vai. po pietų, “Univer- 
sity Setlement”, 861—Ist Avė., 
Mihvaukee, Wis.

Kalbės “Naujienų” Redakto
rius p. P. Grigaitis. įžanga dy
kai.

su

nęs Philadelphia, Pa.
Ieškomieji arba apie juos bet 

ką žiną asmens yra prašomi at
siliepti šiu3 adresu;

—-Lithuanian Legation, 
2622—16th St., N. W., Wash- 
ington, D. C.

Ieškomabando jam kenkti.
“Tėvynės” nr. 13 tas pats ko

respondentas rašo, kad butų 
daug naudingiau, jei tarp visų 
Detroito dailės draugijų įvyktų 
vienybė. Taigi jie bando kal-

■ „jbėti apie taiką, bet tuo pačiu 
pi a ei as J kartu jje bando keršyti kitiems.

Nauji lietuviški re
kordai dėl Velykų1. Akelaitytė Veronika, kilu

si iš Mariampolės, Suvalkų red.,
2. Dautartas Petras, gyvenęs 

New York’e ir karo metu mo
bilizuotas į J. A. Valstybių ka
riuomenę, ir

3. Giedraitis Adolfas, gyve-

Musų didmiestyje atsirado 
garsus korespondentas, kuris, 

t 'rašo korespondencijos apie dai-
Indiana Harbor, Ina. lės augimą. Jis yra apšvietie- 

tis, bet rašo jis j “| 
“Naujienas”, “buržuazišką” 
“Keleivį” ir į “tautininkų” 
SLA. organą “Tėvynę“. Štai 
“Naujienų“ nr. 79 jis rašo:

“Pas mus visokių parengimų 
buvo šį sezoną. Bet Velykose 
bus ypatingas parengimas. Tą 
dieną 6 vai. vak. Lietuvių sve
tainėj Ateities choras pastatys 
naują gražią A. Vanagaičio 2 
veiksmų 3 paveikslų operetę 
“Alenutė”. Joje bus pilna juo
kų, linksmybių, liūdesio, ašarų 
ir gražiausių dainų. Atsilanky
kite visi pasiklausyti šios ope
retės.

Darbininkai ir biznieriai

Tokios prakalbos mums, Mil- 
uaukee lietuviams, didelė rete
nybė. P. Grigaitis yra vienas iš 
geriausių kalbėtojų. Jo kalbos,|hauaa gryšti iš šapos, 

• kad ir ilgiausiai khuisitumei, ir 
tai nenuobodu. Atėję į prakal
bas išgirsite 
kalbos, įgysite rimto pastovu
mo. Kalbėtojas yra pasižadėjęs 
aiškinti kultūros reikalus ir į- 
rodys, kad tarp komunistų ir 
fašistų principe jokio skirtu
mo nėra. Jei rastųsi tokių, ku
rie tam netiki, ateikite, busite 
pertikrinti. — Koresp.

Išmokinančios

KAURAI IR
RAKANDAI

Išvalome ir “fumigated”. Kan
dis ir vabalus prašaliname. Vi
sas darbas garantuotas, 18 va
landų patarnavimas. Apskait- 
liavimą suteiksime dykai.

2308-10 W. H ar rišo n St.
Tel. Seeley 8630 8631

Man tankiai tenka pastebėti 
žinučių iš musų apielinkės, bet 
mažai jose kalbama apie darbi- 

• ninkus ir jų reikalus. Bet man, 
kaip paprastam šapos darbinin
kui, svarbiausias yra reikalas 
turėti darbo ir jį dirbti.

Paprastas darbininkas yra 
visų stumdomas ir niekinamas, 
niekas jo nemyli, visi iš jo juo
kiasi, kad jis gryšta iš darbo 
juodas, suodinas ir pavargęs. 
Bet kaip tik darbininkas pa- 

, tai ir 
biznieriai nusigąsta: darbinin
kas nebeparneš sunkiai uždirb
tų centų. Mat, visi iš darbinin
kų gyvena ir kol darbininkai 
dirba, tol visiems būna gerai, 
nes jo uždarbiu visi gali pasi-Į 
dalinti. Bet kai darbininkas 
paliauja dirbti, tai nebeturi ko 
dalyti ir visiems pasidaro liesi lnoka puikiai 
nietal- j kromelį ir dagi musų socialisti-

Dabar pas mus beveik taip 
ir yra. Darbai eina gana silp
nai, dirbama tik pusę laiko. Vi
si darbai yra geležies liejiklosc, 
karšti ir sunkus, ypač papras
tam darbininkui. Bet kurie 
dirba, tai dar pusė bėdos, vis 
šiaip taip prasimatina. Bet ne
turintiems darbo tai tikra bėda. 
Iš lietuvių dar nėra didelėj bė
doj esančių: skursta, bet vis 
prasimuša šiaip taip. Bet iš ki
tataučių yra ir labai vargstan
čių. : . 
stubos šaltos, 
bėgioja, net ir žiemos metu ne- socialistas ir su apšvietiečiais 
turi batų. Yra ir iš lietuvių nieko bendra neturiu. Bet man 
kelios šeimynos, kurias miestas prisimena tie laikai, kada tie 
maitina.

as kita su lietuviais biznie
Jie yra papratę “verk- “Keleivio’.

ir kurio tik paklausi, kaip 
biznis, tai vis gausi at-

15 d., Lietuvių 
svetainėje komp. 
statys operą 
gaikštis”.

Balandžio
Petrauskas

Užburtas Kuni-

Toliaus gi jis rašo apie bu
vusį “Genovaitės” pastatymą.

Tai parodo kaip apšvietiečiai
i išgarsinti savo

niam laikraštyje. Kada išgiria 
ir j padengės iškelia savo pa
rengimus, tai trumpai užsimena 
ir apie Lietuvių Operos Dr-jos 
chorą. Bet kartu pastebi, kad 
Operos dr-jos choras viską silp
nai atlieka, 
kaip 
švietiečiai, 
vadina, 
tau, kaip 
k u budu garsina savo kromelį 
socialistiniuose laikraščiuose. Ir 

ypač meksikiečių tarpe: jų nepavydžiu. Aš dainuoju 
kūdikiai nuogi Liet. Operos dr-jos chore, esu

reiškia, ne taip, 
baltrušaitiniai arba ap- 

kaip jie save 
Aš tankiai ma- 

jie šmugeliš-

Peškitės jus su savo buvusiais 
draugais darbieČiais, bet palikit 
ramybėje nieko su jumis bend
rą neturintį Liet. Operos dr-jos 
chorą, kuris į jokią politiką ne- 
simaišo ir niekam nėra blogo 
padaręs, negi nemano kam nors 
kenkti.

Aš manau, kad neužilgo ir 
kitai Maskvos grupei priseis sa
vo kromelį garsinti musų laik
raščiuose. Bet aš patarčiau so
cialistų laikraščiams apsisaugo
ti nuo tokių komunistiškų hum- 
bugierių, kurie bando garsinti 
savo kromelį niekindami kitus.

Darbai Detroite neina gerai. 
Prie Fordo kasdie stovi po 
1,000 ir daugiau bedarbių, bet 
tik paima po 10—15 darbinin
kų. Detroite yra daug tokių 
dirbtuvių ir prie kiekvienos jų 
stovi minios alkanų bedarbių, j

Patariu nevažiuoti į Detroitą 
darbo ieškoti, nes jo čia neras. 

—Muzikos Mokinis.

Hemphill, W. Va
Atsakymas apie darbus

Garsinkitės Naujienose

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
I2th STREET

Tel. Kedzie 8902

1514-16 Rooseveit Rd 
arti St. Louig Avė. 

CHICAGO. ILL.
-M ‘ •idėU.VM -v

KITAS "HOME RUN” DEL
WEMNERSTEhTS;

MŪRINIS arba MEDINIS
C1A in,okįt’ — lengvais iš- 

I U mokėjimais į 21 mėnesius
Musų speciališkumas yra budavoji- 
nias mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir ryšių.

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

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

APSAUGA
(INSURANCE) *

Ar turi apsaugos užtektinai
Informacijas prisiusim į namus 
veltui gavus nurodymą kokios 

apsaugos reikalaujama

Iškirpk ir Adresuok
Leader Realty and 

Investment Co.
J. P. UVICK, Mgr.

138 Cadillac Sq., Detroit, Mich.
Phonc Cad. 9540

riais. 
ti 
einasi 
sakymą, kad prastai. Bet žiu-
rėk—jie nuolatos didina savo 
biznius, gerina juos ir kasmet 
perkasi naujus automobilius. 
Paminėsiu tik porą biznierių.

P-as Steponas Bartkus turi 
išdirbystę minkštų gėrimų, var
du Sanitary Bottling VVorks. 
Aną dieną užėjęs su reikalais, 
matau, kad atvažiuoja didžiau
sias vežimas su tuščiomis bon- 
komis. Klausiu: kam reikia, 
nes ir taip daug turi. P-as Bart
kus atsako, kad artinasi vasara, 
kada žmonės daugiau papso ge
ria, tad ir reikia prisirengt, kadJ 
galėjus visus aprūpinti. Nau
josios bonkos yra daug dides
nės už senąsias. Reiškia p. 
Bartkus Icnktiniuoja su m ii to
ninėmis kompanijomis. Didžio
sios kompanijos, kad pasmaug-. 
ti mažąsias, vartoja visokias 
priemones, bet musų tautietis 
nepasiduoda joms. Ir gerai da
ro. P-o S. Bartkaus minkštų 
gėrimų išdirbystė yra gerai į- 
rengta, turi 
mašinas, gerai 
platų biznį.

P-as Petras 
d uon kepyklą

patys apšvietiečiai visokius pur
vus drėbė ant “Naujienų” ir 

Bet dabar jie ten 
jau garsina savo kromelį. Tai 
nebūtų tiek bloga: kiekvienas 
juk nori save pagarsinti. Bet 
jie tai daro savotiškai. Jie netik 
stengiasi save pagarsinti, bet 
dar bando peikti Liet. Operos 

j dr-jos chorą ir kitokiais budais

Aš gaunu daug laiškų su pa
klausimais apie darbus. Matyt, 
kad tai daugeliui apeina, todėl 
atsakau per laikraštį.

čia yra kasyklų ir niekurios 
jų dirba, bet užmokestis labai 
mažas ir pragyvenimas bran
gus. Čia už valandą darbinin
kui moka nuo 35c iki 40c. Už 
anglies tono prikrovimą moka 
r. jo 35c «ki 37c. Už tą 
mokestį patys turi ir 
Parako gi bačkutė 
$2.25, kilai o šmotas 
sas 5c.

Lietuvių čia nėra.
—rJ. Kalvaitis.

Už tą 
nusišauti, 
kainuoja 

10c.. kep-

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

moderniškasiąs' 
vedama ir varo

Mano vardas Pavardė
No............... Gatvė..............................
Aš reikalauju informacijų dėl apsau
gos pažymėtos namų ir rakandų nuo

gaisro
Turiu

$.......-.........
automobilių ..............................

rašyk vardą autom.
.... metų Touring, Sedan. No- 
ot kainų apsaugos, idant ne- 

ėtų pačiam

192.
riu
laimei atsitiku 
apmokėti už sužeidimą, arba užmu
šimą kito arba taisymą autoinobi- 
liaus ir kad nereiktų samdyti advo
katą gintis.

Leader Realty and Invest- 
ment Company

Turi agentūrą geriausių ir di
džiausių kompanijų ir perkant nuo 
musų gausit geriausius patarnavimus 
ir daugiau žinosil apie savo pirktų 
apsaugų.

Yarutis turi 
vardu Midwest 

Bakely. Nesenai užėjęs matau 
pilną garažą trokų, jų tarpe 
du visai naujus. Klausiu, kam 
naujus pirko, nes ir senieji dar 
geri. Bet p. Yarutis atsako, 
kad nemesąis nė vieno — vi
siems darbo užteksią. Aš pa
menu, kada p P. Yarutis pra
sidėjo penketą metą atgal, tai 
pats kepdavo, pats ir išvežioda
vo duona ir tik su arkliuku. Da- 
>ar gi turi modernišką keptuvę 
ir dešimtį trokų duoną išvežioti. 

Biznieriai, tai ne darbininkai, 
jiems visada gerai. Darbininkai 
turi darbo, valgo ir geria, ne
dirba—irgi nevalgęs nebūna, 
turi pirkti už paskutinius cen
tus.

Kitą kartų parašysiu apie ki
tus biznierius.

—supos Darbininkas.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Atėjo Kultūra No. 3 
Galima gauti 

NAUJIENOSE 
kaina 45 centai

Visuomet pataik y m a s! 
LAIMĖJIMAS svečių ir 

Naujų draugų

•nAl Romo MAUT fJTRACT

16092 Ak Myliu Tave, Neveski Vai
kina, Minkeliuniutė

16075 Nakties Svajonėms Papuošta, 
BernuželJ Nevesk Pačios, 
Minkeiiuniutė.

16093 Gaidžio Polka, Sesutė Polka 
26057 Pas Darželi trys Mergelės,

Zedelis, Babravičius
26054 Kad Nėra Alaus, Barbora, 

A. Vanagaitis
16088 Pas Draugą Julių, Lietuvos 

Mados, Vanagaitis
16067 Sirpsta Noksta Avietėles, Va

karinė Daina, Aido Choras 
VICTOR REKORDAI

73103 Gul Sendiena 
Linksmą Diena

Mariona Rakauskaitė 
78215 Sveika Marija 

Leiskit į Tėvynę 
Justas Kudirka 

78913 Avė Maria (Magliocco) 
O Salutaris Tantum Ergo

Eugenio Cibelli
21216 The Rosary (Nevin) Grand 

Vargonai
Avė Maria (Bach-Gounod) 

Grand Vargonai 
Charlos O’Connell

80470 Linksminkis Jonai
Kas Subatos Vakarėli

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

Ak, Myliu Tave
Margaret E. česnavičiuto

80525 Via Jonukai Jaunasis 
Karklino Žvirbleli

V. Daukša
80471 Kuršėnų — Polka 

Antininkų — Polka
J. Žukas ir Orchestra

Kaina Rekordų 75c. I kitus mies
tus prisiunčiamo. Perkant ant sykio 
6 apmokame prisiuntimo lėšas.

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

JOS. F. BUDR1K, Ine. 
5417-21 So. Halsted Street 

Chicago, Illinois

WENNERSTEN’S[w
Tikras Apynių Malt Extract

MOKYKLOS NURSfc, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

BRJGGSi Kas nors vis atima gyvenimo dziaugsma

Old
yn^.r.LonilaidU.. Ub </60

UW.

'The Smoother and Better Ciįarette
not a cough i n a carload

KALBĖDAMA aukiteinės mo 
kykloe merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nursd pasakė:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, tai
kia uilaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
ktinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukėtą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo."

Nujol galit vartoti neita 
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
outelj namie.

Feen&mmt
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 

| Soknis Tik 
Mėtos -

Pašalink Kosuli, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

n6 forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.
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ŠIANDIENINES FILOSOFINĖS MINTIES 
SUDĖTIS

I naują religiją grynai žmonišką 
ir filosofinę bo Dievo virš pa
saulio.

(Tęsinys)

Socializmas ir individualizmas
Kas kita nutinka praktikos’ti ryšį su žmonija 

srityj. Čia viso pradžia, pa
grindas yra ne doktrina, bet is
torinis faktas: gyvenimo prob
lemos, sužadintos didžiuoju po
litiniu socialiniu perversmu, 
yra tyrinėjimų impulsas. Todėl 
ir mintis šioj srityj pradeda 
gyvai krutėti, ieškodama ryšių 
su politinėmis doktrinomis, 
paruošiiisiomis perversmą. Nors 
socialinė XIX šimtm. filosofija 
prasideda apšvietimo gadynės 
politinėj filosofjoj, vienok ji 
iškelia visą eilę motyvų, ku
riuos pagimdė naujosios gyve
nimo sąlygos. Pagrindinė to 
amžiaus problema: pastatymas 
individualizmo prieš socializaci- 
ją. Visos kitos praktinės prob
lemos grupuoja apie jas, ir j- 
vairiausi jų išsprendimai svy
ruoja tarp jų, kaip tarp dviejų 
ašigalių.

