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Thomas nominuotas lVaik.a,- 
Socialistų kandidatu 

į prezidentus

saulj per 43 dienas

Kopvencija New Yorke partijos 
pirmininku išrinko kongres- 
maną Bergerį, internaciona
liniu sekretorium Hillųuitą

KOPENHAGA, Danija, bal. 
16. — Danų penkiolikos metų 
imžiaus vaikas, l*allė Hull, su
grįžo iš keliones aplink pasau
lį. Tą kelionę jis sumanė pa
daryti, kaip paminėjimą šimta
me tinių gimimo sukaktuvių 
franeuzų rašytojo Jukš Verne, 
pasakojimo “Aplink pasaulį per 
aštuoniasdešimt dienų” auto
riaus. Bet jaunas keleivis Palle

Save-the-union. gai 
valai pikietuosią uni 

jines kasyklas
Angliakasių unijos ardytojai 

kelia trukšmą, kam unija ra
šosi sutartis su atskiromis 
kompanijomis

NFAV YORKAS, bal. 16.
[Spccialė telegrama Naujie
noms]. — Socialistų partijos|dai,ar savo kelionę aplink pa- 
konvencija jau įpusėjus. Barti-1snulį keliavo tik 43 dienas, 
jos pirmininku išrinktas Victor 
L. Rergor, kongresmanas iš 
NVisconsino, o internacionaliniu 
sekretorium — Morris Hillquit

Sekmadienio 
vavo daugiau 
žmonių. Apie 
tančių dolerių 
jos kampanijos reikalams.

Nominavimas

Milžiniška streiki 
ninku protesto de 

monstracijabankiete daly
kai p tūkstantis

vienuoliki) tuks-j RENOSHA, Wis., bal. 1C>. — 
suaukota P^rti-l^treikuojantieji Allen A kom- 

I ponijos darbininkai ir jų sim- 
kandidato l| pozuotojai vakar laikė milži- 

;ybių proziden-|nj^ demonstraciją protestui 
tus Įvyks šiandie popierinėj I prieš federalinio teismo teiki- 
sijoj.
Thomas

Iš SpringfieM, 111., praneša, 
kad komunistų “save-the- 
union” žmonės nutarę pradėti 
“pikietuoti” minkštosios anglies 
kasyklas, visų pirma Panther 
Creek kompanijos Old \Vest 
kasyklas, kurios yra padariusios 
sutartį su United Mine Work- 
ers unija ir jau dirba unijinės 
algos sąlygomis.

“Save-the-union” žmonės lai
kė masinį mitingą, kuriame 
“unijos gelbėtojų” vadai piktai 
puolė angliakasių uniją dėl to, 
kad ji padarė sutartis su atski
romis kasyklų kompanijomis 
Illinois ir kitose dalvse. o'

Bate-: /i

■

Ralph Condit, kuris Miami Beach, Fla., statosi kokią tai 
slaptingą mašiną skristi ant Veneros ar Marso planetos, 
atsisako duoti tikslesnių žinių apie savo mašiną-raketą, bet 
kosi iškeliausiąs savo raketoj neužilgo.

lAuanuc* anų Pacific Pholuj

pa-
Jis
sa-

Penki žvejai žuvo 
laivui paskendus

Airių lakunas paim
tas iš Greenly

Kap. Fitzmaurice kanadiečių 
lakūnų pargabentas į Natash- 
quaną

Lenkai kaip Italų są
jungininkai Mnsso- 

lini’o bloke

nominuotas kandidatu 
į prezidentus
YORKAS, bal. 16. — 

Socialistų partijos kandidatu į 
prezidentus ateinantiems rinki
mams partijos konvencija šian
die popierinėj sesijoj nominavo 
Normanu H. Thomas’ą iš Nc*w 
Yorko.

Į viceprezidentus kandidatais 
kol kas minimi socialistų rašy
tojas Upton Sinclair ir Metta 
1h rger, Wisconsinp kongręsma-i 
no žmona.

Konvencijai būva pasiūlytas | 
sumanymas, kad 
priėmimu taisyklės 
taip, idant parlijon butų pri
imami, asmens, kurie, nors ir 
nemoka duoklių, balsuoja už 
socialistų kandidatus.

Morris Hilkpiit, partijos kon 
stitucijos komisijas pirminin
kas, pasakė, kad prieš dešimtį 
metų Socialistų |>artija turėjus 
50,000 duokles mokančių narių 
ir rinkimuose gavus milioną 
balsų; šiandie gi, nors balsuo
tojų skaičius nepakitėjo, parti
jos duokles mokančių narių 
skaičius sumažėjęs iki 10,000.
Paskyrė $3,500 Januųjų Sočia 

listų Sąjungai
Jaunųjų Socialistų Sąjungos 

(Young People’s Socialist Lea- 
gut) nacionalinis sekretorius 
A. Parker davė pranešimą apie 
tos organizacijos darbuotę ir 
padėtį. Jaunųjų Socialistų or
ganizacijos reikalams partijos 
konvencija nutarė paskirti $3,- 
500.

butų narių
pakeisto.-'

Imą kompanijai indžionkšenų 
prieš streikininkus.

Demonstracijoj dalyvavo tuk-1 ----------------- -e~ ------ -------
stančiai organizuotų darbiniu- l kompanijų knygų 
kų, vyrų ir moterų, ir penki  
šimtai automobilių, gabenusių 
vėl tūkstančius 

[simpatizuotojų.
Demonstracijai 

1 unijos atstovai 
Mihvaukee, ir maršuotojų pro
cesija driekėsi per dvi mylias. 
Demonstrantai nešė iškalias su 
įvairiais užrašais, kaip, pav.: 
“Linkolnas išvadavo vergus; 
Allen A kompanija nori paverg
ti balsuosius;” “Jei ne indžon- 
kŠenas, mes pasakytume, ką 
manome”; “Svaigalai ir kulip- 
kos vartojamos kovai prieš uni- 
.)<!•” ■ 1,1 ilf !

Reikalaus kasyklų

streikininkų

buvo atvykę 
iš Racine ir

NUSIŽUDĖ RESTORANO 
VININKAS

SA-

GALESBITRG, III., bal. 16.— 
John Eaves, 34 metų amžiaus, 
restorano savininkas, vakar 
vakarą pabučiavo tris savo vai
kus, pasakė jierns^sudicu, nuė
jo į rūsį ir nusišovė.

Carmona tapo Portu
galijos prezidentu

Buvęs 
rius

Graikų diktato- 
perkeliamas i
•Kretą

USA BON AS, Portugalija, bal. 
16. Generolas Carmona, ku
ris 1926 metų lapkričio 29 die
ną pasiskelbė Portugąlijos dik
tatorium^ vakar tapo inaugu 
ruotas jau kaip išrinktas res
publikos prezidentas. Rinkimuo
se, kurie jvyko kovo 15 dieną, 
jis vienas kandidatu ir tebuvo.

ATĖNAI, Graikija, bal. 16.— 
Susekus karininkų sąmokslą at- 
steigti Graikijoj gen. Pangalos > 
diktatūrą, vyriausybė nutarė 
buvusį diktatorių perkelti iš A- 
tenų kalėjimo į tvirtovę Kretos 
saloje.

Rusų artistų streikas
MASKVA, bal. 16. — Nežiū

rint komunistų reikalavimų, 
kad rusų Velykų šventėmis te
atrai butų atidaryti, Stanislav
skio Meno Teatro arti dviejų 
šimtų artistų atsisakė didžio
jo šeštadienio vakarą vaidin
ti.

“Daylight saving time” 
Europos kraštuose

Chicagai 
ralinis oro 
pranašauja:

ir apielinkei fede- 
biuras šiai dienai

Didumoj debesiuota. bet šil
čiau; vidutinis ir stipresnis 
pietų krypties vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 32° ir 52° F.

Šiandie saulė teka 5:08, lei
džiasi 6:32. Mėnuo teka 4:06 
ryto.

PARYŽIUS, bal. 16. — Fran- 
cija, Belgija ir Ispanija vakar 
pradėjo savo “daylight saving” 
vasarmetį. Vidurnaktį laikro
džiai tuose kraštuose tapo pa
sukti vieną valandą anksčiau.

PANAMOS MIESTAS,
16. — Opozicijos liberalų kon- 
vencija savo kandidatu į res
publikos prezidentus nominavo 
Jorge Boydą.

bal.

WASHINGTONAS, bal. 16.— 
Senato komisija kasyklų strei
kui tyrinėti nutarė reikalauti, 
kad minkštosios anglies kasyk
lų kompanijos, pašauktos kvo
tai, pristatytų komisijai savo 
knygas, parodyti, kiek joms pa
reina anglies gamyba.

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
16. Iš Tampico praneša, kad 
per stiprią audrą jūrėse, apie 
dvi mylias nuo kranto, pasken
do žvejų laivas Joven Silano ir 
penki žvejai prigėrė.

Trims kitiems įgulos 
nėms pavyko išplaukti 
tau.

ataria fanatika dėl
c

40 žmonių mirties
Prokuroras mano, kad šokių 

salę išsprogdino vienas baž
nytininkas, didelis šokių 
karu priešas

va

žmo- 
kran-

PAMIŠĖLIS PAŠOVĖ 
MERGAITES; PATS NU

SIŽUDĖ

TRIS

li)

Missouri ir <(£alifornijoj 
žemė dreba -

CAPE G1RARDEAU, Mo., 
bal. 16. — Vakar rytą čia buvo 
jaustas žemės drebėjimas, tę- 
sęsis apie minutę laiko. Žalos 
regis nepadaryta.

BLUFF, Gal., bal. 16.— čia 
ir visoj Tehama kauntėj vakar 
buvo jaustas įemės drebėjimas. 
Ar buvo kur padaryta žalos, ži
nių nėra.

NASHlVILLE, Tenn., bal. 16. 
— Vietos gyventojas Elmore 
W<st, nesenai paleistas iš pra
to ligomis sergančių ligoninės, 
matyt gavęs vėl proto pamiši
mą vakar pašovė tris mergai
tes, kurios, pamačiusios jį atei
nant, buvo kambary užsirakinu
sios. West šovė jas pro langą, 
paskui puls sau galę pasidarė.

IŠGELBĖJO DRAUGO GYVAS
TĮ, GAVO MUŠTI

WESTPIA1NS, Mo
— Prokuroras Green, kuris/Ve
da tardymą dėl įvykusio praei
tą penktadienio naktį sprogimo, 
sudraskiusio šokamosios salės 
trobesį ir užmušusio keturiasde
šimt asmenų, įtaria, kad spro
gimo kaltininkas buvęs vienas 
J. M. VViser, laikęs apačioj ga
ražą. Wiser buov uolusk baž
nytininkas zir didelis šokių va
karų priešas. Prokuroras linkęs 
manyti, kad iš neapykantos šo
kiams Wiser įvykino katastro
fą, kurioje ir jis pąts žuvo. į 
gačažą jis buvo atvykęs apie 
dvidešimt minučių prieš sprogi
mą ir kai kas matė jį ten žibu
riuojant. Wiser<> kūnas buvo 
rastas nubolkŠtas dvidešimt pė
dų nuo garažo.

QUEBEC, Kanada, bal. 16.— 
Vienas Kanados aeroplanas su 
aviatoriais Louis Cuisinier’u ir 
Charles A. Schiller’u buvo nu- 
skridę į Greenly salą, kame yra 
nusileidęs Atlanto vanij^nylią 
perskridęs vokiečių monoplanas 
“BremcB”. Jie paėmė, savo ac- 
roplanan kap. James Fitzmau- 
rice’ą, vieną “Bremeno” lakūną, 
atgabeno jį į Natashtpiąną, 200 
mylių nuo Greenly salos. Fitz- 
mauriec’o draugai, kap. Koehl 
ir baronas von Huenefeld pasi
liko saloj, kur jie bandys su
taisyti sužalotą monoplaną 
taip, kad galėtų baigti kelionę į 
New Yorką.

Skrenda pagalbon Atlanto skrl- 
dikams

NfcW YORKAS, bal. 16. — 
Į Greenly salą išskrido Berta 
ir Erhardtas Junkeriai, vokie
čių aeroplanų fabrikininko duk
tė ir sūnūs, suteikti galimos 
pagalbos Atlanto skridikams. 
Iš Curtiss aviacijos lauko jie 
išskrido Junkerio monoplanu 
F-13 kaip 2:15 po pietų.

Zaleskio ir Italu diktatoriaus 
konferencijų rezultate bu
sianti pasirašyta draugingu
mo ir sąjungos sutartis

13 asmenų žuvo ug 
ny per vestuves

ALTOONA, Pa., bal. 16.
B lai r Four miestelį, dvidešimt 
mylių i pietus nuo Altoona, 
trylika asmenų žuvo gaisre, 
kurs praeitą naktį sunaikino gy
ventojo F'mbro Krepačako na
mus.

Praeitą šeštadienį buvo Kre
pačako dukters vestuvės su vie
nu John Zerbonic’u, ir po vestu
vių kai kurie svečių buvo dar 
pasilikę nakvoti. Abudu jauna
vedžiai, jų tėvai ir kiti girrlnės 
sudegė. Gaisras kilo, kai visi 
buvo stipriai įmigę.

Daugiau kasyklų pasi
rašė sutartis su unija

TERRE HAUTE, Ind., bal. 
16. — Dar trejos kasyklos 
dianos valstijoje pasirašė 
unija sutartį ir dirbs unijos 
gos sąlygomis. Tuo budu
šiol jau penkiolika Indianos ka
syklų atnaujino sutartis su 
unija.

In- 
su

iki

MILIONIERIAUS DUKTĖ 
SIMUŠĖ ŠOKUS PRO 

LANGĄ

Už-

NEW YORKAS, bal. 16. — 
Šokus pro langą iš dvylikto auk
što, užsimušė Lorna Bovven, 
turtingo brokerio pati, misio
nieriaus Mallinsono duktė. Ji 
sirgo nervų liga.

LONDONAS, bal. 16. — Kai 
Gross Holt kaimo dešimties 
metų vaikas Frederick Hughes 
sugrįžo namo visas šlapias, mo
tina skaudžiai nuplakė, jį, kam 
drabužius gadinsą. Vaikas nesi
sukę, kaip jis sušlapo, bet pas
kui motina 
ji nuplakė 
sūnūs buvo 
tantį ujiėje

Milano bombos sprog
dintojų vis nesuranda

Danijos ūkininkai 
skundžiasi sunkia 

savo padėtim
KOPENHAGA, Danija, bab 

16. Danų žemės Vkio orga
nizacijos pranešimu, Danijos u- 
kininkų padėtis esanti taip sun
ki, kad trisdešimt trims nuo- 
šimčiams jų gresiąs bankrotas.

įtaikomas Kopenhagoj danų 
ūkininkų kongresas aštriai kri
tikavo valdžią d,el jos nesugebė
jimo palengvinti ūkininkų mo
kesnių naštą. Pietų Jutlando 
ūkininkai grūmoja tiesiai atsi
sakyti mokėti mokesnius val
džiai.

pati sužinojo, kad 
mažų didvyrį: jos 
išgelbėjęs beskęs- 
savo draugų.

Pirma oro pašto linija 
Meksikoje

bal.MEKSIKOS MIESTAS, 
16. — Vakar tapo atidaryta pir
ma Meksikoje oro pašto linija 
tarp Meksikos Miesto, Tuxpano 
ir Tampico.

16.NASUVILLE, 111., bal.
— Teismas nuteisė 99 metams 
kalėjimo 17 metų amžiaus mer
gaitę, Estellc Franklin, kalti
namą dėl nušovimo savo 
dės, George Prusz’o.

žuvo namų
SmiNGFIELD,

— Gaisre, kurs 
naktį sunaikino 
Johno Reynoldso 
nas vyras sudegė,
teriškė buvo pavojingai sužei
sta.

(te

gaisre
111., bal. 16. 
čia praeitą 

gyventojo 
namus, vie- 
o viena mo-

BOMBARDAVO ROADHOUSĘ;
SARGAlS UŽMUŠTAS

EAST ST. LOUIS, 111., bal. 
16. — .Du nežinomi asmens 
praeitą naktį metė bombą į 
roadhuasę netoli nuo Fairmount 
reisų. Sprogimo buvo užmuš
tas panaktinis, Joseph Maro-

ROMA, bal. 16. — Nežiūrint 
skaitmeningų areštų ir tyrinėji
mų, bombos sprogimo Milane 
kaltininkų iki šiol nepavyko su
sekti. * f i

Kaip žinia, tos bombos spro
gimo Giulio Cesare aikštėje pa
rodos atidarymo metu buvo 
septyniolika asmenų užmušta 
ir daug kitų sužeista.