Tos problemos išsiplėtojime 
galima matyti dvi fazes. Ligi 
1818 m. visi bandymai ją iš
spręsti turi sutaikymo sinteti- Simonas, 
nes žymes. 1848 ir 1849 m. re- akstinu, 
akcija brutaliai nutraukia šį žia socialinę doktrinos pusę ir! dividualizmas stovi prieš socia- 
šimtmetinį darbą: individualiz-'padaro išjos tai grynai prak-j šitas klausimas prakti-
mas ir socializacija | .................... ’ ”
ūbaisiais priešingų ir kovojan- i 
čių tarp savę pusių, kurių vadai politine reakcija iš nauja kyla 
vis daugiau ir daugiai skiriasi, pergyventos ir dogmatizmo iš
griebčiau pabrėždami antagoniz- kraipytos krikščionybės for
mą tarpe šitų socialinių srovių.■ mos; filosofija yra priversta su

Jų pastatymas priešpriešėms ėjomis kovoti kritikos pagalba, 
įgyja įvairių formų, žiūrint ku
rioj srityj tas įvyksta.

kaip gimine apima rnšį. Kas 
jaučia susivienijimą su visu pa
sauliu, tas tuo labiau turi jaus- 

Todel ir
yra ankštus ryšiai žmonijos
istorijoj tarp tikybinių ir vi
suomeninių judėjimų.

Individualizmas, priešingai, 
negimsta kartu su filosofija. Jis 
kovoja už asmens teisę 
deda nuo pagrindinės 
kuri nulemia visas kitas 
savarankiško mąstymo

publiką, paaiškėja bedugnė tarp 
turtingųjų klasių ir proletaria
to. I pirmųjų socializmo teore
tikų klasinį egoizmą atsako 
klasinio intereso ir proletariato 
kovos teorija. Natūralinis sąry
šis tarp liberalizmo ir socializ
mo srovių buvo nutrauktas po
litinės reakcijos džiaugsmui. Ir 
sintezės vietoj išaugo karingas 
santykis tarp individualizmo ir 
socializmo.

Iš Kozlovskio S. B. [“K.”]

Pastangos sudaryti normalę 
sintezę, kuriai ISIS m. revoliu
cija turėjo gerą pagrindą, nuei
na niekais, įsimaišius klasiniam 
egoizmui. Pasiturinčios klasės, 
bijodamos prarasti savo privi
legijų, nustoja teisingumo jaus
mų ir nesustoja prieš dešimčių 
tūkstančių piliečių pražūtį, ku
rie reikalavo savo teisių. Birže
lio dienomis, kada darbininkai 
buvo priversti statyti barika
das prieš ką tik jų iškovotą res-

naikino feodalizmą ir įsteigė 
naujas įstaigas. Po Napoleono 
nupuolimo visoj Furopoj įsiga
lėjo reakcija. Senoji tvarka, ku
ri Prancūzijoj buvo revoliuci
jos, sunaikinta, o kituose kraš
tuose Nepoleono, galingojo re
voliucijos įrankio, dabar prie
varta įvedama. Tautos vėl pa
tenka į despotizmą grįžtančių j u 
karalių iš Dievo malonės; at
gyja vienuolynai, jėzuitų ordi
nas, inkvizicija, uždraustų kny
gų indeksai, socialinis feodaliz
mas ir dvasininkų viešpatavi
mas. Užsidega toki neapykanta 
“prancūzų naujovių”, kad net 
Turine buvo sunaikintas Napo
leono įsteigtas botanikos sodas, 
o Padujoj sugriautas jo pasta
tytas tiltas. Austrija bendrai 
su Rusija stojo reakcijos sar
gybom Todėl visos tautos ir 
siekė laisvės, oro ir šviesos; jos 
stengėsi grąžinti tą, ką prancū
zų revoliucija joms davė pamė
ginti per Napoleoną ir ką jos 
su jo nupuolimu prarado. Libe
ralinė srovė plėtojasi kartu su 
socialine. Abi kartu jos kovoja 

vadinamas etinis’su bendrais priešais, kuriuos 
buvo nugalėjusi šviesiojo am-1 
žiaus filosofija: prieš dvasinin
kų ir bažnyčios viešpatavimą, 
prieš valdovų despotizmą val
stybėje. Liaudis kovoja už li
beralinius principus, matyda
ma juose kelią prie socializaci- 
jos.

šita kova su bendru priešu, 
šis laikinas susijungimas pada
ro įtakos ir į susiartimą jų te
orijos srityj. Reakcinės valsty
binės srovės kovoja su paliktu 
XVIII amžiaus individualizmu, 
įtakoje gi besiplėtojančio socia
lizmo atsiranda organinė val
stybes teorija, kuri yra priešin
ga XVIII šm. valstybinėms te
orijoms, lygiai kaip ir pats so
cializmas, ta organinė visuome
nės teorija stovi prieš indivi
dualistinį mančesterizmą, kuris 
mechaniškai sudaro visuomenę 
iš egoistinių motyvų ir iš at
skirų asmenų, kaip iš atomų.

XIX šimtm. etika
XIX amžiaus ir etikos srityj 

stojo ant grynai individualinio 
pagrindo. Kiekvienas pažadini
mas prie veiksmo buvo moty
vuojamas malonumo ar pasi
bjaurėjimo jausmais, kuriuos 
jaučia atskiras asmuo. Prieš 
šitą etinį sensualizmą Kantas 
pastatė kategorinį imperatyvą, 
tuo perkeldamas Russo nutam
pytą demokratizmo principą į 
etinę sritį, bet ir čia pradžia 
yra atskirame asmenyje ir jo

ir pra-
teisės,
teises:
t°,ses,; interesuose, tik sulyginimas at- 

teisių suteikiaspręsti visus klausimus .remiam s];įru asmenų 1 ‘ ‘ “ ‘
tis savo įsitikinimais atmetant moraliniam Kanto dėsniui bend- 
visus išorinius autoritetus. In-l dūmo žymės. Pereinamąją vie- 
dividualizmas savo prigimtyj į.j užima Bentamas, kuris su
yra griaunamoji pradžia; jis1 mažina individualizmo etikos in- 
ateistinis. Bobespieras turėjo. teresą, pridėdamas simpatijos 
teisės vadinti ateizmą apstok-> elementą. Ir tik Sen-Simono mo
raliniu. XVIII šimtmečio ga*,kykloj etika virsta visuomeni- 
las, kuris buvo individualizmo i ne< jos principu yra Kanto 
issiplėtojime kulminacijos. altruizmas. Prieš šitą visuome- 
punktu. visai atmetė religiją, i n,nę moralę stovi asmens sau-

Vienok lig tik atgyja judėji- va)(-s etįga> 
mas už socializaciją, mes mato- į solipsizmas Makso štirnerio ir

’ Ničšės.me grįžimą prie krikščioniško-1 
sies idėjos, šitas gryžimas įgy
ja dvi formas, žmonėse, kurie! 
plačiuu j ateitį žiuri, kaip Sen- 

jis yra progresingu 
Jie daugiausia pabrė- mas yra tikroji sritis.

Socialines

UNION MADE f 
Yes!

ĮJlue 
Ribbon, 
Malt, 
Extract

! PLAlNOfkHOP

Bankininkaukit Čia
Kur Jus Maloniai Priims 

Jo Greitumas, Saugumas ir 
Parankumas

MES turime didelį, draugišką banką Čionai. 
Jums patiks daryti biznį su mumis.

Tai yra labai lengva. Mes turime bankininkus, 
kurie kalba jūsų kalba ii* labai nori jums patar
nauti.

Mes randamės centre — lengva atvažiuoti ir 
yra viriui seniausių ir stipriausių bankų Ameri
koje.

Atsilankykit čionai jei norite sutaupyti pinigų, 
arba norite siųsti pinigų j seną tėvynę, arba nu
sipirkti apsaugas — bile ka iš daugelio dalykų, 
bankas yra gatavas atlikti <1el jūsų.

The Foreman National Bank
The Foreman Trust And Savings Bank 

14i Šalie and Washington Streets, Chicago

šimtm.idėjos XIX 
pradžioj

visuomenėsPolitinis gyveni- 
kur in-

pasidaro utinių, tai platesnių pasaulinių ngj formoj yra teisingi reika- 
■ išavdų. Bet greta to ir kartu su lavimai minių, kurios stengiasi 1 • 1 • 1 • • • W • 1 1

T (IRTAS VI R š I JA 100 M I L I O N Ų D O L ERIŲ

Religija
Religija yra ta dirva, kurioj 

tas pastatymas 
nių santykių 
Būtybės sienų, 
mas— jausmas 
visata, 
bės >

įsigyti žmoniškesnių gyvenimo 
sąlygų. Šviesiojo amžiaus filo
sofija visiems žmonėms pripa
žino lygias teises, o XVIII ir 
XIX amžiaus revoliucija iškovo
jo jiems politines teises, nors 
vakarų Europoje, šis laimėji- 

filosofija mas buvo dalinai socialinių ir 
neatmeta dogmatiškai krikščio- bidividualinių principų sintezes 
nybės, kaip XVIII šimtm. atme- pasekme; ši sintezė susikoncen-

I kaip ankščiau Kantas kovojo su 
metafizika.

Bet XIX šimtm.

peržengia žmo-.tė religiją; filosofija tiktai ka- 
sieną ir siekia sasi įm) religija, istoriškai tyri- 
Religinis jaus-1 nedarna tuos šaltinius, ant ku- 
susieliejimo su rių 

su pirmapradžiu Buty- tas. 
bės šaltiniu.
apima ir visuomeninį

travo Russo kūryboj, kurios

kratizmas. Jis jungia indivi- 
au tonomi-remiasi religijos autorite- dualizmo pi.rtižią

šita daro Strausas^ Fei-1 "'V vienrtl.‘ susitmim* teorija, * • i • • * i v • i i

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas iSeg- 
zaininavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų , 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St.

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

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

susiliej imas erbrachtas, ir kartu XIX am- 
jausmą, žius Kanto plunksna pažymi

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

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 Canal 0114

Keliaukite laivais 
priklausančiais 

ir operuojamais 
Suvienytų Valstijų 

Valdžios)

Pavasaris Lietuvoje!
Dabar galvokite atlankyti jūsų Tėvynę per gražųjį Pavasario 

laikų. Išplaukite United States Lines laivais malonioje draugijoje 
jūsų tautiečių.

Speciale ekskursija
išplauks iš New Yorko ant puikiojo laivo S. S. George ^ashington, 
Balandžio 25-tą, asmeniškai vedama W. R. Dyckc^ gerai žinomo 
U. S. Lines Atstovo.

Mr. Dyckes išanksto priruoš viską jūsų kelionei ir parūpins jums 
ir jūsų bagažui nuvežimų iki kur važiuojate Tėvynėje.

S. S. LEVIATHAN išplaukia gegužio 5d.
Jūsų vietinis laivakorčių agentas suteiks jums pilnas informacijas 

ir pasakys apie speciales kainas dėl šios ekskursijos ir kaip plaukti 
didžiausiu pasauly laivu, arba rašykite pas

United
110 S. IharlNHn St., Chicago, III. 45 Bro.ulvvay, Nrw York City

su universalinių teisių lygybės 
i principu. Ligi XIX šimtm. vi

durio demokratizmas yra obal- 
sis, kuris jungia visas progre- 

I singąsias pastangas.

Prancūzų revoliucija iškovojo 
žmogaus ir piliečio teises. Bet 
paaiškėjo, kad šių teisių nega
lima įvykdinti tokioj visuome
nėj, kur taip yra įsigalėjęs in- 

I dividualizmas, kaip šių dienų 
demokratijose. Jungtinės Ame

rikos Valstybės, šitas netolimos 
praeities visų progresyvinių 
žmonių idealas, virsta griežtos 
ekonominių interesų kovos are
na ir didžiausio masių išnaudo
jimo pavyzdžiu.

Tokiu bodu vėl palengva at
sirado reikalo įvesti daugiau 
socialinių elementų į valstybės 

į tvarką. Šitoj kryptyj ir prasi- 
' deda smarkus minties darbas 
per pirmąją amžiaus pusę. 1800 
metais išėjo Fichtės raštas: 
“Uždarytoji prekybos valsty
bė”, pirmasis nuosekliai apgal- 

i votas socialines valstybės pla- 
nas šiandienine dvasia. Sočia- 
listinės minties pradai Russo 

, mokinių ir priešininkų, kaip Mo- 
reli, Kondorsė ir kitų, pasken
dusių liberalizmo ir prancūzų 

; revoliucijos bangose , pradeda 
1 energingai plėtotis socialiniuose 
Sen-Simono, Oveno, Kabė, Fur- 
jė, Konsiderano, Lui Blanc’o, 
Prudono ir daugelio kitų moks
luose. Šita kuriamosios min
ties srovė vyrauja politinėj so
cialinėj srityj per pirmąją 
šimtmečio pusę.

Bet ji nebuvo vienintelė. 
Prancūzų revoliucija išsigimė į 
karinį Napoleono despotizmą, 
kuris sunaikino jos politinius 
laimėjimus Prancūzijoj, bet iš
plėtė visoj Europoj jos sociali
nius laimėjimus. Napoleonas, 
nugalėdamas Europą, visur pa-

Tel. Boulevard C214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvi*, lietuviam* viaado* 
patarnauju kuogerUurial 

M. YUŠKA & CO.
44X4 So. Paalina St., Olcafa, 111^

Permodeliavimas
Prisiartinus pavasariui, jus, be abejo, norit padaryti daug permainų prie 
savo. namo. •

• 
Gal hut jau jum« yra nusibodęs senos mados plumbingas 

manote pirkti naujus. Mes turime didelį pasirinkimą plumbin- 
go ir fikčerių; nupirkome penkiolką karlodų, dar pradžioje 
metų; visokių ’mierų ir stylių maudynių, sinkų, elosėtų, skal
bimui lovių, labai pigiomis kainomis. Mes galime pigiai par
duoti pirkdami už cash ir atiduodam *4 sutaupymą savo kostu- 
meriams. > <

Šie tavorai dabar yra rodomi musų abiejose krautuvėse, 
State SL, ir Cicero krautuvėj. ’

Mes užlaikom pilnų pasirinkimų namų apšildymo reikme
nų: boilerių, radiatorių, ir atpjaunant paipas visokių mierų. 

Benki tūkstančiai ketvirtainių pėdų kambarys yra užimtas 
dėl fitingų visokių mierų.

STOGAMS POPIERA DARŽAMS “BOSE” <____________________ >
Gal planuojate javesti į namą karato van

dens ar garo šildymą sekamai žiemai. Da
bar jus galit sutaupyti vieną trečdalį. Tas 
išaiškinama lengvai, nes vasarą ir rudenį 
kainos pakyla. Jei neparanku dabar įsives
ti namą apšildymą, galit užsakyti, kad pri
statytumam vėliau ir jus gausit pigiaiu. Pa
šaukit telefonu arba atsiųskit atvirutę, mu
sų atstovas atsilankys pas jus ir pasikalbės 
apie jūsų namų apšildymą, be jokios atsa
komybės iš jūsų pusės.

Veikit tuojau ir pasinaudokit pigiomis kainomis 
Krautuvės atdaros vakarais. Subatoj iki H v. v. Nedėlioj iki 1 vai. po pietų

Musų pardavėjai kalba lietuviškai

Phones:
Vctory 2454, 

2455-2456
fol811is

PLUMBING HBATING Sc

(ons;Ihc
ELECTRICAL SUPPLIEB

Phones:
Lnwndale 2454
Cicero 130

PLUMBING AND HEATING
2118-20-22 So. State St. 4606-08 West 22nd St.

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

SYKI MUSU KOSTUMERIS—VISUOMET KOSTUMERIS

Amerikoje 
daugiausiai 

parduodama

I Lena
I Sako — I
Į “Labai 

gerą 
padaro

' mano * 
kepimą” *

Visuomet 
(Vienodas

Pastatomas per
Malt Sales Company

Mlchigan Avė., 
1‘hone Hhltehall

Gaukit šitę
Lena Skudurų
Lėlę 1
Prisiuntė 10c su kuponu!
Dykai Virimo Knyga!
Prlslųaklt Kuponą dėl Virimo Knygos Dy
kai kur telpa 200 euvirt išbandytų pata
rimų skaniems valgiams ir Haklainiams.

Premier
720 N. Chicago, 111. 

7SO7

IPKEMIER MALT HALES <?<>.
720 N. MIchlKan Avė., Kept. ■L'I.'M I 

I'hleiigo, III.
I įdedu lOe. pilnai apmokėti prlBlnnUma I
1 nešildo žttimoa, matrojamoa Lena Sku-

Idurų I^lės (16 colių aiiir.). .
KryžiukaH dėl Lėlės

Priaiųsklte, Dykai, tą Blue Ribbon Malt ■ 
_ ExU'avt

Kryžiukas dėl IZ-lės
Virimo Knygų.