Brunate, ties Como ežeru, 
buvo suimtas vienas vyras, Ro- 
molo Tranųuillis. Jo dokumentai 
buvo padirbti. Policija labai jį 
įtaria. Saugumo tribunolas ban
dė visokiais budais j j iškvosti, 
tečiau kvotimai nedavė nė ko
kių rezultatų.

Portugalijos kabinetas 
atsistatydino

LISABONAS, Portugalija, ba
landžio 16. — Prezidentui Car- 
monai paskelbus savo deklara
ciją, ministerių kabinetas tuo
jau atsistatydino.

Naują valdžią sudaryti pa
kviestas maj. Vincent Freitas, 
buvęs vidaus reikalų m misteris.

VIEŠBUČIO GAISRE VIENAS 
ŽUVO, 8 SUŽEISTI

ATLANTIC CITY, 
Gaisre, kuris praeitą 
naikino čia Iroąuis 
vienas nežinomas vyras sudegė, 
šeši kiti vyrai ir dvi moterys 
pavojingai apdegė. ' Viešbuby

vich. B omb i įlinkai mažu auto- buvo arti šimto svečių, kai 
mobiliu paspruko. > gaisras kilo.

bal. 16.— 
naktj su- 
viešbutj,

Ekvadoras naikina 
koncesijas naftai
QUITO, Ekvadoras, bal. 16. 

— Vyriausybė paskelbė dekretą, 
kuriuo visos nenaudotų naftos 
šaltinių koncesijos panaikina
mos.

Franeuzų lakūnai ap
link pasaulį apdova

noti medaliais
PARYŽIUS, bal. 16. —Fran

euzų aviatoriai Dieudonne Cos- 
tes ir Joseph Lebrix, kurie da
bar grįžo iš kelionės oru aplink 
pasaulį, respublikos preziden
to Doumergue tapo padaryti 
Garbės legiono nariais ir ap
dovanoti medaliais.

Airių lakunas per At
lantą gavo paauk

štinimą
DUBLINAS, Laisvoji Airių 

Valstybė, bal. 16. — Komando- 
rius James Fitzmaurice, kurs 
kartu su kap. Koehl pilotavo 
vokiečių monoplanui Bremen 
celionėje per Atlantą, tapo pa
keltas į majoro rangą.

Garlaivio “Titanic” paskendimo 
atmintinės

Jungtinių Valstybių muitinės 
aivas Modoc vakar laikė tojo 
vietoj, kur prieš 16 metų pa
skendo garlaivis Titanic, atmin
tines katastrofoj žuvusiem- 
siems.

ROMA, Italija, bal. 16. — 
Girdėt, kad netrukus tarp Len
kijos ir Italijos bus pasirašyta 
draugingumo ir sąjungos sutar
tis, kaip vaisius tų ilgų tarp 
Lenkų užsienio reikalų minisle- 
rio Zaleskio ir Italijos premje
ro Mussolini konferencijų, pa
sibaigusių vakar pokyliu, kurį 
Mussolini iškėlė čenkų ministe- 
riui.

Pranešimai toliau sako, kad 
plaukimas per pastaras dešimt 
dienų Balkanų kraštų diploma
tų į Italiją matytis su premje
ru Mussolini reiškia, kad tie 
mitingai, kartu su proponavli 
mais nustatyti tikrą Vokietijos 
reparacijų sumą ir komercialb 
zuoti Vokietijos skolas, turi kai 
ko bendra su naujomis kombi
nacijomis tarp Francijos ir Vo^ 
kietijos.- . .

Atvirai kalbama, kad Franci- 
ja nutarus geriau susiartinti 
su Vokietija, nekad būti nariu 
Mussolinio latinų kraštų bloko, 
kuriam ji negalės dominuoti.

Tuo budu Balkanuose kuria
si naujas politinis lageris, ir 
Mussolini daro visą eilę paktų 
su pietų rytų* Europos kraštais, 
kaip frontą prieš šiaurės kraš
tų kombinacijas.

Per pokylį Lenkų užsienių 
mi n isterini premjeras Mussoli
ni savo kalboj pasakė, kad “se
ni ir tradiciniai santykiai tarp 
Lenkijos ir Italijos kas diena 
darosi vis geresni.** Italija bu
vus pirmutinė valstybė, kuri 
rėmus tautines lenkų aspiraci
jas ir su dideliu susidomėjimu 
sekus sunkti Lenkijos valstybės 
atgimimą.

Mussolini garbina Pilsudskį
Mussolini gyrė maršalą Pil

sudskį, nes Pilsudskis buvęs 
tas vyras, kuris Lenkiją suvie
nijęs ir padaręs ją tikru taikos 
elementu. O kadangi Italija sie
kianti tų pačių taikos tikslų, 
kaip kad Lenkija, tai bendra
darbiavimas tarp tų dviejų val
stybių esąs galimas ir turįs būt 
auklėjamas.

1 uo tarpu į Budapeštą išvyko 
penkiasdešimt Italijos deputa
tų, kartu su vidaus reikalų ini- 
nisteriu Torre, o korporacijų 
viceministeris Bottai jau yra 
Budapešte ir ten Vengrų Mok
slo Akademijoje skaitys lekciją 
apie fašizmą. Į Romą gi yra 
atvykęs Vengrijos prekylx>s mi
nisteris Dr. Hermann.

Ji ““ —.......  n
“Naujienų” Kon-

testas Eina
Virš šimtas “Naujienų’1 
kontestantų veikia po 
įvairias .Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienas” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi.— už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.
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Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius
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Kontaato Hanoratt Komisijai
Dr. K. Kliauga, 
Ona BiežienS, 
Jonas Degutis.
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Kontesto N u mer storius t
Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vigilijus: 

Marfi KemešlenS.

x Rockford, III.
Darbai čia rakandų dirbtuvė

se šiuo laiku sumažėję, ir todėl
Kontesto Pradžia Sausio 

16, 1928

Pranešimas Kon- 
testantams

Pradedant šiandien ir bai* 
giant paskutine “Naujienų” 
kontesto diena, busiu “Naujie
nų” kontesto ofise nuo 8 v. ry
to iki 8 v. vakaro. Bile kuriais 
kontesto reikalais — asmeniš
kai arba telefonu visuomet virš 
pažymėtu laiku galėsite mane 
rasti ofise.

Julius Mickevičius
N-nų Kontesto Vedėjas.

Iš Kontestantų 
Darbuotės

Iki kontesto užbaigai liko tik
tai dvi savaitės laiko. Kontes- 
tantai suskato budriai darbuo
tis, kad išlyginus atatinkamus 
laipsnius. Tarp daugelio veiklių 
kontestantų pirmose eilėse stovi 
Albinas Rudinskas. Jis spėriai 
žygiuoja į laipsnį pirmą. Rodo
si, kad nėra kliūčių, kurios 
sumaniam kontestantui Rudin- 
skui įstengtų pastoti kelią. 
Žmonės, kurie turi kietą pasiry
žimą ir aiškų tikslą savo dirba
mame darbe — tiems visuomet 
dirbamas darbas sekasi. Tiesa, 
kontestantas Rudinskas gyvena 
ir veikia kiek geresnėse sąlygo
se, kurios duoda jam galimy
bių veik visą dienos laiką pa
švęsti kontesto darbui, taipgi 
jis gyvena Chicagoje, centre 
įvairių biznių — jam apsčiai 
progų parduoti daug skelbimų 
kortų ir 1.1. Kitiems kontestan- 
tams sąlygos veikimo yra daug 
sunkesnės ir dirva veikimo siau
resnė, pertat ir savo kontesto 
darbe negali lygintis su Ru- 
dinsku.