Kryžiukas dol Knycos
Vardan
Adrrnan
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Lietuvon ir kitur nisieninnaa 
[Atpigintais 

Metams

Naujienos eina kasdien, Iiškirtam 
sekmadienius. Laidiia Naujienų Ben
drove, 1789 So. Halsted SŪ Chicago, 
1LL — Telefonas: Booeeveit 8MB

|8.00 
4.00 
150

Pinigus reikia alietl palto Mansy

“ATSIMOKA”

Smetoninio perversmo metu, 1926 m. gruodžio 17 d., 
ir vėliau Lietuvos klerikalinių moksleivių organizacija 
labai karštai rėmė “naujosios eros” karžygius, lenkty- 
niuodama su tautininkų “Neo-Lituanijos” studentais. 
Bet dabar ateina jau ve kokių žinių iš Lietuvos:

“Ateitis” praneša, kad valdžia uždarė moksleivių 
ateitininkų kuopas Šiaulių valstybinėje gimnazijoje, 
Šiaulių suaugusiems gimnazijoje, Raseinių valstybinėje 
gimnazijoje ir Ukmergės valstybinėje gimnazijoje. Ne
leidžiama gi veikti Naumiesčio (Tauragės aps.), Viekš
nių, Skapiškio, Anykščių, Ylakių, Palangos, Sėdos ir kai 
kurioms kitoms ateitininkų kuopoms.

Tai tautininkai, vadinasi, “atsimoka” savo rėmė
jams klerikalams!

Nenuostabu, kad Lietuvos krikščionių demokratų 
vadai tolyn vis giliaus susimąsto apie “svieto marnu- 
mą”. Iš tiesų, bloga buvo krikdemams, kada valdžią pa
ėmė i savo rankas valstiečiai liaudininkai ir socialdemo
kratai, bet dar blogiau pasidarė, kai, krikdemų padeda
mi, įsigalėjo “tautos gelbėtojai’’ tautininkai. Ar po to 
dar apsimoka į politiką eiti, valstybės labui “pasišvęsti” 
(skutant lašinių antspaudas ir t. t.)?....

BOLŠEVIKŲ ATKRITIMAS

milionų pūdų, kuomet metai prieš tai per tą pat} laiko
tarpį valdžia buvo supirkusi 428 milionus pūdų.

Pamatę šitokį didelį javų trukumą, Maskvos komi
sarai persigando: ką jiems užgiedos miestų gyventojai, 
kai jiems ims trukti duonos? Kas bus su jų “socializuo- 
ta” pramone ir su tomis sodžiaus sritimis, kurios neturi 
pakankamai savo maisto?

Šito persigandimo rezultate sovietų valdžia ir pa
suko visą savo politiką į tą vagą, kurion ją mėgino temp
ti Trockis ir Zinovjevas. Sovietų spauda dabar jau skel
bia, kad, aštriai paėmus j nagą “buožes”, javų supirki
nėjimas einąs sėkmingai ir pavojus kraštui iš šitos pu
sės išnykęs.

Taigi susidarė keista padėtis: kuomet Trockis sėdi 
ištrėmime netoli Turkestano, j} nugalėjęs Stalinas vyki
na kaip tik tą programą, už kur} stojo Trockis! Nenuo
stabu, kad daugelis opozicininkų jau daro žinksnius su
sitaikyti su Stalinu ir aiškina praeitas kovas bolševikų 
partijoje, kaipo liūdną ir bereikalingą “nesusipratimą”.

Bet žmonės, kuriems protą nėra sumaišęs “leniniz
mas”, gali pažvelgti į tą dalyką visai kitaip. Gerai, tegu 
bolševikų vadai vėl susitaiko, užmiršę tas “judošystes” 
ir “išdavystes”, kuriomis neseniai jie kits kitą vaišino 
— bet ar tai išspręs tas ekonomines problemas sovietų 
Rusijoje, kurios stovi prieš diktatorius?

Prievarta ėmimas javų iš ūkininkų anąmet atnešė 
Rusijai pasibaisėtiną badą; “karinis komunizmas” iš
šaukė Kronštadto sukilimą, kuris ir Leniną prispyrė 
galvotrūkčiais paskelbti prekybos laisvę ūkininkams. 
Ar nesusilauks to paties ir dabartinis Stalino politikos 
kursas? ' , 1

Aišku, kad bolševizmas yra patekęs lyg į užburtą 
ratą, iš kurio išeiti jisai nebegali. Ir negali dėl tos pa
prastos priežasties, kad jisai bando utopiškos diktatūros 
sąlygose pakelti ekonominį krašto stovj. Juk tai yra ab
surdas!

daugelį metų, pateko dabar į 
^kairia^pamtų” ir komunistų 
nagus ir buvo atkreipta prieš 
ją!

Kiekvienas pripažins, kad ši
tokios sąlygos buvo puikiausia 
proga komunistams, kokios tik 
jie galėjo kada nors tikėtis. O 
betgi ką jie pelnė iš tos pro
gos? Nu-gi nieko. Sudedami j 
rinkimų kampaniją ne tik sa
vo jėgas, bet ir pasinaudoda
mi atskilusiais nuo Darbo Par
tijos skyriais, jie nesugebėjo 
patraukti savo pusėn nė treč
dalio darbininkų balsų, paduo
tų tuose distriktuose!

Tai ve jums “didelis komu
nistų laimėjimas”.

----------------------------------------- ----------------------

Skaitytojų Balsai

Apžvalga
“DUNDAME GALVOTRŪK

ČIAIS f PAKALNĘ”.

ka gana didelė. Tuose 11 
distriktų kairieji kandidatai 
gavo 11,773 balsus. Tuo tar
pu regtiliarė Darbo Partija, 
kontroliuojama MacDonaldo 
šaikos, surinko 28,743 bal
sus.”

Kari Ettlinger.

EDITA

Įvyko visai netikėtinas dalykas sovietų Rusijoje: 
po to, kai Stalino frakcija sutriuškino opoziciją komu
nistų partijoje ir išblaškė jos vadus po visokius matuš- 
kos Rasejos užkampius, sovietų valdžia staigu — ėmė 
vykinti tą politiką, už kurią stojo opozicija!

Maskvos komisarai nutarė imti be jokių ceremoni
jų už pakarpos sodžiaus buožes (“kulokus” — pasiturin
čius ūkininkus), prievarta .“supirkinėti” iš jų javus, 
versti juos pirkti vidujinės paskolos bonus ir šitomis 
priemonėmis stiprinti “industrializaciją” krašte. Ir šitie 
Rusijos diktatorių nutarimai jau yra vykinami, ir iš 
“bolševikiško rojaus” kuone kasdien eina žinios apie 
valdžios atstovų susirėmimus su ūkininkais, apie “kulo- 
kų” areštus, jų turto konfiskavimus ir panašius daly
kus, kurie yra taip gerai žinomi iš “karinio komunizmo” 
iaikų . -

Bolševizmas atkrito j savo senąją ligą. Bet kodėl? 
Juk Stalinas ir visi jo šalininkai, ginčuose su Trockiu, 
Zinovjevu, Radeku ir kitais opozicininkais, aiškiausiais 
faktais įrodė, kad grąžinti “karinį komunizmą” Rusijo
je butų pragaištis kraštui, butų griovimas viso to, ko 
Rusija yra pasiekusi per septynerius “Nepo” (naujos 
ekonominės politikos) metus. Jie aiškino, kad persekio
jimas ūkininkų, kuriems jau pats nabašninkas “Iljičas” 
buvo pripažinęs reikalinga suteikti prekybos laisvę, pa
statytų pavojun net sovietų valdžią. Stalincai dėlto ir 
laimėjo kovą su trockistais, kad žmonių masės ir so
džiuje ir miestuose puikiai atsimena, kokių baisenybių 
teko Rusijai pergyventi “karinio komunizmo” laikais.

Na, o dabar patys stalincai, apsidirbę su opozici
ninkais, kurie reikalavo grįžimo į 1919-20 metų politikos 
vėžes, ėmė ir pasuko j tas vėžes valstybės vairą! Kodėl?

Suprantama, ne iš gero. Sovietų valdžią prispyrė 
griebtis tų desperatiškų priemonių rusti ekonominė pa
dėtis. Prekybos keliu valdžia neįstengė surinkti iš ūki
ninkų tiek javų, kiek jų būtinai reikia, kad kraštas ga
lėtų gyvuoti. Statistikos apskaičiavimai rodo, kad Rusi
jos valstybė turi kasmet gauti iš sodžiaus ne mažiau, 
kaip 500 milionų pūdų javų: 320 iki 340 milionų pūdų 
miestų gyventojams išmaitinti, 50 milionų pūdų armi
jai, 80 iki 100 milionų pūdų nederlingoms žemės ūkio 
sritims ir kokie 30 milionų pūdų pramonės* reikalams. 
Tik kuomet į savo aruodus valdžia supila daugiaus kaip 
500 milionų pūdų, tai ji gali tą kas viršaus išvežti į už
sienį.

Eksportuoti javus į užsienį sovietų valdžia jau se< 
nai nebegali (todėl ji dabar gabena į kitas šalis auksą, 
jeigu nori tenai ką nors nusipirkti). Bet to negana. Ga
le metii pernai paaiškėjo, kad valdžia neturi javų nė 
tiek, kiek jų būtinai reikia vidujiniems krašto reika
lams. Nors Rusijoje pernai buvo neblogas derlius, bet 
ūkininkai nenorėjo valdžiai pardavinėti atliekamų javų 
valdžios nustatytomis kainomis, nes tos kainos be galo 
žemos. Ir tapo suskaityta, kad nuo liepos mėnesio iki 
gruodžio pabaigos valdžiai pasisekė supirkti viso tik 300

Kauno “Ryte” vienas veik
lesniųjų Lietuvos krikščionių 
literatų piešia labai juodą da
bartinės padėties vaizdą. Sako:

“Kai kas šiandien dar ban
do tvirtinti, kad pas mus 
viskas tvarkoje, nors patys 
tvirtintojai mažai tuo tiki. 
Užtenka tik paskaityti vie
ną kitą kad ir ne opozicijos 
laikraštį, kad įgautumėm įs
pūdį, jog musų visuomeniš
kame gyvenime kažkas 
ka...

“Sekdamas oficiozo. 
džioj imtis aš sau be 
iliuzijų pasidariau
kad mes savo visuomeniška
me gyvenime dundame gal
votrūkčiais pakalnėn. Ar spė
sime susilaikyti?...

Ar nenudundėsime

braš-

išve- 
jokių 

išvadas,

mes 
taip pakalnėn, kad iš visų 
padėtų pastangų paliks tik 
skeveldros?”
Tai * taip šiandie kalba apie 

“naująją erą” Lietuvos kleri
kalai, kurie teikė “besąlygią” 
paramą smetonininkams, nu
vertosioms teisėtą Lietuvos val
džią. Nusivylė nabagėliai!

TAI DAR “LAIMĖJIMAS”.

/‘Laisvė” džiugina savo skai
tytojus, kad komunistai turė
ję didelio pasisekimo Londono 
miesto rinkimuose, kur jie iš
tisoje eilėje distriktų statė sa-< 
vo kandidatus prieš Darbo 
partijos kandidatų sąrašus. Ji 
pasakoja, kad 11 rinkimų dis
triktų komunistai buvo susidė
ję su “kairiasparniškais” Dar
bo Partijos skyriais, kuriuos 
Darbo Partija yra išmetusi iš 
Partijos (už disciplinos laužy
mą), ir tenai buvę pastatyti 22 
kandidatai, iš kurių buvo 16 
komunistų, o kiti šiaip “kairia- 
sparniai”.

Bet ar nors vienas tų kandi- 
M M datų buvo išrinktas? Brookly-

Eksportuoti javus į užsienį sovietų valdžia jau se-jno organas apie tai nutyli, ne
norėdamas minėti to nemalo
naus jam fakto, kad nė vienas 
komunistas arba “progresyvia” 
nebuvo išrinktas. Vietoje to 
jisai didžiuojasi tuo, kad komu
nistai su kairiasparniais surin
kę “daug balsų”. Sako:

“Jie (rinkimai) parodė, 
kad kairiųjų spėkos yra ne
mažos ir kad komunistų įtu-

“Laisvei” rodosi, kad tai esąs 
•komunistų laimėjimas ir dagi 
didelis; o mums rodosi, kad 
tai katastrofingas pralaimėji
mas. Ir kaip nelaikyt to pra
laimėjimu, kuomet komunistai 
kartu su kairiasparniškais dar- 
biečiais nesurinko nė puses tiek 
balsų, kiek surinko Darbo Par- 
(tija? Brooklyno raudonųjų 
biznierių organas bando juodą 
paversti baltu ir šitaip išva
džioja:

“Na, o dairiųjų darbinin
kų ir komunistų kandidatai 
neturėjo progos varyti smar
kią kampaniją. Viena, Ko
munistų Partija dar nebuvo 
priėmus naujos taktikos, kad 
statyti kandidatus atskirai, 
kur reakcionieriai kontro
liuoja Darbo Partijos orga
nizaciją, tuo budu komunis
tai nedirbo išsijuosę delei su
rinkimo kuodaugiausia bal
sų. Antra, senoji Darbo Par
tija pasiliko sau visą organi
zacijos mašiną ir iždą, iš
mesdama kairiuosius laukan. 
Atsižvelgiant į tai, kairiųjų 
laimėjimas yra didelis.”
Tikrumoje “kairiųjų laimėji

mas” susideda tik iš to, kad 
jie, atitraukdami Darbo Par
tijai 10,000 suviršum balsų, 
padėjo trijuose distriktuose 
laimėti konservatorių kandida
tams!

Aukščiau paduotieji “Lais
vės” argumentai yra grynas 
humbugas. Viena, ar ne kvai
la yra ta pasaka, kad komunis
tai, pastatę. 16 savo partijos 
kandidatų, “nedirbo išsijuosę”, 
kadangi dar jų partija nebuvu
si priėmusi “naujos taktikos”? 
Juk jie veikė tuose vienuoliko
je Londono distriktų su partL 
jos pritarimu, o ne prieš par
tijos valią.

Antra, yra tuščias prasima
nymas, kad Darbo Partija, iš
braukdama nepaklusniuosius 
skyrius Londone (už tai, kad 
jie atsisakė pašalinti iš savo 
tarpo komunistus), pasilikusi 
sau “visą organizacijos mašiną 
ir iždų”. Kaip tik atbulai: iš
brauktieji skyriai pasilaikė sa
vo rankose ir organizaciją ir 
turtą, kurį jie turėjo, o Dar
bo Partija tuose distriktuose 
turėjo organizuot savo skyrius 
iš naujo. Visa, kas Darbo Par
tijos buvo tenai sukurta per

[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]1
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Patėmijimas ‘
“Naujienų” nr. 76 tūlas D. 

Sargunas duoda patarimą kaip 
vesti kovą su lenkais. Jis liepia 
visiems susiorganizuoti, užmirš
tant savo įsitikinimus ir pradėt 
sabotažuot Lenkiją, deginant 
dvarus, nuodijant arklius ir 
naikinant amuniciją. Tam dar
bui jis nori suvienyti visus po 
Lenkais gyvenančius rusus, ru
sinus, vokiečius, baltgudžius ir 
kitus ir tokiu budu padėt lie
tuviams laimėti kovą su Len
kais.

Pirmiausia, tokie kovos bu
dai sustiprintų patį Lenkijos 
Pilsudskį ir duotų jam progą 
dar labiau išplėšt savo režimą 
ir patremt paskutinę žmonių 
laisvę. Del tokios svetimtaučių 
taktikos, daugelis net dabarti
nių Pilsudskio priešininkų imtų 
jį remti. Pagalios, kokis yra iš- 
rokavimas tiems po Lenkais gy
venantiems svetimtaučiams kil
ti prieš Lenkijos diktatorių 
naudai Lietuvos, kuomet pačioj 
Lietuvoj tupi tokie pat, o gal 
dar aršesni ir už Lenkų, dikta
toriai ?