Po kontestantui Rudinskui 
seka Dr. A. Montvidas. Tiesa, 
jis dar pusėtinai toli atsilikęs 
nuo pirmojo, bet visgi gana ge
rai kontesto darbe pasižymėjo. 
Reikia priminti, kad Dr. Mont
vidas veikia vien laiškais po 
amerikoniškas firmas. Jis po 
lietuviškus biznius bei pas lie
tuvius kontesto reikalais niekur 
nesikreipė. Reiškia, Dr. Montvi
das ofise sėdėdamas padarė tik
rai puikų biznį tokiose įstaigo
se, kurios kitiems kontestan- 
tams buvo visai neprieinamos. 
Savo darbo lauke Dr. Montvi
das gražiai pasižymėjo. Pažiūrė
sime kaip toli dar jis nuprogre- 
suos laike sekamų dviejų sa
vaičių. Tiesa, pats daktaras sa
ko, kad jis savo darbą, kaipo 
kontestantas, užbaigęs — pro
spektai buk išsisėmę, nemanąs 
toliau progresuoti. Bet pagv’~'- 
nę pamatysime, ar daktaras tą 
kalba iš tiesų, ar tik taip sau 
“blofina“. Jeigu jau daugiau 
biznio neįstengs padaryti — 
prisipažinsime, kad daktaras 
bus teisybę kalbėjęs.

Dar yra du kontestantai, ku
riuodu stovi irgi pusėtinai aukš
tai — K. G. Urnąžis ir A. Am
brazevičius. Abu randasi penk
tame laipsnyje, l>et kyla klau
simas ar bent kuris iš judviejų 
įstengs išlyginti laipsnį 1-tą ir 
laimėti dovanas vertės $500. 
Abu kontestantai pradžioje kon
testo pasižymėjo gana gerai, 
bet dievai žino kaip pasižymės 
pabaigoje. Tūli šneka, kad kon
testantas Urnežis turi pasiga
vęs kelias stambias žuvis i sa
vo varžą, bet laukiąs pabaigos 
Tempo tada parodysiąs ką 
jis turįs. Kaip seksis kontestan
tui Ambrazevičiui savo darbui 
padėti tikslų tašką, tai dar pa
slapties klausimas. Neabejotina, 
kad jis nepanorės liktis vietos 
tupinčia virsta — plasnos aukš
čiau.

Kontesto Baiga Balandžio 
30, 1928

Waukegano kontestantas J. 
Mitchell, tai typiškas savo ko
lonijos herojus. Jis šiame kcn; 
teste padvigubino savo darbą 
lyginant su praeitais metais. 
Tokioje smulkioje kolonijoje 
kaip kAd VVaukeganas, pasiekti 
ir išlyginti laipsnį 5-tą, tai tik
ro herojaus darbas. Tiesa, dar 
J. Mitchell nepilnai išbaigė laip
snį 5-tą, bet gana mažai trūks
ta — galima rokuoti kaip ir iš
baigusiu. Reiškia, Šiame “Nau
jienų kontesto padvigybino sa
vo darbą. Puiku!

Chicagietis P. Vaitekūnas ir
gi veikia gana sėkmingai, lygi
nant jo darbą su praeitų metų 
darbu. Darbo našumas pakilo 
daugiau negu 300 nuošimčių. 
Ar jam pasiseks 5-tą laipsnį iš
lyginti, tai dar klausimas, bet 
greita ateitis parodys.

Detroito kontestantas J. Ove- 
raitis prie pabaigos kontesto ir
gi. nesnaudžia. Kad jis 5-tą 
laipsnį išlygins, apie tai^iėgali 
būti kalbos, bet vien klausimas 

-4-to laipsnio. Jeigu Overaičiui 
pasisektų 4-tas laipsnis išlygin
ti, jis sumuštų rekordą praeitų 
metų, nes praeitame konteste
4- tas laipsnis susidėjo iš 14,000
balsų, kuomet šio kontesto 4-as 
laipsnis susidaro iš 15,000 bal
sų. t ♦

Kontestantas P. Atkošhuins, 
kuris savo veikimą^ gana tiks
liai išvystė Garfield Parko apie- 
linkėje, kontesto darbe gražiai 
pasirodė. Jis jau peržengė ri
bas 6-to laipsnio. Jeigu gerai 
paspaus, tai 5-tą laipsnį tikrai 
ilygins.

Westsidės kontestantas Vin
cas Sabaliauskas irgi rodo svei- 
kaus aktyvumo — jis šiame 
konteste šavo darbą irgi padvi
gubino, tas įrodo, kad sykį dir
bęs kontesto darbą — antras 
sykis sekasi geriau, nes išmoks* 
ta dirbti. Klausimas, ar kontes
tantui Sabaliauskui pasiseks iš
lyginti laipsnį 5-tą? Tas, žino
ma, priklausys nuo kontestan- 
to pasiryžimo dirbamame dar
be. Reikalas išlyginimo laipsnio
5- to, grynai paties kontestanto 
Sabaliausko reikalas. .Jeigu jis 
mokėjo sėkmingai prisiirti iki 
4600 balsų, galimas daiktas, kad 
jis mokės gauti mažesnę sumą 
balsų, negu kad yra gauta.

Kontestantas Pranas Lukoše
vičius, praeitų metų sėkmingas 
kontestantas, laimėjęs pirmo 
laipsnio dovaną, bet šiame kon- 
teste kolei kas neparodė didelio 
aktyvumo. Klausimas, ar jam 
pasiseks išlyginti laipsnį 5-tą? 
Gal būt kad taip, o gal ir nė. 
l iesa, jam, rodosi, nedaug rei
kia - 3500 balsų ir 5-to laips
nio dovanos bus jo. Laimėjus 
praeitame konteste pirmą dova
ną, o šiame konteste nelaimėti 
nei 5-to laipsnio dovanos, neat
rodytų gerai. Pertat, Petrai, pa
spausk — 5-tas laipsnis turi 
būt tavo!

Kontestantas J. Kemėšis pra
džioje kontesto lėkė kaip saka
las, na, o pastaruoju laiku, anot 
žmonių priežodžio, nutupė kaip 
vabalas — nieko, o nieko nesi
girdi. Ar laike paskutinių kon
testo dienų atsiras dar pas jį 
aktyvių darbo spėkų, tai užbur
tas klausimas. Na, kam čia da
ryti spėjimus laike poros sa
vaičių ryškiai patirsime.

Kontestantas Antanas Vilią, 
su sykiu atsidūręs laipsnyje 
šeštame, bet ar jam bus lemta 
pasiekti laipsnį penktą? Grei
čiau kad taip, negu ne. Vi lis 
moka veikti, turi plačią pažintį, 
didelį būrį draugų, o kas svar
biausia, pas jį yra energijos su 
kaupu. Tokie žmonės savo dir
bamame darbe visuomet turi 
pasisekimą.

darbas yra sunku gauti. Be
darbių yra nemažai. Kaip ku
rios dirbtuvės net ir mokestis 
numušė. Pradedama organizuo
ti unijų.

S B »
Vienas bolševikas “Vilny” 

rašo, kad prieš Kupreišio pra
kalbas jis manęs, kad čia pas 
visus yra “geros minties”, bet 
po Kupreišio prakalbų pama
tęs, kad jo- manymas buvęs 
klaidingas, nes tos “geros min
ties” pas visus nėra... O, '“ge
ra mintis” tai, žinoma, yra to
kia, kurią čia “Vilnis” su “Lai
sve”, arba atvažiavę komisarai 
bolševikams “įkvepia.*”

8 « »
Nepersenai, vieną sekmadienį, 

vietinis “dvasiškas tėvas“ baž
nyčioj per pamokslą baugino 
klausytojus, kad katalikai, ku
rie priguli prie SLA. kuopos, 
lai tegul girdi ir nuo bažny
čios pasitraukia! Kodėl? Kas 
kuopoje blogo? Ugi tas, kad 
SLA. ne kunigai valdo! Taip. 
SLA. nėra kunigų valdomas, 
nes SLA. nėra kokia religinė, 
bet ajxlraudos ir pašalpos lietu
vių organizacija, kuriai jokia 
religija neapeina, ir kuri reika
le šelpia visus lygiai. Tad ko 
šitas “dvasiškas tėvas“ nori? O 
gal savo pamokslams pritruko 
medžiagos?...