Kad patraukti simpatiją Len
kuose gyvenančių svetimtaučių, 
arba ir abelnai užsienio žmonių, 
pirmiausia pačiai Lietuvai rei
kia sutriuškinti despotizmą ir 
atsteigti demokratiją, pastatant 
tinkamus žmones prie valdžios, 
o dabartinius kruvinuosius des
potus sukemšant į kalėjimą. 
Kuomet bus atsteigta demokra
tinė tvarka, kuomet žmonės 
matys, kad valdžia pildo Lietu
vos piliečių valią ir darbininkai 
tai valdžiai simpatizuoja ir kuo
met po Lenkais gyvenantys 
žmonės matys Lietuvai ateitį ir 
kad valdžia rūpinasi Lietuvos 
gyventojų reikalais, tai tada 
nereikės jų organizuot, nes jie 
patys matys kur yra geresnis 
gyvenimas — Lietuvoj, ar po 
Lenkais. Valdžia gi, turėdama 
žmonių pritarimą, ir užsienio 
politikoje bus daug stipresnė ir 
tada Pilsudskis nebedrys taip 
statyti ragus prieš Lietuvą, 
kaip kad dabar daro. Užsienio 
valstybės tada irgi labiau sim
patizuos Lietuvai.

Tada Lietuvai bus daug leng
viau vesti kovą su Lenkais d^l 
Vilniaus atvadavimo, ir nereikės 
panašių sabotažavimų, nes bus 
valdžia, kuri turės teisę sakyt 
ką ji atstovauja, ne taip kaip 
dabartiniai kruvinieji Lietuvos 
despotai, kurie bijosi prisimin
ti apie Lietuvos žmones, nes jie 
žino, kad jie nieko neatstovau
ja, nes jų niekas nerinko.

Taigi pirmiau nugriaukim 
Lietuvos kruvinąjį despotizmą 
ir tik tada kalbėkim apie kovą 
su Lenkais, nes kol Lietuvos 
despotai sėdi ant Lietuvos žmo
nių sprando, tol negali būti sėk
minga kova su Lenkais.

J. Shimbcl.

Trumputis romanas.
Kiekviena moteriške, tiesą 

sakant, yra gera. Bet tokią ge
rą, kaip Edita, vargu ar kur 
nors rasime.

—Edita,—sakydavo jai jos 
pavydus vyras,—aš žinau kad 
tu labai mėgsti lankyti kino 
teatrą. Bet aš negaliu to pa
kęsti. Aš negaliu kiekvieną kar
tų lydėti tavęs kino teatran; 
aš turiu manyti save pamišėliu 
esant, kada matau tave priete
moje sėdint su kitais vyriš
kiais! Aš nedaliu ilgiau taip 
kęsti. MekįZiu tave, nebeik dau
giau kino teatran.

Kadangi ji buvo gera žmona, 
todėl padarė jam šį malonumą.

Jeigu jus manote, kad tuo 
pasiaukavimu ji pagydė savo 
vyrą nuo pavydumo, tai jus vi
sai nepažįstate pavydaus vyriš
kio širdies.

- Edit,—niurnėjo jis, — Edi
ta, mano brangioji, tavo nau
joji skrybėlė neapsakomai gra
ži! Tu, ją nešiodama, darai gė
dą net pačiai Venerai. Ji visų 
skrybėlių gražiausia. Kiekvie
nas vyriškis gali tai patvirtin
ti. Todėl aš prašau tavęs: ne- 
bedėk tu daugiau niekados tos 
skrybėles.

Ji padarė jam ir šitą malo
numą, nes ji juk gera mote
riškė.

Manote, kad po to nustojo jį 
abejonės kankinusios? Visai ne! 
Nors jis iš tikrųjų butų pra
keikęs savąjį Otelą, jei butų 
tai nujautęs.

Vedusių meilėje esti dvejo
pų kombinacijų. Viena: meile 
pranyksta, vyras palieka, o ki
ta: vyras “pranyksta”, “mei
le” palieka.

Naktimis
Pustės 

Silpnumas 
arba skausmai 

Prašalinami 
saugiai su
SANTAL 

MIDY 
Capsules 

Parduodama 
visose 

vaistynėse

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU
Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
| 47 St & Ashland Avė.

g—-—a
GYVENIMAS

Mėnesinis žurnalas
900 W. 52nd Street

CHICAGO

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

Redakcijos At
sakymai

Tylinčiam. — Ne, tai visai ki
tas; todėl gerinus bus nedet.

— Edita,—verkšleno jis, — 
Edita, jie per dažnai naudojasi 
telefonu. Ak, kai aš pamatau, 
kad svetimas vyriškis, juo 
naudodamasis klausosi tavo 
balso saldžiųjų tonų, tada aš 
ištisas naktis negaliu užmigti. 
Pažvelk man į akis ii' prisiek, 
kad nebesinaudosi telefonu. 
Niekuomet!

Ji prisiekė ir paliko ištiki
ma savo priesaikai.

Vietoje laimės jis patyrė bai
sų nesmagumą.

—Edita,—guosdamasis jis,— 
jei tu kada nors apgausi mane... 
Ak, tu graži, jauna, o aš toks 
įkyrus... O varge, kas beliktų 
man, jei tu ap-viltumci mane?! 
Aš jaučiu, aš esu įsitikinęs, 
kad taip kada nors atsitiks.

. Iš tikrų; ų, ji pasistengi ir šį 
malonumą suteikti jam, nes ji 
juk buvo labai gera moteriškė.

Iš esperanto kalbos vertė
— Aitvariukštis.

Busiantis paukštininkas
Mažas Joniukas matė, kaip 

mama patupdė ant kiaušinių 
vištą ir už kiek laiko iš kiau
šinių viščiukai išsirito. Tada 
jis klausia motinos:

O jei aš tupėsiu ant kiau
šinių, ar man pavyks mažų Jo
niukų išperėti?

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

ROXIE HERB TONIG
Gamtinės puikiausios gyduolės nuo 
vidurinių ligy, jos turi savyje tik 
Sryniausius žiedus. Parduodamos va- 

ovaujančiose vaistynėse.
ArbaR0XY REMEDY CO. x

1460 W. Madison St., 
Haymarket 4219.

Mcr Ukunime ■klcpi* Jiihu 
iiuiiįuI, utllkuline kurpente- 
ry»tę,. l>htinbh)K4,.. įvesim 
elektrą... Tclefouuukit arba 
rašykit dėl dykai apskalt- 
UaUiuo.

COMMONWEALTH 
CONITRUCTION COMPANY 
01 tO S RaeincAvv. IMU W. JOthbl 

i’iiom: i.akam pi 0074
1'rlHlųhk n| Kupomi

W. SHIIi N(„ Wept. L.
A imliu. .........................
AdrebUH
Teį..........

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

mo Filosofiją”.

STORAGE SALE!
Per 5 dienas bus išparduota už 

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

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

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

matrasais po $38.00.
3 šmotų Parlor Setas už $49.00.
3 Šmotų Parlor Setas su Lova už 

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

$109.00.
Eden Nauja VVashing Machine už 

$89.00.
Radiola (i tūbų nereikia nei dratų, 

su gražiu Kabinetu vertės $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 $350.00.

Thermodįne 6 Tūbų Kailio už $38.
Freshinan 5 Tūbų Radio setas už 

$19.00.
Mohawk 5 Tūbų Radio Setas, 1 

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

už $29.00.
Atvvater Kent 6 Tūbų, Poolcy Ca- 

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

$149.00.
Fada 6 Tūbų Radio už $42.00.
Freshinan Eųuaphase Electric 6 

Tūbų už $98.00.
Freshman AC Electric 6 Tūbų Ma- 

sterpiece gražus Cabinctas už $89.
Crosley 6 Tūbų su Cabinctu už 

$68.00.
Victor Victrola vertės $200.00 už 

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

$98.00.
Columbia Viva Tonai $300.00 už 

$145.00.
Senora Gramofonas vertės $285 

už $125.00.
Hamiltcn Baldvvin grojyklis Pia

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

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

už $295.00.
KimbaJI Groiiklis Pianas už $265. 
Kimball Uprigh't Pianas už $52.00. 
Chekeriiig Upright Pianas už $65.

Visi šitie daiktai turi būti 
greitai išparduoti.

Manuiacturer’s District
Warehouse

3343 So. Halsted St.
Tel. Buulevard 8167 

Mathc\v Alcliunas
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šachmatų lošime geriausia 
atsižymėjo: studentas Sirutis,

Tarp Chicagos 

Lietuvių

4

Cirkas Chicagoje
Sėlis Ploto Cirkas atvyko j 

Cbicagą. Pirmas cirko pasiro
dymas čia įvyks ryto, šeštadie
nyje, balandžio 14 d., 2 vai. po 
pietų. Vakarais programas pra
sidės 8 valandų. Matinees po
piečių programai kasdien nuo 
2 valandos.

Sėlis Ploto Cirkus priklauso 
tur būt didesnis skaičius žvėrių, 
kaip kuriam kitam cirkui. Jis 
turi 45 slonius, zebras, kup
ranugarius, tigrus, liutus, bež
džiones, įvairių keistų jmukščių 
ir šimtus retai kur matomų 
gyvūnų.

Rušinskas šių metų Runer-up, 
Dr. Zalatorius, Dr. Zimontas ir 
kiti.

Checkers pasižymėjo J. Za- 
pustas, kuris yra nesumuša- 
mas lietuviuose, ir pirm keleto 
metų laimėjęs Chicagos miesto 
antrų vietų.

Golfininkai ir svečiai, smagiai 
pažaidę, pasikalbėję, Velykų ry
te skirstėsi namo pasilsėti.

Ateinantį šeštadienį įvyksta 
vėl kontestas ir yra keletas ge
rų prizų laimėjimui. Golfinin- 
kės ir golfininkai kviečiami da- 
lyvaut konteste. Kliubo adre
sas 32-ra ir Halsted gat. Pra
sidės po pietų. Prizus visi gaus 
subatoj.—Reporteris Dig.

North Side
Garnys aplankė North Sidę
Balandžio 11 dienų garnys, 

lekiodamas po North Sidę, nu
sileido ant Jono Bachuno namo 
ir paliko gražų sūnų. Bachu- 
nienė randasi po Ih-o. Montvido 
priežiūra Liuteronų ligoninėje 
(prie Humboldt parko), kur ir 
lietuviai turi savo skyrių, o 
Bachunas džiaugiasi tokia gar
nio dovana. —Northskįietlis.

METINIS BALIUS

X

*

I

Kad atsilankiusi cirkan pub
lika turėtų progos pasižiūrėti 
jo laikomų gyvulių, žvėrių ir 
paukščių, durys atsidarys visa 
valanda anksčiau, negu progra
mas prasidės.

Programai taipgi bus labai 
įvairus. čia bus akrobatų, 
gyvulių ir žvėrių treniruotojų, 
juokdarių, etc. etc. — Europie- 
čių, japoniecMy. Icinie&y; italij 
— ekspertų išpildymui nuure- 

rių ant trapecijų, Rusijos kazo
kų ir 57 klounai.

žvėrių be suminėtų jau 45 
slonių, yra vien Sibiro ir ben- 
gališkų tigrų 20. Jie ištreni
ruoti ir jie atliks tam tikrus 
numerius.

PRAKALBOS
Temoje “Milionai žmonių, 
dabar gyvenančių nebemirs 

ant amžių!!!”
Kalbės garsus Biblijos studen

tas S. BENECKAS
Nesiduok nė jokiam užsiėmi
mui nei pasilinksminimo vietai 
sulaikyt tave namie, ištaigoj, 
ar kur Kitur, bet atei-K ir clžiau- 

kis su tais, kurie džiaugsis be
siklausydami tokių palinksmi
nančių daiktų. Nenusigąsk jei 
reikėtų tau kiek karais pava
žiuoti; nes taip darydamas pats 
sau naudą parneši. Pasiūlome 
progos IŠGULDYME, kuris at
sibus:

PENKTADIENY J

SPORTAS 13 d. balandžio, 1928 
Golfininkai pradeda išbusti iš LIUOSYBĖS SVET. 
po ilgos ir nuobodžios žiemos 49th Ct. ir 14th St, Cicero, III.

Pradžia 7:30 vai. vakare 
įžanga Liuosa 
Nėra Kolektos

Rengia ir kviečia T. S. B. S.

Rengia Garfield Park Lie
tuvių Vyrų ir Moterų Pa- 

šelpinis Kliubas

Balandžio 15,1928
Cicero Liet. Liuosy- 

bes Svetainėj
14 St. ir 49 Ct., Cicero, III.

Pradžia 7:30 vai. vakare

Bus prakalba ir dalinimas 
žiedų nariams nesirgusiems 
per 10 metų.

Kviečiame skaitlingai at
silankyti.

Gegužio rą dieną, 1928
• (

Iš New Yorko Klaipėdon 
be persėdimo

Lietuvių Golfo Kliubo pirma 
sezoninis atidarymas įvyko Su
batoj, bal. 7 d. savoje buveinėje. 
Tam tikslui buvo surengta koų- 
testas: “Indoor Golf”. Laimė
tojais išėjo: Dr. Karalius —pa
darė mažiausia skorų (20 kir
čių); jis laimėjo pirmų prizų.! 
Dr. Naikelis laimėjo “mateh” ir 
antrų prizų. P-nas Čeponis pa
gavo daugiausia “Birdies” už 
trečių prizų. Dr. žilvitis lai
mėjo “Driving” su 7 points, už 
ketvirtų prizą. P-nia Zalatorie
nė (Dr. Zalatoriaus žmona) iš-; 
lošė prizą sumušdamą Willie' 
Hunter 1 up į 9 skyles. Taipgi, 
atsižymėjo konteste Dr. Zimon- 
to sunūs ir B. Juknius. Willie 
Hunter, įžymus profesionalas, 
demonstravo aiškindamas, grožį 
golfo žaismės, golfininkų klai
das ir kaip taisykliškai yra gol
fas lošiamas.

Golfo Studio įrengta gražiai. 
Čia randasi 9 skylės tiksliai su-1 
konstruktuotos ir pasunkinimui

Rengėjai.
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1928 M. KETURIOS EKSKURSUOS

LIETUVON
Tiesiog į Lietuvos Uostą

KLAIPĖDĄ

PADARYTAS
KAIP REIKIA

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui

Be Jokių Persėdimų

BALTIKO-AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

moderniškoje įmonėje

Ima Ekskursija
Lietuvių Judamųjų 

Paveikslų Korp. 
Balandžio-April 17 d. 
Laivu “LITUANIA” 
Ekskursijai vadovaus 
JONAS K. MILIUS

2ra Ekskursija
“VIENYBĖS”

GEGUŽĖS 2-rą dieną 
Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai vadovaus
Antanas Kandrotas

3čia Ekskursija
“NAUJIENŲ” 

GEGUŽĖS 29 DIENĄ 
Laivu “LITUANIA” 
Ekskursijai vadovaus 
“Naujienų” Atstovas

4ta Ekskursija
LIETUVOS VYČIŲ 

Birželio-June 16 dieną 
Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai vadovaus
Kazys J. Viesulą

Baltic America Line 
Laivu ESTONIA

Kompozitorius

St. ŠIMKUS
.. - < ’ ■ 

t

Palydovas

Tai bus smagi, mokslinga, įspūdinga 

ir naudinga kelionė. Lietuvon pribus

prieš dideles iškilmes 10 m. Lietuvos

grynas ar Apynių Skonio
Padarytas vien tik Blatz 
priklausomu bildu — kad 
davus jums gerumą ku
ris 100%.
Klauskite DYKAI knygos val
gių darymo rašytos per Grace 

Viall Gray

Vai Blatz Brewing (Jo. 
i hicuco Brandi 

1500 Holt St.,
Phone — Biunstvick 3600-1-2

Tikru! I ui jo* Guminiu

V AL BLATZ
BREWING CO.
Bu. 1881 MUw*ukM.Wto.

b i ■ ii.iiii/

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį 

kraštų. Kas metai vis daugiau ir daugiau amerikiečių važiuoja 
aplankyti saviškius Lietuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisve
čiuoti. Lietuviai deda visas pastangas, kad tie svečiui butų gerui 
priimti ir išsivežtų malonius įspūdžius iš Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog j Klaipėdą nnt Bal tiko-Amerikos Li
nijos be jokių persėdimų prie dabartinių aplinkybių yru malonus 
ir visiškai keleivių nevargina.

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kraštą ne
atidėti, bet važiuoti pas savuosius šią vasarą su viena iš viršml- 
nėtų ekskursijų iš Amerikos tiesiog i Klaipėdą.

Žinioms Kreipkitės i Vietos Agentą.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III.

ARTISTAS J. BABRAVIČIUS 
keliauja drauge 
su ekskursija

Pradėkite Prisirengimą Tuoj aus!
Sekamose vietose patarnaus jums

nepriklausomybės apvaikščiojimą

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

V. STULPINAS
3255 So. Halsted St.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St.

J. J. ZOLP
4659 So. Paulina St
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NAUJIENOS,. Chicago, III. Penktadienis, bal. 13, 1928

Tarp Chicagos 
Lietuvių

prižiūri mamos vienos; kai ku
rios ją turi papeš, bot daugu
ma — mamas. Kiton užeini, 
žiu rėk susėdę du ar trys vy
rai, jau paraudusiomis nosi
mis, o kai kada jie kalbasi ir 
su “anuo pasauliu“.

Bridgeportas
l*o Velykų.

Się apielinkę aplankius, ne
sunku įspėti, kad čia butą ko
kios nors didelės iškilmės —die
na arba dviems anksčiau prieš 
tai. įteikia tik pereiti išilgai 
Auburn avė. ir dar porą skers
gatvių, ir štai matai, kaip, ant 
delno, Velykų pėtlsakius.

šalygatviai apibiaurioli, o 
kur arčiau karčiamos, tai net 
ir sienos apipilstytos tam tikru 
mišiniu: mėnulio spindulių su 
naminiu alučiu, raugintais agur
kais, kopūstais... O kiek tų pi- 
lečių sutinki su jjždaužytomis 
akimis, tai ir nesuskaitysi. Ki
ti vėl pakutavoja policijos sto
tyje. Priežastis, kaltė visų tų 
nelaimių, žinoma, verčiama ant 
Velykų.

čia vėl, žiūrėk, žmonės , stra- 
palioja viduriu gatvės ir, maty
ti, patys nežino kur randasi, nė 
kur eina. Ne vien seni, pagyve
nę vyrai, mėgia mėnulio skis- 
tymą, bet maukia jį ir jauni, 
kad net piršto nebereikia, o 
vėliau, žiūrėk, sėdi kur nors ša- 
lygatvyje atsirėmę į sienų, gi 
jei ne, tai užkabinėja praeivius. 
Taip tęsėsi per kokias dvi die
ni ko) Velykos išgaravo.

O kiek dar čia rasi visokios 
rūšies krautuvėlių: kuone po 
viena kiekvienai šeimynai. 1 žei- 
ni pažiūrėti vienon tokių krau
tuvėlių, tai nematysi daugiau 
tavoro, kaip kokias tris keturias 
blėkines (kenus), dvi poras 
marškonių pirštinių ir pustuzi
nį baksiu kų saldainių. Bet pa
klausk kaip biznis eina, išgirsi 
atsakymą, kad gerai.

Tokias krautuves didžiumoje

Kitui\vėl, žiūrėk, įeina koks 
nors agentas krautuvei); jis 
nieko nelaukdamas traukia vi
dun. Sako einąs pamatyti šei
mininkę, nes tik tuomet galė
siąs padaryti biznį. Ir teisybę 
sako: penkioms arba dešim
čiai minučių praslinkus, sugrįž 

j ta paraudusiomis akimis, su 
šypsą veide, ir jau tada gau
na orderį. O kurie agentai ne
turi tiek supratimo, tie esti 
“out of luck.”

Ir taip tas musų krikščioniš- 
kai-demokratiškas Bridgeportas 
vargsta diena iš dienos, savaitę 
iš savaitės. —Raulas.

Ką Matė Ir Nugirdo 
Reporteris

Sukeliąs “primary” balsavi
mų sujudimas dar nenuslugęs. 
žmonės tebekalba apie pešty
nes balsavimo dienoje, apie po
liciją, apie dabartinį valstijos 
ginėją Robertą Croxve, o taipgi 
įvairius kitus dalykus, kurie 
liečia miesto valdžią ir politi
kierius. Kai kurios tų kalbų iš
rodo tikslios, kitos — perdėtos; 
jos tečiaus įdomios kaip žmo
nių sentimentas (ūpas).

Tur bu t nesuklysiu pasakęs, 
kad mažiausia gailesčio reiškia
ma delei to, jogei dabartinis 
valstijos ginėjas, ('rw\ve, pra
kišo Swansonui. Ne tai, kad jie 
lauktų iš S\vansono ofiso šven
tos nekaltybės, jei jis taptų 
lapkričio mėnesį išrinktas, bet 
tikisi, kad S\vanson daugiau ra
mybės suteiks chicagiečiams.

Peštynių balsavimo dienoje, 
pasirodo, matė ne vienas. Kas 
dar stebina bent tos ar kitos 
lietuvių apgyventos apielinkės

Kita jo pasakaitė buvo tokia: 
vyras dirbąs kaip šoferis. Mies
to džiabo jis neturįs, bet kas 
mėnesį gaunąs čekį $175 už 
kokį ten politinį “darbą“, šo
feris tą čekį išmaino, už išmai
nymą pasiima $25, o $150 pa
siunčia atgal ten, iš kur čekis 
atėjęs buvo.

Negarantuoju, kad tos pasa
kaitės butų teisingos. Jas at
pasakojau, kaip girdėjau, idant 
parodžius, koks daugelio žmo
nių ūpas yra, kaip jie žiuri į 
valdininkus. — Reporteris.

Lietuvių Vaizbos 
butas

Rengiasi išleisti metraštį

I.ithuanian American Cham- 
ber oi Commerco (Lietuvių 
vaizbos butas) Chicagoje ren
giasi išleisti metraštį.

Tas metraštis planuojama 
išleisti pavyzdžiu raporto, kurį 
išleidžia The Chicago Associa- 
tion of Commerco.

merikos lietuvių vaizbos butų,'tada 
idant koordinuotai padarius są- kylu 
rašą visų lietuvių, gyvenančių
šioje šalyje ir surinkti juo pla
tesnių statistikos žinių apie 
juos.

Kaip manoma atsiekti to tik
slo? Manoma kreiptis j kliubus, 
draugijas, parapijas, spulkas. 
Tai bus organizuotų tais ar 
kitais pamatais lietuvių sąra
šai. Paskui manoma kreiptis 
į lietuviškus laikraščius pra
šant adresų jų skaitytojų. Per
žiūrėti telefono knygas ir ki
tokius šaltinius, kur galima 
tikėtis surasti lietuvių pavar
džių. Kai jau iš šių visų šalti
nių lietuvių pavardės suplauks,

išsijoti jas, kad nepajutai- 
duplikatų, lai yra pakart 

toj imu.
Tai bus, žinoma, ne lengvas 

darbas ir ne mažai jo, bet tiki
masi metraštį (raportą) tinka
mai priruošti. — Reporteris.

DIDELIS ROŽINIS BALIUS
Rengia Vyskupo Vulančiuinko I*a- 

šelpoH Draugystė, Suimtoje, Balan- 
džio-April 14, 1928 m., Chicagos 
Lietuvių Auditorijos (Mažoj svet. 
ant pirmų lubų), 3133 So. Halsted 
Street. Pradžia 6:30 vai. vakare, 
įžanga 35c ypatal.

Pasarga: Kas gaus daugiausia 
rožių baliaus vakare, tas gaus 
puikią dovaną aštuonių dolerių 
yertėa. ,

Pranešimas 
Kriaučiams

Jau Ne Užilgo
MUMS PADAINUOS DIDIS 

DAINININKAS

PRANEŠIMAI
Draugyste Lietuvos Vėliava A. 

No. 1, laikys savo mėnesinį susi
rinkimą Balandžio 15, 1928, kaip 
pirmą valandą, paprastoj svetainėj. 
Draugai ir draugės malonėkite at
silankyti ant susirinkimo.

J. Motuž, ( Pirmininką*
.1. Dabulski, Sekretorius

KAIP SI RADIMAS Al KSO 
Sako trijų savaičių bandymas 

pertikrino ją
Ponia Mary H. Thornaa, Box 165, 

West Point, Ga., rašo:
“Po vartojimo jūsų puikios Bul

gariškos Žolių Arbatos per tris sa
vaites ir radau, kad jos tokios yra, 
kaip jus sakėt. Geros dėl skilvio, 
kepenų, inkstų ir pagerina kraują. 
Man taip jos pagelbėjo, kad rei
kalauju dar kito bakselio Bulgariš
kos Žolių Arbatos. Jos yra taip ge
ros, kad visa šeimyna vartoja jas, 
jos yra kaip surastas auksas.”

Bulgariška Žolių Arbata pagelb
sti greitai prašalinti slogas. Tik
tai verkit karštą eidami gulti. Par
duodamos visur vaistinėse, 75c ir 
$1.25.

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

balsuotojus, tai nauji seniau ne
matyti dabotojai ir dabotojos, 
kitaip sakant, “kolektoriai” 
balsų arti balsavimo vietų. Taip 
Town of Lake apielinkėje vie
las pilietis pasakojo: girdi, se
niau tai dalindavo pagyvenę vy
rai ir moterys, o šj kartą buvo 
daugybė jaunų bernaičių ir 
mergaičių, seniau nematytų, 
neregėtų.

Kitas vėl lietuvis papasakojo: 
esą, \vardoje, kur aš gyvenu, 
antradienyje policija turėjo dvi 
gubas pareigas pildyti. Ji ne tik 

' dabojo “ramybę” gatvėse, bet 
1 ir namus “kanvasavo.” Pas ma- 
I ne patį buvo užėję pora polici- 
’ ninku ir kuone varu varė eiti 
balsuoti. Žadėjo nuvežti ir par
vežti. Ir policininkai tapo poli
tikieriai.

Bridgeporte biznierius, kuris 
nesikiša į politiką, užėjus kal- 

1 bai apie kovą, ėjusią dėl balsa- 
, vilnų, papasakojo tokią pasa
ką: Drainage kanale esąs koks 
ttn laivukas, kurio vertė sie
kianti vos -HM> dolerių. Tam 
laivukui operuoti ir jį prižiū
rėti samdoma: 3 inžinieriai, 3 
inžinierių padėjėjai, 3 pečkuriai 
ir dar vienas kitas asmuo. Lai- 
vuko gi užlaikymas kainuojąs 
miestui apie 27,000 dolerių me
tuose.

Užklaustas, ar jis yra tikras, 
kad ši žinia teisinga, biznierius 
atsakė, jog žinią girdėjęs iš po- 
litikieriaus.

OLD COLD

šiame pirmame leidinyje tilps 
visu pirma vaizbos buto įstatai, 
kurie užims apie septynius pus
lapius; paskui valdybos ir di
rektorių surašąs; toliau —ra
portas buto prezidento, p. J. J. 
Elias, raštininko — Anthony 
Slilakis, finansų raštininko — 
J. Hertmanavičiaus, kasieriaus 
—Fr. Bradčulio ir biznio vedė
jo — J. P. Varkalos. Po to eis 
rapbrtas pirmininko komisijos 
narių priėmimui; raportas pa
rengimų komisijos pirmininko; 
raportas importo ir eksporto 
kemisijos pirmininko ir rapor
tas presos komisijos.

Toliaus eis surašąs Chicago 
Litbuanian American Cbamber 
of Commerco narių klasifikuo
ta tvarka, tai yra pagal alfa
beto raides (sulyg narių užsiė
mimu).

Tilps Sharkey vakarienės pa
veikslas.

Bus paduotas surašąs buto 
narių alfabetinėje tvarkoje.

Paskui eis išdėstvmas nužiū
rėtų planų Chicagoje Lietuvių 
vaizdus buto darbuotei ateinan
tiems metams.

Dr. Basanavičiaus paveikslas 
gėdulių rėmuose ir trumpa jo 
biografija. Manoma taipgi gauti 
keletas paveikslų Kauno ir Vil
niaus trobesių.

šio raporto tikslas, pasak p. 
Varkalos, yra padaryti tai, ką 
jau finai yra padarę ir daro 
čia Amerikoje. Jie leidžia kas 
metai metraštį, kuriame pa
duoda visus vardus, pavardes, 
adresus, o taipgi telefonų nu
merius Amerikoj gyvenančių 
finų (suomių).

•Chicagos Lietuvių Vaizbos 
butas planuoja išleisti tokį są
rašą ne vieną, bet kiekvieną 
metą — pataisant įvykusiai 
klaidas ir permainant minimų 
žmonių adresus, jei jie permai
nys gyvenimo vietas.

Kalbamo sutašo užduotis bus 
surinkti juo daugiau statistikos 
žinių apie lietuvius, gyvenan
čius Chicagoje, kad šios skait
linės tarnautų kaip koks veid
rodis, kuriame galėtų pasirodyti 
Chicagos lietuviai. Ateityje gi 
manoma pasistengti praplatinti 
tą surašą taip, kad jis apimų 
visos Amerikos lietuvius .

Teko patirti, kad Chicagos 
lietuvių Vaizbos buto nariuose 
esama noro sušaukti, jei galima 
suvažiavimą visų aštuonių A-

Teiksitės atsilankyti ant susirni- 
kimo, kuris atsibus 15 d. balandžio, 
1 vai. po pietų, S. L. A. 174 kp., 
Fuller Vark Club Room, 46th SI. 
ir Princeton Avė. šiame susirinki
me bus renkama Centro Valdyba 
ir delegatai j Seimą.

— Valdyba.

Birutės Kalno Draugystės mėne
sinis susirinkimas įvyks pėtnyčioj, 
balandžio 13 d., 1928 m., 7:30 vai. 
vakare, Chicagos Lietuvių Audito
rium, 3133 So. Halsted St. Nariai 
visi yra kviečiami atsilankyti lai
ku.

— M. K. Pienis, Nut. Rašt.

Draugystės Dr. Vinco Kudirkas 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadienį, Balandžio-April 14 dieną, 
M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd 
PI., 7:30 vai. vakare. Visi nariai ir 
narės kviečiami atsilankyti j šį su
sirinkimą, nes yra daug dalykų dėl 
aptarimo.

— A. Kaulakis, rašt.

Detroit, Mich., S. L. A. 352 kuo
pos susirinkimas bus laikomus ne- 
dėlioj, 15tą 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 Tarnow 
Avė., 21-mos kuopos raštininko, rei
kalaudami persikėlimo lakštu, į 352 
kuopą.

— J. Ovėraitis, Fin. Rast.

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

— S.' H. Dijokas, Sekr.

Taupyk Parankus Taupymus.
Universal Building 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. 68rd Street, 
Hemlock 0800.

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

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

M. Dundulienė.

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

Lietuvių Tautiškų Kapinių Lotų 
savininkų ir draugijų atstovų vi
suotinas susirinkimas įvyks nedė- 
lioi, Balandžio (April) 15 d., 1928. 
Mildos svetainei, 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. Gegužes Ap- 
vaikščiojimo. Kviečia

— Kapinių Valdyba.

Art. Stasys Pilka rengia atsisvei
kinimo vakarą — vaidinimą — 
penktadieny, 13 balandžio, Lietuvių 
Auditorijoj. Visai nauja, specialiai

JUOKAI

Motina: — Kam tu Šluostai zu- 
bus.su rankos viršų?”

Jane: — Užtat, kad jis yra daug 
Švaresnis negu delnas.”

“Jo sumanumas tiesiai nepapras
tas.”

“Tikrai? Aš turėjau sumanymą, 
bet biskj žioplas.”

Tai kaip tik ir yra. Aš nemačiau 
kito žmogaus, kuris taip save ant 
juoko laikytų ir tokiais įvairiais bu
dais.”

...Bet — rūkykit 01d Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. Siame laikraštyje telpa 01d 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi- 

| žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne- i 

turėsi■ >*

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

25c į metus
t

Madų knyga Rudens, žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius

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

—A. M. Kadsel, sek r.

TW0 MONKEYS FITTED
WITH GLASSES AT THE

JOHN HOPKINS
H0SPITAL

Science of Ophthalmology and 
Optics have made such vvonderful 
progress and have been the means 
of relieving so many human ills, 
that tho tnedical practioners docided 
to experiment on t\vo monkeys.

Spectacle glasses were designed 
to impair their eye-sight and cau.se 
imperfect vision, which would be a 
severe strain on the monkeys’ eyes.

Many diseases are already attrib- 
uted to eyestrain and the pnysicians 
i n charge expect to locate the causes 
of many more complications, caused 
by errors of refraction. If you have 
trouble with your eyes, phone Dr. 
Serner, Optometrist, Victory 6279, 
for appointment.