čia tūla “aptiekorienė“ ne- 
persenai prisirašė į bolševikų 
“vierą“, (atisprašau: i bolševi- 
kių susivienijimą), — ta pati, 
kur anais melais čia “Naujie
nų“ redatkoriui kalbant, kada 
bolševikai pradėjo kelti triukš
mą, tai ji klausė; “iš kokių 
(lementų bolševikai susideda?“ 
Prisirašius gi dabar ji prie 
bolševikių, netik sužinojus iš 
kokių elementų bolševikai susi
deda, bet ir tai, kad “bolševikų 
organizacija yra naudinga!“ 
Tik vkną dalyką tai dar matyt 
nesužinojus, (nes nepasakė), 
kad bolševikų organizacija yra 
naudinga — kam? Bet reikia, 
tikėtis, kad laikui bėgant ir tą 
sužinos. O taip pat ji sužino
jus ir tai, kad norint žinoti, 
kur bolševikų surinktos aukos 
eina, (ai reikia skaityt “nau
dingus laikraščius...“ Tiek j 
trumpą laiką sužinoti, tai ne 
baikos...

» » S
SLA. 77-tos kp. susirinkime 

bolševikai siūle priimti įnešimą 
pasiųsti seimai), kad SLA. Pil- 
domajai Tarybai išbuvus vięną 
terminą (du metu) ji negalėtų 
kitam terminui kandidatuoti į 
Pild. Tarybą. Buvo įrodyta, 
kad nepraktiška, nes prie Bile 
darbo žmonės juo ilgiau dir
ba, tuo gauna geresnį patyrimą, 
ir geriaus atlieka darbą negu 
tik ką pristojęs naujokas, čia 
vienas bolševikas atsistojęs iš
sireiškė, kad “tai neteisybė, 
kad ilginus phe kokio darbo 
žmogus dirbęs jį geriaus pada
ro,“ jis sako, “aš tai žinau ant 
savęs.” Paleista šis dalykas nu
balsuoti, tai daugiau kaip dviem 
trečdaliais (rodos 48 prieš 19) 
atmesta. ,

Visur ir visiems yra žinoma, 
kad patyrimas svarbią rolę lo- 
šia> ir reikalavimuose į viso
kias vietas prie visokių darbų 
retai kada nereikalautų žmo
nių patyrusių. Bet šitam žmo
gui dalykas eina į atbulą pusę: 
juo jis ilgiaus prie kokio darbo 
dirba, tuo jis prasčiau ir ma
žiau apie jį išmano... Negirdėta 
keistenybė! — Ražu*. v

Detroit, Mich.
Iš SLA. 352 kp. susirinkimo

• SLA. 352 kp. laike savo su
sirinkimą Lietuvių svetainėj, 
balandžio 8 d. Susirinkimą ati
darė pirmininkas adv. J. Uvick 
2:10 vai. po piet, pastebėdamas, 
kad kitą sykį susirinkimas bus 
pradėtas laiku ,kaip 2 vai. po 
piet. Visą susirinkimą atlai- 
kėm į vieną vai. ir 15 mh)„ nes 
tuščioms kalboms laikas nebuvo 
leistas.

Valdyba savo raportą išdavė 
trumpai. T*urtų raštininkas J. 
Overaitis pranešė, kad SLA. 21 
kp. neišduoda persikėlimo 
lakštų. Nutarta kreiptis į 
centrą. Keisti tie 21 
kp. žmonės. Pirmiau sakyda
vo: tik eikit, mes išleisime su 
didele garbe iš 21 kp. Na, ir 
buvo duota virš 100 persikėli
mo lakštų. Bet “gerasis“ 21 
kp. pirmininkas, kuris tiek daug 
“gero“ linkėjo dėl naujosios 
kuopos, pasiėmė dar ir iždinin
ką į talką ir abu nuvyko pas 
turtų raštininką į namus ir į- 
sakė nebeišdavinėti persikėlimo 
lakštų, esą kiekvienas narys tu- 
rys ateiti pas juos, arba laišku 
kreiptis. To pirmiau nebuvo 
reikalaujama; pradėta reikalau
ti tik tada, kada pamatė, kad 
didžiuma narių išeina iš 21 kp.

Prie 352 kp. prisirašė keturi 
nauji nariai. Bet tai tik pra
džia darbo, nes mes da tik 
tvarkomės.

Valdyba pranešė, kad 352 kp. 
susirinkimams laikyti yra paim
ta apatinė svetainė. Apatinė 
svetainė yra daug pigęsnė, nes 
tik trys doleriai, kuomet viršu
tinė kainuoja 10 dol. Susirinki
mai bus laikomi visuomet kas 
pirmą sekmadieni kiekvieno 
menesio, 2 vai. po piet. Taigi 
ateinantis susirinkimas bus ge
gužės 6 d., apatinėj Lietuvių 
svetainėj. Kiekvieno nario par
eiga yra ateiti į šį susirinkimą, 
nes bus renkami delegatai į at
einantį SLA. seimą.

Kuopos daktaru kvotėju liko 
išrinktas Dr. J. Jonikaitis.

Patartina nariams nekreipti 
jokios domūs į tuos žmones, ku
rie vaigšto po stabas ir verkš
lena, kad nariai neitų j 352 kp. 
Jie sako, kad kuopa negyvuo
sianti, kankrutysianti, apkrau
sianti narius mokestimis. Visą 
tai yra melas. Tie žmonės tik 
meluoti ir kitus niekinti temo
ka. | 352 kp. persikėlė netoli 
poros šimfų narių, o ir dar 
daug rengiasi keltis. Tokiems 
nariams patartina ilgai nelauk- 
;i,—palikti vienus bolševike
lius, tegul jie, ten sau vieni ler- 
mavoja.z Pereitą susirinkimą

< taipjau keletas rimtų narių at
ėjo į 352 kp.

Susirinkimas buvo tvarkin
gas, trumpas. Tokiais susirin
kimais nariai visuomet būna 
patenkinti.—J. A—se.

Atsišaukimas J 
Veikėjus

Kaip šio laikraščio skelbimai 
rodo, gegužio 30 dieną aš vedu 
Lietuvon didelę ekskursiją, ku
rios reikalais dabar lankauši po 
visus miestus, kur tik daugiau 
lietuvių gyvena. Pasinaudoda
mas tąja proga aš noriu susi
pažinti su kiekvienos kolonijos 
veikėjais, organizacijomis, dai
lės draugijomis, o ypač daini
ninkų chorais, nes daile ir išei
vijos vieši reikalai man visuo
met arti prie širdies buvo. To
dėl nuoširdžiai prašau, kad iš 
kiekvienos kolonijos kas nors iš 
veikėjų atsiųstų man savo ir 
esančių organizacijų adresus, 
susirinkimų laiką ir vietas, o aš 
mielu noru atsilankysiu pasi
kalbėti, pasitarti, asmeniškon 
pažintįn sueiti. Bus nauda ir 
mums ir visuomenei.

Pirm ekskursijos išvažiavimo 
dar lankysiuosi ir tose koloni
jose, kur jau kartą esu buvęs 
(neturėdamas adresų, negalė
jau aplankyti tų, kuriuos troš
kau)* Todėl prašomas infor
macijas malonėkite siųsti urnai, 
adresuojant mano vardu ir to
kiu adresu: Cunard Line, 3rd 
class, 25 Broadway, New York.

—P. Bukšnaitis.

i Nothing Comparei 
y widi jrcdi, 

creammilk!

pie-

Bovvman’s Pie-
Tiktai telefonuokit 

dastatymo stotį arba 
nuo musų pieno iš-

pie- 
Tik- 

pienas

OWMAN’S Pienas yra taip 
riebus — kaip smetona nu

griebta nuo karvių pieno. Ir 
Šviežias — dastatomas prie jūsų 
durių natūraliame stovyje, pil
nas Smetonos, kiekvienų dieną. 
Jis turi tokį skonį ir grynumą 
kas pddaro tikrai geriausiu 
pu rinkoje.

Tiktai šviežias, buteliuose 
nas gali turėti tokj gerumą, 
tai šviežias, buteliuose 
yra toks, kaip Gamta reikalauja. 
Ir nėra jam pavaduotojo.
Pradėkit vartoti 
ną šiandie, 
j arčiausią 
užsisakykit 
važiotojo.

Per 52 Metus Vadovaujantis Rųšyje

GARS1NK1TES “NAUJIENOSE”

Tel. Boulevard C214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, liotuviama vicartes 
patarnauju kuogeriausial 
M. YUŠKA & CO.

<604 So. Pailina Stw Ckfcago, III.

Pirkit nuo iiiuhij olsollo kai
nomis. Copper coli ganiais Šil
dytuvas virtuvfit boileriui. 
$5.85 Klauskite Pono Musil.

Peoples Pluinbing & 
Heating Supply So. 
400 Mllivuukce Avė.. 

401 N. llulsted 8t.
Hayinorkcl 0075—0070

Grand Rapids kontestantas, 
S. Naudžius, pradžioje darbavo
si gana sėkmingai, bet pasta
ruoju laiku veikimo žymiu ne
besimato. Galimas daiktas, kad 
prie pabaigai savo darbo nors 
kiek parodys gyvybės ženklų.

(Bus daugiau)

Nebūk
Tampomas Ligos 
būdamas visuomet “nuvar- 
KCs” kuomet tik Aoimynu ar
ba draugui nori kų nors at
likti. Nervingumus ir uboliiM 
nuHilpmdiinuH labai taukiai 
gali būt nraSuliiitas su Sovc. 
ras EHorlcu. naudingus dėl 
virftkinlmo ir nruvulniiiiiiio to- 
nikus. Mtn. Franciu Tumulu*. 
Wullcy. VVusli., rato: "A4 su
radau. kad Severa’s Esorka yru 
puikus tonikas dėl žmonių ku
rio yra nusilpę urbti ką tik 
iA po Ilgos." TiikntiunUai pū
ty k’. kud jos pagelbsti gerai 
miegoti, geriau valgyti ir jau
sti. Spręskite patys. Reika
laukit nuo huvo vaistininko 
butelio Šiandie.

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar llupids, lowa.

"Fornierly Sloniacli Bitters”

Tabako
Derliaus

1 i » I* 1 A)> t I < ’ - 4 . . .

Smetona

r

Bob Meusel, Žymus 
Žvaigžde New Yorko 
Yankees Beisbolo Tymo, 
rašo:

1

gaunu daug smagumo iš Lucky 
Strikes,jie yra mano mylimiausi cig- 
aretai. Aš rukau jų, kiek tik man 
patinka, ir jie niekad nekliudo man 
kvėpavimo nei erzina man gerkles, K“It-s toasted"

Nei Jokio Gerkles Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.
'f' 1925, Thr Amt rieun lobaiioCo.- 1:1
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Tarp Chicagos 

Lietuvių

važiavimui aprašyti. Organizaci
jų nariai instruktuoti juo man
dagiau užsilaikyti suvažiavime. 
Tegu ir pnsnuliožiurų pasireik
štų skirtingų, vienok vieni kitų 
neprivalo užgaulioti. Svarbiau-

Bridgeporto Biz
nierių Progos

Štai p. Masalskis tik kų už
baigė savo naujų koplyčių, kuri

Chicagos lietuviai 
liuteronai

sias dalykas — tai Įkurti broliš
kų visų liuteronų Susivienijimų. 
Kuomet lietuviai pradeda kaip 
ir atšalti nuo savo tautos, tai 
reikia stengtis kaip nors paša-

jrengta trobesyje numeriu 3307 
So. Aubrun avė. ši p. Masals
kio koplyčia yra įrengta labai 
patogiai, sulyg naujausiais rei
kalavimais, pritaikytu kaip to-

Kažin kodėl taip mažai ten-, 
ka lietuviškuoe laikraščiuose 
matyti žinių apie lietuvius liu
teronus. Rodosi, kad jie butų 
visiškai nemokšos, negalintys 
nė apie savo veikimą parašyti. 
O vienok man yra žinoma, kad 
veik visi jie gali lietuviškai' 
skaityti ir rašyti. Esama ir 
tokiu, kurie gali gan mikliai 
plunksnų vartoti; ne stoka taip' 
jau skaitančiųjų lietuvišką spali-1 
dą.

Matyti, kad jie tingi net a- 
pie save parašyti. Lietuviškus I 
laikraščius, kiek aš žinau, skai
to visi. Apart vietinių ar ki
tų Amerikos laikraščių dauge
lis gauna laikraščių dar iš Lie
tuvos. Jie skaito taipgi vo
kiškus laikraščius, bent kai ku-| 
rie. Bet patys kiek prisidėti i 
prie lietuviškos spaudos dariu), i 
tai, matyti, vengia arba mano, 
kad tai yra kitų darbas, o jų 
užduotis — žiūrėti kaip kiti 
dirba.

Tiesa, išeina Chicagos lietu-! 
vių liuteronų Ziono parapijos 
knyga — kunigo Kazoko lei
džiamas laikraštukas (mėnesi-

linti tų atšalimų. O tai galima 
padaryti tik esant organizuo
tais. Tos mintys ir privertė lie
tuvius liuteronus prie šito dur
im.

Aš tikiuosi, kad kitų miestų 
liuteronai tam darbui nebus 
priešingi, bet parems Chicagą. 
No mes. lietuviai, nesame pras
tesni už kitus — tai kam mums 
pirmiau už kitus pradėti nykti? 
Lai kiti pradeda.

Prie progos turiu priminti, 
kad Lietuvių Liuteronų Pašal
pos Draugystė yni nutarusi 
priimti draugystės nariais per 
sekančius šešis menesius visai 
veltui ypatas nuo 16 iki 21 me
tų, o nuo 21 metų iki 15 metų 
už 1 dolerį įstojimo mokesties. 
Kai hunai draugystei gali pri
klausyti bet kokio Įsitikinimo 
žmonės, jei tik jie yra kilę iš 
lietuvių liuteronų. Draugyste 
laiko susirinkimus paskutinį 
šeštadienį kiekvieno mėnesio 
Meldažio svetainėje.

— M. Kasparaitis.

Bridgeportas
uis) “Paslas”. Ten matyti ir 
vietinių lietuvių liuteronų para
šytų straipsnelių. Bet, žino
ma, tas laikraštukas yra pa
skirtas tik bažnyčiai, ir todėl

Velnių apsėstas.
Buvo Didžiosios Pėtnyčios 

naktis, šaltas lietus lijo diena 
ir naktį, ir gatvėse judėjimas

kiai vielai rimtumu. Įėjus kop
lyčiom jautiesi kaip bažnyčioje.

Žmonėms, atėjusiems lankyti 
nabašninkų, nereikia stovėti, 
šlaistytis koplyčios pakraščiais. 
Čia sustatytos lamkos viduriu 
koplyčios.

Visas koplyčios vidus taip 
gražiai išpuoštas, kad sunku 
butų rasti kitų tokių koplyčių. 
Taipgi pp. Masalskiai yra la
bai priimnųs, draugiški ir man
dagus žmonės. Pono Masalskio 
patarnavimas pagrabuose yra 
irgi mandagus, draugiškas ir 
prieinamomis kainomis.

— Matęs koplyčių.

Babravičiaus 
koncertas

Porą kartų teko girdėti art. 
Babravičių dainuojant dainą, 
pavadintą “Kazbek”. Elbrus ir 
Kazbek yra du aukščausiu Kau
kazo kalnu. Kaip Lietuvoje 
Nemunas arba Rusijoje upė 
Volga, tai]) Kaukaze Kazbek 
reiškia lyg šalies širdį. Pasa
kos, dainos, legendos pinasi a- 
pie Kazbeką. Ir jei galima pa
vadinti dainelę “Kur bakūžė 
samanota” dalele lietuvių sie
los, tai dainą “Kazbek” galima 
skaityti panašia išraiška kau
kaziečių budo, ūpo, sielos.

I Įgrjso namai.
• Motiną vėliau 
Priglaudė kapai, 
Aš gi pasukau Kazbeko takais.

Turim mes legendų, etc.
Merginų jaunų 
Daug mylėjau aš, 
O paskui tariau 
Mesti jas visas. 
Kad nejausi skausmų, 
Meilės tad mainuos 
Vyną aš geriu — 
Jis man nemeluos.

Turim mes legendų, etc.
—Reporteris.

liktą ir rodosi, kad jie mažai 
paiso, ar išmoksta savo lekci
jas, ar n(». Viena jų y pūty li
ga žymė yra ta, kad jie nere
aguoja į tuos dalykus, kurie su
kelia -emocijas arba jausmus 
normaliame kūdikyje. Tai, j 

' ką taip dažnai žiūrima kaip į 
, nepaisymą arba stoką vaiden
tuvės arba, kad “jis nepaiso 
draugų”, privalo paskatinti tė
vus nuodugnesniam ištirimui 
kūdikio proto stovio. Basi, ank
styvas atkreipimas domės į to
kį kūdikį gali išgelbėti jo pro
tą nuo pakrikimo”, sako Dr. 
Hershfield.