3265 So. Halsted St.

STASIO
Atsisveikinimo vaidinimas 

PĖTNYČIOJ

Balandžio 13 d.
Lietuvių Auditorijoj
Kviečiam visus atsilankyti 
ir atsisveikinti su visų ger

biamu art. St. Pilka!
DALYVAUJA: 

pp. S. Čierienė 
p. Petraičiutė-Miller 
S. Staniuliutė
A. Zavistaitė
J. Balsis
B r. Liutkevičius
R. Juknevičius
S. Pilka
J. Puišis
K. Sabonis
J. J. Zolp
A. Vanagaitis
J. M. Byanskas ir kiti. 

Įžanga 75c. ir $1. 
Pradžia 8 v. vak.

PAVASARINIS ŠOKIS
Rengia 

Brighton Park Lietuvių Atletų 
ir Pašelpos Kliubas

Subatoje, Balandžio (April) 14 d., 1928
MELDAŽIO SVETAINĖJE 

2244 W. 23rd Place 
Pradžia 7:30 vai. vakaro

■ Kviečiame visus atsilankyti j šį šokį; busit už
ganėdinti. Muzika J. F. Pociaus.

KOMITETAS.ų , ------------- ----- .

Artistas
J. Babravičius

— Tai Įvyks —

Nedėlioj, 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

bus.su


J

Penktadienis, bal. 13, 1928 SA<JIENBS, CHc*go, ŪL

Tarp Chicagos 
Lietuvių

» “Dėdės” Šerno 
paminklo projekto 

reikalu.

'joj buvo sudėta daug detalių: 
šerno biustas, “Lietuva” laik
raščio kopijos, cigarų pelenams 
idėžudė kiaulaitės formoje, o 
kas labiau gadino vertę, pamin
klo, tai lietuvaitė, kuri klūpė
dama deda vainiką ant jo ka
po. Ta “lietuvaitė” atima visą 
dėmesj nuo Šerno ir žiūrėtoją 
atkreipia į save. Vadinasi, 

[ kompozicija pasidaro “picto- 
l rial”, o ne stovyla.

Šiandien Auditorijoj 
I artisto St. Pilkos 
1 atsisveikinimo 
l vaidinimas

i

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952

MUS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
A K U S E R K A

3252 South Halsted Street

Lietuviai Daktarai Advokatai

Laukiau kol bent vienas “ju- 
rymenų” tars savo žodį dėl 
“Dėdės” Šerno priimto projek
to, bet iki šiol nė vienas dar 
nekalbėjo. Aš. visgi noriu pa
sakyt kodėl buvo priimtas p. 
Bučo (iš Komos) projektas, o 
ne kieno kito.

Dvylika ar trylika konteste 
dalyvavusių dailininkų ir ar
chitektų bei skulptorių buvo 
prisiuntę savo projektus. Dau

gelis tų projektų buvo menkos 
vertės, bet daugelis parodė di
delį pažinimą technikos princi
pų. Kai kurie kontestantai gal 
nesuprato kur šerno paminklas 
bus pastatytas. Kitai p jie ne
būtų darę tokių projektų, kaip 
militarinės pergalės triumfo 
skliautai (Areli of Triumph), 
kalnu monumentai, soduose sta- 
torui paminklai, etc.

Tokie projektai, jeigu jie bu
tų buvę priimti be pataisymo, 
tai, statant juos, užimtų bent 
pusę akro žemės. Suprantama, 
tokie dalykai nėra galimi.

Pirmame “jurymenų” posė
dyje buvo pakeltas klausimas, 
ar ne atmesti visus gautus pro
jektus ir paskelbti kontestą iš 
naujo. Buvo apsvarstyta, kad 
toks pasielgimas butų netinka
mas, nes kontesto iš naujo nie
kas neskelbia, kol pirmasis ne
būna išspręstas. Kad iš viso 
nebuvo tinkamų projektų, tai 
faktas. Bet sprendėjai (“ju- 
ry”), be jokio šališkumo, iš
sprendė vieną geriausių pro
jektų visame konteste, tai p. 
Bučo projektą.

Kodėl p. Bučo projektas bu
vo priimtas? Todėl, kad—1) 
paminklo ^ropųrcija atatinka 
kapo vietai; 2) stylius kolonos 
yra maždaug originalus (nega
lima ją lyginti nė Graikų ar
chitektūrai, nė prie ankstyvo
sios bizantikos, negi prie Ro
mos arba romaneskos architek
tūros bei gotikos); 3) žiūrėda
mas į visą stovylos formą ne
matai nė akmenų, nė marmuro 
arba cemento lėkštumų, bet 
matai gražią, harmoningą lini
jų budavonę; 1) šis paminklas 
įneša daug savotumo į Lietu
vių Tautiškas kapines.

P-as Grybas (iš Paryžiaus) 
buvo prisiuntęs keletą nufoto
grafuotų jo darytų stovylų pa
vyzdžių. P-no Grybo projektai 
kai kuriems “jurymenams” pa
tiko, bet tas dar neparodė, kad 
jie buvo šernui taikyti.

Kalbant apie “lietuviškumą”, 
reikia pasakyt, kad Jono Šilei
kos (iš Kauno) projektas turė
jo daug “Dėdės” šerno ypaty
bių. Bet tuo pačiu laiku jis 
turėjo daug trukumų techni
niu žvilgsniu. Jo kompozici-

Pagalios kasgi yra pats “lie
tuviškumas”? •Kaip mes tatai 
suprantame? Ar tik tiek, kaip 
mes patys atrodome? Ar kiek 
mes esame kultūroje pažengę? 
Man rodos, kad kultūros pažan
ga vietoje nestovi, ir vienoje 
stovyloje mes negalime paro
dyt savo dailės bei kultūros sa
vybių. nes mes dar neturime 
aiškios tautinės dailės sąvokos.

Senosios Lietuvos pilys turi 
daug bendra su bizantika, ku
rios pradus Lietuva, be abejo, 
įgijo iš rusų. Tą senovės ar
chitektūrą mes skaitome lietu
viška. Bet kaip gali jį būt lie
tuvių, kad yra skolinta iš kur 
nors kitur. Todėl jeigu šer
no paminkle ir butų kiek bi- 
zantiškumo ar romantiškumo, 
tai to dar nepakanka. Aš iš 
širdies noriu, kad musų daili
ninkai sugebėtų pravesti lietu
vių tautinės dailės ir architek
tūros savybes. Bet visa tai 
padaryt greit negalima. Ima 
daug metų ir net šimtmečių, 
kol išsivysto aiškios tautinės ir 
kartu pasaulines epochos. Aš 
žinau, kad mes visi norėjome 
pastatyti šernui tokį pamink
lą, kuris primintų mums ir mu
sų ainiams tautinę dvasią, bet 
šiandie ji yra suprantama la
bai įvairiai.

Jeigu mes nueisime į lietd- 
vių arba lenkų kapines, tai pa
matysime, kad skirtumo tarp 
lenkų ir lietuvių kailinių nėra. 
Kodėl nėra? Todėl, kad kaip 
pas vienus, taip antrus ryškiai 
metasi į akis Komos katalikų 
religijos pažymia — kryžiai, 
dievukai, aniolukai ir tt. Taigi 
lietuviškumo tuo budu čia ne
galima pažymėti.

“Dėdė” šernas buvo laisvas 
žmogus, mokslo populiarizuo- 
tojas ir lietuvių kultūros dar
buotojas. Jis pilnai užsipelnė 
daugiau, ne kad kryžių ant 
savo ka|x>. Jisai užsipelnė auk
štos pagarbos koloną, kuri tu
rės pasaulinės dailės pobūdžio 
ir kuri puoš savo aukštu stie
bu Lietuvių Tautiškas Kapi
nes.

Dailininkas
M. J. Šileikis.

šiandien vakare art. Pilka 
Lietuvių Auditorijoj taria sa
vo “sudiev” laike atsisveikini
mo vaidinimo. Jis pasirodys 
Šekspiro veikale “Otelio”, pa
pasakos naujas savo juokingas 
kompozicijas žodžiu — pasku
tiniu sykiu atvers mums savo 
kūrybos širdį. Be art. St. Pil
kos, programoje dalyvauja 
komp. A. Vanagaitis, pp. S. Če- 
rienė, S. Staniuliutė, P. Petrai- 
čiutė-Miller, K. Sabonis, J. J. 
Zolp, B. Liutkevičius, J. Puišis 
ir kiti. Sykiu su art. Pilka 
atsisveikins ir studentas Juk 
nevičius, jis taip pat apleidžia 
Chicagą. Programas žada būt 
įvairus, įdomus. Art. Pilka 
daug dirbo pas mus, mes visi 
susiėję į Auditoriją turėtumėm 
palinkėti jam geros kelionės. 
Tokių vaidinimų, kaip kad mo
ka paruošti art. Pilka, vargu 
greit susilauksim. Pradžia 8 v.

—Draugas.

Viriui Unlversal
Stato Bank ....

Moteryi ir mergi- 
uow kreipkitii su 

reikalai! nuo 12 iki 
3 vakaro. Kitu lai
ku nasrai sutarti.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

u

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis 4kiq Specialistas

ATVELYKIŲ ŠOKIAI

Draugystė Atgimties Lietu
vių Tautos Vyrų ir Moterų ren
gia Atvelykių šokį s u bato j, ba
landžio (April) 14, 1928 m., 
Tautiškos Parapijos svetainėj. 
3501 So. Union Avė. Kas turės 
kiaušinį gražesnį ir stipresni, 
gaus dovanas.

Kviečia atsilankyti visus
Komitetas.

MORTA BANAVICIENĖ
PO TĖVAIS IVAŠKEVIČIŪTĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 10 dieną, 12 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukusi 80 metų amžiaus, gimusi Kau
no rėdyboj, Šiaulių apskr., Papilės miestelis; Amerikoj iš
gyveno 7 metus. Paliko dideliame nubudime 6 dukteris: 
Antaniną Endriuškevičienę. Kazimierą Kuizinienę, Petro
nėlę Kaveckienę, Julijoną Vainauskienę, Prancišką Kun- 
drotienę, 2 sūnūs Joną ir Vincą, brolį Petrą Ivaškevičių/ 
brolienę Oną ir gimines. O Lietuvoj dukterį Leonorą Ve- 
žauskienę. Kūnas pašarvotas randasi 6530 So. Robey St.

Laidotuvės įvyks suimtoj, balandžio 14 dieną, 8 vai. 
ryte iš namų į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už velionies sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mortos Banavičienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, žentai, Simai, Brolis, Brolienė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grabelius Eudeikis, lel. Yds
1711.

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

Tel. Kcnwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phonn Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirnrgas

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

Vai.: 1—8 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Map!ewood Ava.

Tel. Republlc 7868 
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel Victory 7188 
Re z- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

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

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 

\ Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111. 

Telefonas Central 4411
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piai 

Gyvenimo vieta 
8823 South Halsted St.

TeL Boulevard 1811
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republlc 96(10

fcLASSIFIED APS.
Business Service

Biznioi Patarnavimas
'TAISOME kaminus, 3 prakiurimus 

užtaisome už $3. Darbas garantuotas.
C. MOSER

625 W. 48th PI. Yards 1034

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

644 E. 43 St. 
Drexel 2287

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

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

Electro — Mekanikas ir 
Radio Ekspertas 

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

Darbą garantuoju 
V. K ISDN A S

Gili S. Albany Av. Tel. Prospect 10434

JOHANNA SNYDER 
po tėvais Kibartaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 10 dieną, 5 valan
dą ryte, 1928 m., sulaukusi 
apie 21 metų amžiaus, gimu
si Chicagoje. Paliko dideliame 
nubudime vyrą Harry ir ma
žą sūnelį Martiną metų 
amžiaus. Taip-pat paliko tė
vus Justiną ir Fihminą Ki- 
barlus, broli Vladislovą ir 3 
seseres: Jauvigą, Kristiną ir 
Filiminą ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 5146 South 
Halsted Street.

Laidotuvės įvyks Subatoje 
Balandžio 14 dieną, 1 valandą 
po pietų iš namų Į Lietuvių 
Tautiškas kapines.

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

Nubudę liekame, 
Tėvai, Sūnūs, Brolis 
ir Seserės

Laidotuvėsę pątarnauja gra
borius A. MasaisMfe, Telefonas 
Boulevard 4139.
P. s —Taip-nat bus perkel

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

Graboriai

S. D. LACHAVIGZ

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

įvairus Gydytojai 
GYDO

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

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
V alandoi: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 18. 
Neiėlioj nuo 2:38 iki 4:30 v. po piets

TELEFONAS CANAL 0464

A. A. DUS
ADVOKATAS

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

VnkiirniR
8241 South Halsted St

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart PanediUo iv

PAtnyčioa.

T. C. NAUGHTON, Plumbing and 
Heatinp, iron ir tile drainage. Plum- 
bin^o ir šildymo sistemos jvedamos. 
dailinai! išmokėjimais.

2248 W. Madison St. 
West 0017

i)r.TJ,R:PBLUMENfHAL
OPTOMETRIST

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Te!. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Rnaas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, VyriŽkų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

' Ofisas: 3112 So, Halsted SU Chicagt 
arti 31at Street

Valandos; 1—8 po piet, 7—8 vakara 
Nedaliomis ir Ivantad. 10—12 dieną

Į CLASSIFiEB AliS.
Educational

Mokyklos_____________
LIETUVIŲ ATYDAI.

Pavasariui ir vanarai bandykit crcamcarth 
soti ant buvo lolfs ir kvietkų. jardui 
arba $1.75 buJciiui. Taipgi krūmeliai. Reikalaukit veltui knygytije: kaip užlaikyti 
darži).

O'ITO W1TTBOLD NURHERY.
0758 Lolita Avė., Falinade 5220-2172

$5 ĮMOKĖTI 

KITUS Į

3 METUS

MŪRINIAI ir mediniai namai, 
garažai, porčiai, pakeliam namus, 
pertaisom, j dedam cementinius pa
matus, šalygatvius, grindis, stogus, 
malevojam, plasterioiam, jvedam 
plumbingą, visas darnas garantuo
tas, telefonuokit dėl dykai apskait- 
liavimo, Brunsvvick 4707.

AJAX CONSTRUCTION CO.
2206 Milvvaukee Avė.

KARPENTERYS
Dirbu visokius darbus; malevoįu, 

opieruoju ir cementinį darbą atlie- 
u gerai ir pigiai visiems žmonėms.

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenie 

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

Lietuviai Daktarai

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Res. 2359 S. Leavit St., C^nal 2330 

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

l'elephono Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietą.
7 ikj 9 vak. Nedėk nuo 10 iki 12 diena 

Res. Telephone Plaza 8200

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

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

WM. MITREWITZ, 
739 N. Troy St. 

Tel. Nevada 8345

Lietevie Graborias ir 
Balzamuotojas

2314 W 23rd PL 
CAilago. I1L

Patarnauja laldotuvl- 
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland -Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

Rc8^ 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėboj 10-12 d.
Telephone Hemlock 0066

DR. B. J. ROOTH
LIETUVIS DENTISTAS , 

X-Ray Laboratorija 
7054 S. Westem Avė.

Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:90 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M 

CHICAGO

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniikas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
rfiua metodus X-Ray ir kitokius elele 
Iros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai 
1925 W. 18th St. netoli Morgan Si 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ii 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110 

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredcs vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutarti

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DRNT1STAS 
4645 South Ashland Avenee 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL. x

Miscellaneous

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota. North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinj gyvenimą kur gyvulių 
ir javu auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washjngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už- j 
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 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Raihvay 
St. Paul. Minn

Business Service
Biznio Patarnavimas

MES perkraustom pianus, namų ra
kandus ir tt.Vežam ir toliau. Mes at- 
sišaukiam bile kur, bile kada. Myers 
Moving and Long Distance Hauling. 
4153 Roosevelt Road. Lawn 0409.

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

1807 So. Peoria Street

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži
noki! su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
(mokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1821 
MR. PARIS

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

FRED W. SORGE 
1013 N. California Avė. 

Humboldt 7946

Financial
Finansai-Paskolos

laidotuvėse ir kokiam# 
reikale, visuomet eit’ 
■anžiningas ir nebr&n 
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
•kyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u ke
ri jos kolegiją; 
ilgai nraktika- 
vusi Pensylva- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
Ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
sit* pagelb*. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, uuo 6 iki 
V vai. vakare,

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos

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

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6358

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja- ’ 
mas.

Tel. Kedzie 7166

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. CHARLES SEGAI 
Praktikuoja 20 metai — — 

Ofisas
South Ashland Avenue, 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOSi 

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

Phone Midway 2880

4729

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

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

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

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

Tel. Branswick 4983
Namų telefonas Brunsvrick 0597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia 
Res. 6610 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1831 South Halsted Street 
Cbicaao, IU

Telefonai Boulevard 1989
DR. S. A . BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:80 iki 9:80 v. !
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, I1L

DR. MARGERIS J
3421 South Halsted Street

Tel. Boulevard 8483
Nuu 12 iki 3 po pietų. Nuo 6;30 iki j 
8;3U v, vak, Sekmadieniais uuulU—12

DR. G. L. MADGE
DENTJSTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

Advokatai

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa 
įkyrimo telefonu.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas ▼idurmieetyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washingtou and Clarka Sta 
Ofisn Tel. Central 2978

Kamą Tel.; Įlydė Vark 880S

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popiemojam. Užlai 
kom malevą, p opi erą, stiklus ir t t.

3149 Šo. Halsted St
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

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

MALEVOJU, popieruoju ir calcim. 
$5 už kambarį.

Telefonuokit
Diversey 5067

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

Tel. Ardmore 1078

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

MARKS MOTOR SERVICE 
Abelnus pristatymas siuntinių ir 
pilnų vežimų. Greitas patarnavimas 
bite kur.

819 W. Adams St.
Munroe 1946 .

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2Mi 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 4% ko mišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
192 N. Clark SL Dearborn 4020.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT 
COPORATION

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

___ XCvuUuued ou page
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A. OLSZEWSKI 
8241 S. Halsted St, 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

Lino ir 2-ro Morgečio
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

UŽ ALGĄ.
Keikia atsakančiai atrodančių vyrų, 
apie 25 metų amžiaus, į didelę įstai
gų, kurie gali kalbėti angliškai. Už 
tų darbų mokame $50 į savaitę.

M R. KERANSKl 
Room 1514 

134 N. LaSalle St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jlaisui

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, iumuie *>»vsm

tį. Pinigus gausite i 12 valandą.

REIKALINGAS buferis, supran
tantis savo darbų. 1967 Canalport 
Avė., Tel. Roosevelt 4395.

Iš Sandėlio Išpardavimas
Mohnlr l’arlor "eta" ............................ ..
$.*<6<> Pnrlor **taH ...... ........................
$100 Frido Pnrlor neina . ..............
W n Inu t Bcdroorn notas .....................
$200 vValuut inK'Kiuinuo netan . .....
Vnlromo knmb. netan ........ .................
$160 Valdomo kambario notas .........
0x12 Wilton kaurai ............... ...... ..... ..
$05 Wilion oxi......
$06 VVllton 0x12 ..........................
$AO Coxwell krenlni ..........................
AVAILABLE STORAGE
7728-32 Stony Island Avė.

Atdaru iki 10 knn vak., nod. ikt 0 v.

$40.00 
'fillft.00 
$80.00
$30.00 
$00.00
$.•10.00 
$10.00
$10.00 
$•’!’. 00 
$,*17.00 
$16.00
CO.

DODGH '!J7, Sodan .............  ?»»»
JllHCK ’«7, Sodan ........ ...... $« 60
CADILLAC V-Ol, 7 PA". Sodan $000
CADILLAC V-fll 6 pa*. CnUpfl $060
AUHUHN nOO "port Scdau . .. $060
NASH '28 Sndan .......   $960
HUDSON •!!ll Concb ........  - ¥•*«>»»

Vinį Uaral Kąj'antnoti. ItmokSJiniAie 
2500 So. Halatod St. 

Atdara visada

Real Estate For Sale
Nnmai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI mūrinis namas,

- . . 1 REIKIA lietuvių pardavinėtojų,
imame legali nuoilm- turi kalbėti angliškai ir būti paty- 

_ *\ vę prie Real Estate. Puiki proga.
Industrial Loan Service Turi va!iT,ynii? irjamų, kad turėtų karų. Matykit 

FRED W1LKEN, 6357 S. Kedzie avė.

v.

M & K Motor Sales
vmenros srnaiusl tr atsakan&ausi vartotų 

karų pardavinAtojat, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, rerame mechnniAkaine 
stovyje, 
$•4000. 
kiemu 
nais.

karai parduodam! nuo $180 
M<*« turime karą knrla tinka 

reikalams. C*«b. UmokAjimaie,
0811*18 8n. Halsted St.

iki 
vi Ro
mai-

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

__ • • • • . * REIKALINGAS senyvas nevedęsMorgiciai pirmi ir antri vyras arba moteris, kad butų tei-
6 nuoiimčiais padaromi i 24 valandas.

Musų iilygos bus junta naudingos. 
Kreipkitės pas

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St.

singi ir negirtuokliai; kad mokėtų 
gaminti valgį. Darbas nuolatinis. 

5530 Lake Park Avenue 
Tel. Fairfax 2619

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

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

Nauji arba Vartoti Rakandai
SloinR.vjn, pigiai greitam Hpnrdavimui pnr- 

torio "etai, valgomi "etai, miegkambario *<>• viHokln ra- 
dldžlo.

tn(. taipgi ilidoll* pn*li-lnkimaH 
kandi! ir vartotų karpeti), vinokio

CHI-OAK PAHK STORAOH
3531 N. (’lark St.

Warner Storage, .124(1 N. Halated
Atdara vakaram ir Nedėllomla iki 6

St. 
v. vai.

NASH 1027, mlvnnerd, 4 durimi" xc<lan, 
kaip pauja*, $900. Ohl*inobilc, 111*47, 4 du
rimi* landau, $800.

A. L. ARGO, (1718 S. VftMtorn Avė.

COACH 102H, 5 pMaStertų, pilnai 
pnlkųn bal ton tajerai, labai Ava* 
dienu irarantuutan. Kaina $3115. 

financb co.
Stony Inland., Fatrfaz 8030, 

vakarai" arba nedAlioJ
__________Broughain —

A-l stovyje .$625, V6 įmokėti, kitu*< 
lengvais išmokėjimais. BURKE 
MOTOR SALES, 3517 Archer Avė.

NASH 
įrengta*, 
m*, 110

7001
atdara 

WILLYS-KN1GHT

Kas turit automobilių? ___ _ w _ __ r
Nedaro skirtumo kokį, ir yra”šaliuna‘š‘'su Visais įrengimais; 
norėtumėt gauti gerą kainą. 
Čia pasitaiko geriausia pro
ga Chicagoj išmainyti ant 
bizniavo loto; šitoj vietoj 
kaina auga kasdien aukš
tyn. Žinoma yra visiems 
kad kurie spekuliuoja ant 
bizniavų lotų, tie palieka 
turtingi. Ką tamstos lau
kiat? Jeigu mylit pinigus, 
tai nelaukit kol kitas pasi- 
gaus šitą progą. Lotas ran
dasi ant 59-tos ir Fairfield 
Avė. (gatvekarių linija),' 
kaina tik $4,800. žinoma/ 
kad ten reikia mokėt cash p»ie

viršui yra 6 kambariai ir 2 karų 
mūrinis garažas. Pardavimo prie
žastis — išvažiuoju j kitų miestų. 
Matyt galima nuo 9 iki 1 vai. po 
pietų.

1238 W. 59th St.

Real Estate For Sale 
Namai*ženiė Pardavimui

PARDUOSIU ar mainysiu naujų 
plytų namų, 2 po 5 kambarius, lo
tai-, 30 pėdų. Puikiausioj lietuvių ko- 
onijoj Chicago, Marųuette Manor. 
Kaina $14,500.00.

7149 So. Washtenaw Avė.

BARGENAS dėl greito pirkimo. 
> į 2 aukščio mūrinis namas, akmeni

nis frontas. 6 ir (f ruimai. 5220 So. 
Union Avė., Tel. Yards 6222.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Kampinis 8 flatų mūrinis na

mas, 6-4 ir 2-5 kambarių, vienų me
tų senumo, j MtarųUette Manor, 
100% išrenduotas, $6500 cash. Vei- 
kit greit, šaukit FRED WILKEN, 
6357 So. Kedzie Avp., Prospect 3000.

TIKRAS NAMAS 4 FLATŲ
4-5 kambarių moderniškas mūrinis 

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

Harris and Unger
3.310 W. 6.3r<l St.

Hemlock 6263

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ 
EKSKURSUOS 

XVisconnino virtinės 
pradedant

BARGENAS. Gražus moderniškas 
5 kambarių biingalovv, 2 karų ga
ražas, gera trnnsportacija, netoli 
mokyklų ir bažnyčių, tiktai biskį 
įmokėti, kitus išmokėjimais. 7213 S. 
Rockwell St.

SKOLINAM PINIGUS 
1 ir £ Morgičiams 

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

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

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

McDERMOTT MOTOR SALES
Vieni iA Chienron aentaunlų vertelrtj, tliri 

50 naujų ir vartotų karų, vinokių iAdirbyn- 
ėių, $60 ikt $2000. Visi karai garantuoti, 
ca*h arba išmokėjimai".

7130 8. Halnted St. Triamdn 0330

perkant lig $5,000 ir dau-i £.'*k]"en,>
giau. Kurie turit mainą, i $10
kreipkitės tuojau pas Trnnsportacija, hotelio

J. Namon & Co. ! Padarykiua'±ltariU‘
2418 W. Marųuette Road Į nes mes galim nuvežti

ezerų, 
gOtfU-

išlaidas,
iš anksto, 
tik apru-

TpWoriai — Prosnppt 86781 bežiuotl* «baičių žmoni^’ APžiuT6k,t 1 riciuiidb riuopeii omo musų miškų apaugusius vasarna-

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

1005 S. Delphia Avė. 
Park Ridge 7233

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Boml A Mortgagc Co.

1618 W. 18th St.
I. !•'. D.ankowski, pres.
('. T. Dankowski, ižd.

REIKIA moterų indų plovėjų.
4169 So. Ilalsted St.

BARGENAS. Gražus iAmilitns neklystos 
nota*, miegruimio ir valgomo kambario Ke
tai, kaurai, oHvoer 0 lubų radio, Įtampos.

7718 Cornell: Regciit 2273

MES užmoksime eanh ui jūsų antomo- 
bilių. visokių išdirby "(lų ir modelių. Mes 
mok&rime dauginu negu Blun Book vertė.

ATLAS MOTORS Ine.
(1030 Cottage Grove Avė.

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

REIKALINGI šeimininkė, .dirb
ti prie namų. Mažų vaikų nėra. 
Mokestis, valgis ir guolis. Reziden- 

' ciia 201 So. 18th Avė., Maywood, 
i III. Biznio vieta: 1222 St. Charles 
I Rd., Mayvvood, III.

NAUJI ir vartoti likę bankrutiju-į 
šių rakandai ir kaurai. Tikras bar- - 
genas. Dastatymas veltui. Bnld’s 
Furniture, 1142 W. Madison st.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale 
____Ūkiai Pardavimui 

Resortas ir Farma

mius, 75x150, $150, išmokėjimais, 
20% įmokėti, kitais po $5 j savaitę. 
Phone VVabash 6593 arba rašykit 
Long lAike Woodlands. Room 522, 
166 W. Jackson Blvd., Chicago. 
Pardavinėtojų reikia.

Mokame Furnished Rooms APLEIDŽIU miestų, turiu par-

Viena iš puikiausių Michigan 
resortų, su namais,PARDAVIMUI barbernė arba ren-1 resortU> SU namais, gyvuliais, • TURI BŲT PARDUOTA TUOJAU 

(lai. Su visais reikalingais daiktais, j paukščiais ir turtingu invento- 4is s^ me-l
3651 Wallace St., Yards 3206 nr5votiSV11 ,j

AugŠ&ausias kainas
Del informacijų kreipkitės

asmeniškai ar laiškais.

INTELIGENTUI vyrui reikalin
gas kambarys su visais patogumais: 
garu šildomas, telefonas ir t. t 

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Halsted St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Chicago, UI.

RENDON kambarys vedusiai po
rai arba merginai. Vieta graži dėl 
pagyvenimo.

6752 So. Artesian Avė.

, , .. .. PARDAVIMUI grosernė ir deli-
1 duoti savo gražų 3 šmotų seklyčios catessen su |
setų, • 8 Šmotų valgomo ‘ kambario j riais'(‘ gpras cash biznis. .
setų, 4 šmotų miegruimio setų, pa-' už nužemintą kainų, nes 
statomas gražins lempas, 2 kaurus dirbti. 4314 So. Wood St. 
9vl2. Parduosiu dalimis ir pigiai.
Rakandai tik 2 mėnesiu vartoti.

2902 W. North Avė., 
kampas Francisco avė.

Specialis Išpardavimas

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co. 

1647 West 47th St.

RENDON didelis garu Šildomas 
kambarys, vienam arba dviem vy
ram. A. GREGA1TIS, 3243 Emeraid 
Avenue.

For Rent

SKOLINAM pinigus už jūsų karą. 
Notas perfinansuojam®. Išmokėjimai 
sumažinti. Važinėkit kol išmokėsit. 
Garfield Motor Co. S. E. Cor. 55th 
and Wabash. 7715 S. Halsted St. 
Englmvood 0027-0028.

PRI’DENTIAl AUTO L0AN9: 
atdara vakarai*. 8(>3 E. 01 rt St.. kampas 

Cottage Grove Midvvay 4111

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500, be užtraukimo morgi- 
čių arba kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, apmokėjimui taksų, 
assesmentų arba kitokių skolų. Grei
ta pagelba. Prieinamos sąlygos.

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

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

Personai
Asmenų Ieško

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletu visai naujų bun- 

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

4
5
6
7

Jie
vės, tik 3 blokai nuo Grand Avė.

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

Matykit savininkų ir budavotojų

J. COLEMAN
2104 N. Harlem Avė.

Koncesijos 
Kraustykitšs

$5300
$7300
$7500
$7950

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

rium, 9 skylių privatišku golfo j tų senumo, 
lauku; tik trejetą valandų ke- 

pragyyenimu kamba- liončs nuo Chicagos; resortas 
ash nzms. Parduosiu i§garsįnįag įarp aUg§toS 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- Parduoda savininkas, 
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 
resortų ir turi puikų marketą 
produktams ant vietos per visą 
vasarą. Parduosiu už $35,000.

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

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

v * "

, kietų plytų frontas,; 
Keen cementas, moderniškas, į, 
šildomas, aržuolo trimas, 
mūrinis garažas, įmokėti 
mentai apmokėti.

4587 So. Archer 
Netoli St. Louis 

Atsišaukite H. De 
4635 So. St. lAiuis

garu i
2 karų 

$3000, ases-

Avė.
Avė.
Srnedt

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

9 KAMBARIŲ namas, netoli ka
talikų bažnyčios, mokyklos, yra 3 
karų garažas, įplaukų $75 į mėn.

PARDAVIMUI pusė grosernės
824 W. 54th PI.

Uždarome sandėlį, priversti esame . . - .
viską išparduoti labai pigiamis kai-1 arba visa. Biznis išdirbtas per dau- 

Seklyčios setus, mohar ir Į gelį metų. 3253 So. Normai Avė.
iiuau ii j . _ _ _ - - ■ - - - - - - _____ — -

stus. Taipgi didelis i '
kauru, pigiausiomis PARDAVIMUI pelninga dešrų ir 

specialty route, South Side. WEST- 
ERN SAUSAGE CO., 4500 W. 22nd 
St., Lawndale 1701-1702.

nomis.
velour gražius miegruimių ir valgo-1 
mų kambarių 
pasirinkimas

' kainomis.

RENDAI 5 kambarių flatas, mau
dynė, elektra. Renda $25.00 i mė
nesį. Vienas blokas nuo Archer Avė.

5211 So. Kildare Avė.

RENDON 5 kambariai, garu šil
domi, aržuolinės grindys, $62.50 j 
mėnesį. 272 N. Francisco Avenue, 
Nevada 5112.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

JOYCE
5711

BROS. STORAGE 
So. Halsted St.

PUIKUS rakandai ir kaurai 4 
kambarių apartmento. Ist apt., 600 
E. 7Ist St., Triangle 7447.