Gražus ginčas
— Tamsta su manim gin

čiji?! Aš du universitetu esu 
lankęs...

— Bet tai nieko nereiškia. 
Aš turėjau gėrei j, kurs dvi avi 
žindo, tačiau laiko bėgy tik di
deliu avinu tapo. Į minutę lengviau 

Štai kaip greitai Dr. Scholl'io Zino-pads 
įtaigia kornij skausmą—pasaulio greiti- 
ausis*, saugiausia*, tikriausias būdas, Jie 
priežastį pražalina—spaudimą ir autuvo 
trynimą tai vienatinis būdas būti laisvas 
nuo komų. Nepakenkia opiausiai odai. 
Zino-pads ploni, sauganti, gydanti. Visose 
aptiekosc, autuvo ir dept. krautuvėse— 
35c dėžė.

USScholl’s 
Zino-pads

Uždekite vieną—-skausmo nžrj

SERGANTI ŽMONES!

jame telpa tik tam tinkami 
straipsniai. Bet mes turime su
prasti, jogei apart bažnyčios 
reikalų, daug daugiau dalykų 
reikia žinoti. Ir jei kas gali, tai 
turi prisidėti prie palaikymo 
rimtų lietuviškų laikraščių, lai
kas nuo laiko, liuosa valandėlę 
turint, parašyti svarbesnių ži
nių iš vietos veikimo ar šiaip ką 
naudingo visuomenei.

Well, tiek to su Chicagos 
lietuviais liuteronais. Bet saky
kite kur pasidėjo kitų miestų 
lietuviai liuteronai? Juk jų vi-

beveik apsistojo. Bet Adomas 
tų naktį lyg tyčia pasiliko kep
tuvėje^ ilgiau su darbininkais 
.—net iki pirmos valandos. Jam 
besitnusiant, apsigirdo Užpaka
linių Aurių bildėjimas.

Atidaro Adomas duris. Mato 
jis, kad stovi žmogus pjie du
rių — sušlapęs, sušalęs, alkanas. 
Sakosi, kad koks ten jo “bur- 
dingbosis” įsodinęs jį į taksi- 
kabą, o Šis atvežęs prie keptu
vės durių ir palikęs.

Adomas tokios jau minkštos 
širdies žmogus: matydamas ki-

žemiau paduodamas liuosas 
tos dainos vertimas. Jis nėra 
tobulas ir negali parodyti visų 
dainos ypatybių, kaip kad jos 
pasireiškia dainoje, užrašytoje 
rusu kalba.

KAZBEK f
Kur sniege Kazbek užmigo 

amžinai,
Ten mano diedo stūksojo namai, 
Laisvas, atkaklus, 
Gaivas kaip angis, 
Kiltas, išdidus —

'Kovoj krito jis.

Proto higiena
“Yra proto liga, kuri plačiai 

pagarsėjo visuomenėje, kadan
gi ji minima dažnai apginimui 
kriminalistų. ši liga žinoma 
kaip “dementia praecox” arba 
praradimas sąvokos jaunose 
dienose. Tas pirmlaikinis pro
to Irimas sudaro nuo 15 iki 25 
nuošimčių visų proto suirimų, 
ir todėl kad ji yra chroniška 
liga, tai sudaro apie 50 nuo
šimčių visų pacientų valstijos 
ligoninėse,” .Sako Dr. Alex 
Hershfield, valstijos alienistas.

Dauguma pacientų esti jau
nesni kaip 25 metų, kuomet 
kalbama liga ima vystytis, nors 
kai kuriais atvejais aiškių žen
klų nepasireiškia pirm 40 me
tų arba ir iki senesniam am
žiui.

“Beikšminga žymė toje pro
to ligoje yra tas faktas, kad 
daug nužiurėtinų jos ženklų 
galima pastebėti mokyklų kū
dikiuose. Tie kūdikių, kurie 
gali turėti palinkimų šiai ligai, 
išrodo tykus, turi mažai ar
ba visai neturi draugų ir laiko
si daugiau ar mažiau nuošal 
nuo kasdieninio kitų gyvenimo. 
Jie išrodo svajojantys didžiu
mą laiko, palieka darbą neat-

Meksikos valdžia ir
bažnyčia

KUN. M. X. MOCKUS
Viršminėtoj temoj kalbės Sere
doj, Balandžio-April 18 d., 1928, 
8 vai. vakare, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė.

Kviečia
Liet. Liisv. 1 kp.

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

patarimai 

DYKAI

suose Amerikos miestuose gyve
na. Vienok nors ir ilgas laikas 
kai aš lietuviškus laikraščius 
skaitau, bet, apart chicagiečių. 
kitų kolionijų liuteronų kaip ir 
m matyti pasireiškiant. Sakysi
me, Philadelphijoje, Pa., jų 
daug. Dar iš seniau pamenu vie
ną Pbiiadelphijoj gyvenantį Al

tų nelaimėje visados gelbsti su
lyg savo išgale. Taip ir šį kartų 
jis padarė. Įvedė vargšą keptu
vei!, pavalgidino, sušildė ir lei
do jam bu t i keptuvėje kol su
stiprės.

Bet ve kas atsitiko. Išbuvęs 
keletą dienų, gerokai sustiprė
jęs, neprašytas Adomo “bur-

Turim mes legendų gražių Ei! 
Ir mus’ paprcHis Kaukazo Ei! 
Tat išgerkim vyno dar, 

bičiuliai,
Kad gyventumėm kaip 

broliai.
Tėvą narsuolį

Nužudė priešai. 
Dar kūdikiui man

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu
COLUMBUS

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Salio StM 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD/

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

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

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

Dvidešimtis penki metai 
tame name

M. ROZENSKI, 
LEMONT & C0. 
SAUGI VIETA

Stebėtinas Išradimas
Nuo Skaudamų Kojų

ĮDARAI stebinantis nuo skaudamų 
J kojų išradimas. Prašalina min

kštus kornus ir sutrinimus kaip 
magija. Prašalina kojų degimą ir 
skaudėjimą beveik iš sykio. Pra
šalina atsidavimą. Padaro kojas 
vėsiomis ir maloniomis, kad jus 
norite šokinėti ir šūkauti iš džiau-

Del pirkimo, pardavimo arba 
mainymo. Mes perkam, par
duodam ir mainom namus, lo
tus, farmas, akeriais žemę, re- 
sortus, biznius ir t. t. Po vi
sas dalis miesto ir priemies
čius. Norinti pirkti, parduoti 
arba mainyti, dėl teisingo už- 
ganėdinimo kreipkitės prie

Pabandyk šj gerą kojų paude- 
rj šiandie. Lengva vartoti—-trum
pu laiku be trubelio. Tik pakra- 
tykit ant kojų. Malonus vėsumas 
ir palengvinimas ateina tuojau. 
Parkeris Foot Care šiandie jūsų 
vaistinėj.

$^F0flTCAR£/35c
IŠKILMINGA VAKARIENE IR ŠOKIAI

Paminėjimui 15-kos metų sukaktuvių. Rengia Draugys
tė Šventos Petronėlės seredoj, Balandžio-April 18, 1928, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos abejose svetainėse, 3133 
So. Halsted St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga su va
kariene $1 ypatai, o į šokį 50 centų.

bertą Petraiti. Jis, kaip pamenu, 
iš vokiškų raštų kai ką versda
vo lietuvių kalbon ir siųsdavo 
į Lietuvą Tilžės mieste leiždia* 
miems laikraščiams. Jis yra ke
tinęs ir lietuviškiems Amerikos 
laikraščiams rašyti. Baigi, ar 
negalėtų jis nors apie Philadel- 
phiją parašyti? Bodosi, jis dar 
ten gyvena.

Gal būt mano norai išsipil
dys, gal pamatysime lietuvių 
spaudoje apie kitų miestų lietu
vius liuteronus, nes dabar vie
nas mano pageidavimas pildosi. 
Esu daug kartų “Naujienose”, 
jau pirm keleto metų, rašęs ir 
raginęs lietuvius liuteronui su
organizuoti Lietuvių Liuteronų 
Susivienijimą Amerikoje.