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

Scwing Machine
Siuvamos Mašinos

PARDUOSIU savo grojiklj pia
nų, išrodo ir groja kaip naujas, už į 
$95, $10 cash, kitus į 3 mėnesius.1 _ 1T.,rTTX7iiT «•> • xv • • i• 
6621 So. Richmond Avė., 2-ros| LIETUVIU atidai. Nusipirkitsiuva- 
įuĮ)os mų mašinų. Pasirinkimas Smger ma-

" šinų ir pertaisytų, $10 ir daugiau ai
išmokėjimais. 4251 Cottage Brovė Av.

TĖMYKITE
Parduosiu arba mainysiu biznia

vę 
tas 
tas 
tas 
nas 
mėnesiui. Randasi gražioj vietoj ar
ti Marųuette Park, kur prapertės 
kyla kasdien. Priimsiu i mainus 
bučernę, grosernę, lotus arba rezi- 
dencijinj, nedidesni kaip 2 flatų na
mą. JOHN PAKALNIS (PAKEL), 
6551 So. California Avė., Telefonas 
Hemlock 0367.

namų, tai yra Storas perdalin- 
į du štoriukus, 6 kambarių fla- 
ir vienos mašinos garadžius, fla- 
ir Storai fttymu apšildomi. Vie- 
štoras išrendavotas už $50.00

Gali su- 
iš keletos 
pakanka- 
Kreipki-

SOUTHWEST SIDE—Apt. namai, 
5 fl. ir krautuvė, netoli Douglas par-NAMAS ir lotas pardavimui su i, . . , r>..

groseme ir delicatessen dėl mirties ! k° JP ir ^mokeji-
šeimynoj. 2216 W. 22nd St. I mais» 2 «• R°ck- 2953-

MES turime keletu 2 flatinių na
mų, kuriuos parduosime po $25001 
įmokėjus, kitus lengvais mėnesi- j 
niais išmokėjimais. Taipgi 12 fla-1 
ti| ir 6 flatų namus. Jei norite pui
kių bargenų, pasimatykit su mumis 
šiandie.

D’ALESANDRE
30431/g Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 4266

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

BURKE REALTY CO. 
8053 So. Halsted St.

z Triangle 2794

duo- 
real 
arba

$1500 PIGIAU pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl<, 

j 2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavas namas, pri- 

į 'msiu lotus kaipo dalį įmokėjimo. 
EKSTRA SPECIALIS BARGENAS • Kaina $27,000 cash $7000. 2624 W.

3 po 30 pėdų lotai prie Califor- SL arba Tel. Hemlock 7178. 
nia, netoli 71 st St., taipgi 2 po 50 j ..............
pėdų lotai prie California ir 
(juette Parko, netoli lietuvių 
nyčios ir ligonbučio. Pirkit 
vių kolonijoj, kurioj statoma 
namu. Cash arba mainais.

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

Mar- 
baž-1 

lietu- 
daug

PARDAVIMUI pirmos klesos gro- 
sernė, tal>ako, cigarų, saldainių, kny
gų ir taip visokių daiktų. Arti prie 
mokyklos. Kas norit tokio biznio, 
pasižiūrėkit. AŠ esu vienas, našlys, 
negaliu užlaikyti.

—W. J.
4434 So. Fairfield Avė.

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

Republic 
Hemlock

20% PIGIAU
ant visų instrumentų 

Garantuotas sutaupymas ant bresi- 
nių, pučiamų ir struninių instrumen-

*■*. ’ Taipgi biskj
primokėjus mes išmokinsime jus gro
ti bile kokiu instrumentu.

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

Tel. VVellington 1146

tų, vartotų ir nauju.
! primokėjus mos išmoki

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy-1 

wrighta Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingai 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attornay, 

23t0 W. Chicago Avė. 
Dept 7 

Chicago, III.

su
ir

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

V ~ ,
Automobiles
10 DIENŲ 

IŠPARDAVIMAS
D1DŽIAUSIS BARGENAS 

CHICAGOJ

PARDUODU pelningų biznj, tu
riu du, vienų noriu apleisti, saliu- 
na arba rooming house.

Tel. Armitage 0948

6601
3236

WALTER J. PAUL 
S. Westem 
W. 55th St.

Mes turime išvesti tuos karus tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik 

pęr pusę

PARDAVIMUI saliunas.
5904 So. Morgan St.

IEŠKAU Ignaco ir Karolio Ma- 
tuzevičių, Kauno rėdybos, Paneve-i 
žio apskr., Linkavos parapijos, Va- 
ronelių kaimo. Malonėkite atsišauk
ti; arba kas juos pažįsta, praneš
kite.

A. M ATUZEVIČIENĖ 
5530 Lake Park Avė., Chicago, III.

DEL PERSIKRAUSTYMO 
| mažesnį apartinentų, turiu par
duoti grojiklj pianų, benčių ir 60 
rolių už $65. Dykai dastatymas, iš
mokėjimais.

744 E. 63rd Street 
1-mos lubos

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai 

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU darbo prie namų 
symo ar ir kitokio darbo. Esu 
tas ir nusimanąs prie visokių 
bv|.

ANDRIUS KUZMICKAS 
1710 Girard Street

tai- 
tvir- 
dar-

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS
4 kambarių, verti $1000 ...................... $206
4 kambarių, verti $2000 ....................- $475
$200 Moliair Frieze seklyčios sotaa __ $88
$450 Frieze seklyčios setas ................. $145
$150 rieAutlnin valgomo kambario setas $55 
$185 6 Arnotų walnut miegruimio setan $88 
Coxweli krėnlai, kaurai visokios rųAies.
5 Arnotų punryėiamn mitas ................ .... . $10

COLLINS STORAGE 
Al 14 Madison Ht. 

^t<9»raa vakarain i 4c t O. neU/Hioj Itat &

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

7715 So. Ilalsted St.

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

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

45 TO 61 EAST 55tli St.
GARFIELD MOTORCOMPANY

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

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

PARDAVIMUI soft (trink par- 
lor. Proga padaryti pinigų. Renda 
$20.00 j mėnesį.

4655 So. Shields Avė.

PARDAVIMUI geras Ford tro- 
kas. Kaina tik $185.00, 739 North 
Troy St., Tel. Nevada 8345.

PARDAVIMUI cigarų ir saldai
nių krautuvė. Kampinė vieta. Iš
dirbtas biznis. Parduosiu pigiai.

1846 Canalport Avė.

Exchange—Mainai

Help Wanted—Malė
Darbininkų

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

J. A. Dargužas, 
3316 W. 55th St.

Valandos nuo 6 iki 9 vai. vakaro

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

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

IŠSIMAINO 2 lotai ant automo
bilio arba mažos grosernės. 
randasi ant Potomac Avė., 
Archer Avė. Kaina $650 — 
vieno 3 metai atgal mokėjau 
už kiekvienų. Atsišaukite pas 

W. YtntK VVICZ 
•103-1 Archer Avė.

Lotai 
arti 

kiek- 
$550

REIKIA patyrusių operatorių prie 
sekamų mašinų, lathe eutters, mil- 
Jing, borriiig mill. Visokios rųšies 
mašinų operatorių. Turi turėti 
kuriuos įrankius. Turi mokėti 
statyti savo darbų.

ADVANCE RUMELLY CO. 
Battle (’reek, Mich. 

Phone Battle Creck 8117

kai 
UŽ-

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

SCHWARTZ BRuS. 
640 East 6 Ist St.

AUTOMOBILIŲ BARGENAI 
Pardavimui

Oakland 1020 melų ......................
studebuker Spėriai Slx Sodan 1024 
Studebaker touring 1024 .............
lludnon Sodan 1923 metų .............
Pofrlea" Sedan 11)2-4 metų '.............
Ford Medau 1923 -.......... .. ...............

sitio vinį karai yra gauti | mainus ant 
naujų Sludebakerio karų, pertat paralduo- 
du visi labai pigiai. Jeigu e*ale nusitarę
pirkti nauji Studebaker arba bile kurj 
iš Hi'iių karų — duokite žinių telefonu
vletory 1 <111(1, jne* pribukime aHincniškai 
ir duoHiino Jums tinkamą patarnavimu. 
Mu*ų iHtulgii randasi Bridgeporlo koloni
joje ant 31-mo" gatvfa — 1OO pėdų j 
vakaru* nuo Halnted St. Prie pirmo" pro
gų* kviečiam savo tautieėiu" pamatyti mu- 
hi) iHtaigų ir 1028 melų puikiu* Stude- 
baker automobiliu*, taipgi *euų karų bar- 
genu*. MILDA AUTO SALES, 80(1 West 
31*t St., Tel. Vletory llliMi. 

1). KURAITIS ir A. KASIULIS
Savininkai

$375.00
$250.00
$125.00
$160.00
$175.00

$50.00

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

Storage Išpardavimas
Jūsų proam nuniplAttl auirMo" rųAiee for. 

niAiun. karpetun labai pigia kaina.
4 kambarių fui nikiai taip pigiai kaip 
Grynas manogany parlorio setas $50.

Mobiur friee” parlorio setai.
ValakiAko rieAuėio medžio valgomojo 
bario setai, miegkambario setai. 
VViUon karpotal. visokio didžio. 
Coxwell kėdėn, stalai, lempos ir t. t.

PAHAMOUNT 8TORAGE 
7301 Oreeuwood Avė.

9185

kam*

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

Reikalinga Farma arba 
Vasarinis Rezortas 

mainyti ant kampinio biz
niavo namo arti teatro ge
riausioj apielinkėj Chicagoj. 
Namas yra 2 aukštų, 3 pa
gyvenimų, 1 Storas ir 3 ka
ram garažas, viskas išren- 
dota, pečiais šildoma, kai
na $38,000. Namas randasi 
ant Halsted Street ir 32-ros. 
Atsišaukit tuojaus arba ra
šykit prisiųsdami informa
cijų apie savo nuosavybes. 
Agentams mokėsiu komiše- 
ną, kuris išmainys. Matykit 
savininką

J. Namon 
2418 W. Marųuette Road 

Telefonas — Prospect 8678

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

mu ir pardavimu turto, morgičiu rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 

nnr-. pinigų ir laivakorčių siuntimu — 
3654.' VISADOS yra patartina kriep- 

------ties pas
SPECIALIS BARGENAS ' &

7244 So. Winchester Avė., 5 kam-‘009 W. ODUl bt., ClllCagO 
barių medinis namas, ant cemen- Boulvard 0611-0774
tinių bloksų, fuinas šildomas, stik- JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
linini porčiai, 50 pėdų lotas, kaina KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS, 
tik $6250. Tik biskį įmokėti. Duo- ..... —.......................................................
kit pasiūlymų. BARGENAS ir lengvos išly-

m amai 5153 Princeton Avė., 2 flatų me- gos. Beveik nauja 6 kambarių
miškas, 2 mylios dinis, cementiniu pamatu, 6-6 kam- hnnppalow ir (Ivieiu karu uara-‘ barių, pirmas flatas garu šildomas, ir uviejų narų garą

antras pečium šildomas, 4 kamba- ŽHS, galima nupirkti lengvais
rių cottage užpakalyj, pirmas fla- įjmo]ę5jimais arba už cash. 
tas tuščias, $7750, tiktai biskj jino-■ / ,
keti. Bungalow randasi Marųuette

WINTON & NARTEN , Manor prie boulevarų ir gat- 
6829 S. Halsted St. Normai 1173 vekarių. Parsiduos $1,500., pi- 

: ginti negu verta. Del informa- PARDAV1MUI 3 pragyvenimų . .
muro namas, 2 no 6 kambarius ir, C1JU kreipkltCS 
1-4 kambarių. Tas namas randasi | 6409 So. Kedzie Avenue
West Side. Parsiduoda pigiai, tik 
už $7300, cash reikia $2300; liku- į-------- -----------------------------------------
sius ant lengvų išmokėjimų. j HALE AVĖ. 10802—6 kamb. mūrinis 

----------- bungalow, garu šildomas, yra visi 
BIZNIAVAS namas West Side, įrengimai ir apmokėti, 1 bl. iki gele- 

biznis yra bučernė ir grosernė. Sa- žinkelio sub. linijos, $10,500, $1000 
vininkas parduos vienų biznį ar su įmokėti, kitus išmokėjimais. Mes pa
narnu, ar mainys ant rezidencijos budavosim ant jūsų loto bungaiow ar- 
namo. BEN. J. KAZANAUSKAS, ba 2 flatų namą. Tik biskį įmokėti. 
2242 W. 23rd Place.---------------------- 1 R. H. Ballantine, Owner and Builder,
------------------------------------------------- Beverly 8552.

4170
2389

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

FRED J. THORSEN 
R. 3, 

Friendship, Wis.

PARDAVIMUI 40 akrų farma, su 
visais budinkais, Mięjhigan valsti
joj. Parduosiu pigiai arba mainy
siu ant kokios nuosavybė^ arba 
biznjį — bučernės, grosernės, lotų 
arba automobiliaus. Atsišaukite 

3257 So. Lowe Avenue 
Victory 4606

PARDAVIMUI 85 akrų fanna, 
30 mylių nuo Chicagos. Su gyvu
liais ir reikalingoms mošinoms. Ar
ba mainysiu į namą. Atsišaukit po 
6 vakare. 3214 So. Union Avenue, 
1-mos lubos.

Real Estate For Sale
Nąmai-Žeinl. v

EXTRA BARGENAS. Parsiduoda 
3 flatų mūrinis namas po 6 kam
barių. Namas geroj vietoj. Priežas
tį patirsite ant vietos.

8618 Lowe Avenue

GRAŽUS mūrinis namas, 3 fla
tai po 5 kambarius, Brighton Park, 
Krie karų linijos. Kaina $13,000. 

[ainysiu į buicemę arba į gerus 
lotus. Atsišaukit pas

AUGUST SALDUKAS 
4034 Archer Avė.

Greitai Pamatyk 
šitų bargeną, ant kurio uždirbsite 
kokius $2,000, nes esu priverstas 
greitai ir pigiai parduoti. Naujas 
mūrinis bungalow, tinkamas dviem 
šeimynom gyventi. 5 ir 4 kamba
rių, 2 maudynės ir kitais naujais 
įtaisymais. Lotas 30x125. Randasi 
netoli Marųuette Park. Parduosiu 
už $9,600. Yra vertas $12.000. Tik 
$1,000 jmokėti, likusius kaip rendą. 

Klauskit savininko.
6951 So. Union Avė. 

2-ros lubos

j HALE AVĖ. 10802—6 kamb. mūrinis 
bungalow, garu šildomas, yra visi

Bungalows Už 
$r>oo

Įmokėjus
Jūsų paskutinė proga įsigyti vie-'

uą šių ultra moderniškų ------
Ir po $75 į mėnesį^

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

P’AI.KSANUKE
3043% Armitage Avė.

Spauuding 4266i namų.;
$75 į mėnesį. Skani-.

M tty chiS. BUNGALO W UŽ $1500 
pastatys ant jūsų loto gražų, mo- i Mes turime keletu bungalow ku- 
aernišKą namą. Visas namas bus iš; Has turime parduoti tuoiau. Mes 
plytų» su vėliausiais įrengimais kny- priimsime tik $1500, o kitus Jeng- 
gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas vąis išmokėjimais. Kaina jų $8500. 
plumbingas, vandeniu šildomas, vis- Viskas modemiška, netoli transpor
tas kas reikalinga modemiškam na- tacijos. Gatvė cementuota ir apmo- 
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir kėta, su grindimis viškai. AtsiŠau- 
pamatykite musų modelinį namą./ kitę šiandie. Arba mes galim pas- 

Mes duosime jums radio, skalbi- tatytij jums namą ant jūsų loto. Bun- 
mui mašiną arba indams plovimui' galws^randasi J732 W. 59th PI. ir 
mašiną dovanų, jei pirkaite musų 
vieną namą.

Carlaon Construction
Company

10888 S. Talman Avė,

3539 W. 58th Place.
LANE AND PHILLIPS

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

PADAVIMUI ar mainui tran- 
sferio kampas 6 flatai ir stambi 

iui c. nuinui, ^-v tunu- i -....i..,,,- aaa /i
mediniai, pečiais šildo-! hmutuve. kaina $30,000 (1-mo 
geriausis pirkinys. Cbi- morgičio $7,500) 31-st N. E.

Z cor. of Wallace St.
MC DONNELL, 

Tel. Triangle 4014.

PARDAVIMUI 2 namai, 2-6 kam- , 
bariu flatai, 
mi. Tai yra
cagoj. Lotai 50x125, randasi, 4445-7
So. Halsted St., kaina $3300 kiek-

HOUGH AND SON 
So. Halsted St.

vieno.
JOS. W.

4213