Chicagoje lietuviai liuteronai 
jau pradėjo tą darbą. Jie turės 
visuotiną suvažiavimą balandžio 
22 d. Vieta — Lietuvių Liute
ronų Ziono parapijos bažnyti
nėje svetainėje. Suvažiavimo 
sušaukimu rūpinasi komitetas, 
išrinktas iš sekančių organizaci
jų: Lietuvių Liuteronų Pašal
pos Draugystės, Lietuvių Ziono 
Brolių Pašalpos Draugystės, 
Lietuvių Liuteronų Ziono Duk
terų Pašalpos Draugystės ir 
IJetuvių Liuteronų Evangeliš- 
kos Ziono parapijos.

Komitetas organizacijų susi
rinkimuose pranešė, kad yra 
rengiamas puikus programas 
specialiai tai dienai. Programo 
išpildyme dalyvaus ir jaunų jė
gų, būtent prisidės Čiagimis jau
nimas, kuris lanko aukštesnes 
mokyklas. Yra pakviesti visų 
organizacijų kalbėtojai, parink
tas taip pat reporteris tani sų-

dingierius” vieną gražių nakt 
pradeda pats su savim kalbėtis. 
Iš karto neatkreipta į tokią jo 
kalbą domės.

Vėliau betgi žmogus atsike
lia iš lovos, draskosi ir šaukia, 
kad pas. jį velniai įsiveisė vidu
riuose... reikia išvaryti...

Adomas sako:
—Išvaryti tai išvaryti... bet 

kaip?
Žinoma, reikia operaciją pa

daryti, išimti velnius, pataria 
Adomas. Į

—Išimti tai išimti, bet jeigu 
jie vėl kils—kas tada? —Klau
sia žmogus su velniais vidu
riuose.

—Taigi liepsime daktarui vel
nius išimti, o paskiau tą skylę 
užsiūti, kad daugiau jie ten ne- 
belystų—aiškina Adomąjį.

—No, sir, nenoriu daktaro! 
—-purtosi velnių apsėstasis.

Ir vėl šaukia, kad velijai 
smaugia.

—Nusiramink, tamsta, nak
ties laikas: kaimynus išgąsdin
si—ramino Adomas.— Dabar 
gulk, o rytoj pašauksiu kuni
gą-

Bet velnių apsėstasis neprisi
ima nė kunigo.

Ir taip Adomas kamavosi su 
velnių apsėstuoju net iki perei
to penktadienio ryto. Pagalios, 
netekęs kantrybės, pašaukė Dr. 
Mitchelį, kuris ir pripažino, 
kad velnių apsėstasis yra susir
gęs proto liga. Jį išvežė į ligo
ninę. Tai buvo Jonas Budavie- 
us. Pirmiau jis gyveno Lowe 

gatvėje. Manoma, kad kaziria- 
vimas ir mėnulio Šviesa paveikę 

jo protą. — Ratilas.

Perdidehs ar
ba Skaudamas 
šlapinimaH se
nyvų žmonių 
Pelengvinama 

su 
SANTAL 

M1DY 
Čapsules 

Parduodama 
visose 

vaistynčse MŪRINIS arba MEDINIS
ČIA lmokčti — kiti lengvais iš- 

I w mokėjimais į 24 mėnesius
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir rųšių.

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

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

BUDRIKO 
KRAUTUVĖ

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

Victor Ortophonic Radiola, Atwa- 
ter Kent, Brunsvvick, Radiolas, Ho- 
ward, Radiola, Spartan, Šenora RCA 
Radiolas. Didelis pasirinkimas.

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

Radiola 17 su toboinis $157.50 
Atvvater Kent 87 su tūbomis $114 
Freshman 6 tūbų Electric $87.00 
Brunsvvick Radiola Combinacija už 

$99.00.

JOS. F. BUDRIK
(Korporacija)

3417-21 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS '

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Vardai 

119 Chicago Avė. 
Tel. Universlty 3950 arba 

Rogers Park 8270

KAURAI 
ib 

RAKANDAI

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

Išvalome ir “fumigated”. Kan
dis ir vabalus- prašaliname. Vi
sas darbas garantuotas, 48 va
landų patarnavimas. Apskait- 
liavimą suteiksime dykai.

RUG and FURNITURE 
CLEANERS

2308-10 W. Harrison St.
Tel, Seeley 8630—8681

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- • 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsijnisiu 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 BĮ v., 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.
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RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
t

To paties savininko priežiūroj per 30 metų. 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 į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGICIAMS

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

1618 West 18-ta Gatvė
: • -II

Rozenski-Lemont & Co.
Gausite teisingą patarimą. Tei
singas patarimas platina kiek
vieną biznį, bet daugiausia rei
kalinga teisingo patarimo dėl

Real Estate
Kokiose dalyse miesto yra ge
resnė ateitis? Kiekviena dalis 
miesto arba priemiesčio, taip 
pat farmos turi savo vertę. 
Musų patyrimas to biznio per 
18 metų. Užganėdinom kiek
vieną kuris pirko, pardavė ar
ba mainė per mus. Tikrinam, 
kad ir tamsta busite užganė
dintas. Visais virš minėtais rei
kalais kreipkitės prie

Rozenski-Lemont 
& Co.

i REALTORS
Nariai Chicago Real Estate 

Board
6312 So. Western Avenue 

Chicago, III.
Tel. Prospect 2101

MOKYKLOS NURS®» 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI 6ITA

KALBĖDAMA aukttė«n«a mo
kykit* merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nursd pasak*:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų aveikatM, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normali* mank- 
Itlnimas Ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nee jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukltą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
neemagumo."

Nujol galit vartoU neiiu- 
rint kaip Jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
puteli namie.
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LENKIJA SUSITARĖ SU ITALIJA

Sft ji, ir reakcininkai pagaliau turėjo nusileisti.
Dabartinėje socialistų konvencijoje yra da ir dau- 

giau stambių veikėjų, parodžiusių, jogei ir šiame "ka- 
pitalistų rojuje”, Amerikoje, socialistai gali sėkmingai 
darbuotis politikoje, tai būtent, Daniel W. Hoan, jau 
dvyliką metų išbuvęs Milwaukee’s mayoru ir tik-ką iš
rinktas vėl ton pačion vieton; Reading’o (Pa.) mayoras 
Stump ir Pensylvanijos Darbo Federacijos prezidentas 
ir Reading’o miesto tarybos narys James H. Maurer. 
Nekalbame čia apie drg. Hillųuit’ą, N. Thomas’ą ir ki
tus puikius rašytojus ir kalbėtojus, dalyvaujančius šio
je New Yorko konvencijoje: tokių vyrų socialistams ga
li pavydėti bet kuri partija, nors jie da ir nėra pasižy
mėję kokiuose nors urėduose.

Partija, turinti šitokių jėgų, mokės užkariauti sau 
tinkamą vietą krašto politikoje, nežiūrint to, kad da
bartiniam momente socialistų pasekėjų yra nedaugiau- 
sia. Ateis laikas, kada sąlygos pasikeis.

yra surišti prekyviete, liamų 
huritykinis. Atskiras ūkininkas 

visuomet iš dalies dirba daiktus 
parduoti, jis dirba kitam ūki
ninkui. Norėdamas parduoti 
ūkininkas privalo skaitytis su 
prekyvietės reikalavimais, nes 
kainas nustato ne pats ūkinin
kas savo noru, bet jos (kainos) 
yra nustatomos tam tikrų pre
kyvietės įstatymų (dėsnių). 
Kiekvienas atskiras ūkis yra 
surištas mainų ryšiais su ki
tais ūkiais. O tas laisvas mai
nų ūkis turi tam tikrą savo dės-

kų darbo išnaudojimas ir k.) 
turėjo dideles {takos ir poli- 
tiškosios ekonomijos seniau nu
statytoms aksiomos. Nuvaini
kavus tvarką, neteko vertės ir 
buržuazinės ekonomijos pagrin
dai, kurie kiekvieną visuomeni
nį neteisingumą aiškino, kaipo 
stichinį gamtos įstatymą. Su
stiprėjusi darbininkų klasės jė
ga pakeitė politiškosios ekono
mijos mokslo turinį ir parode 
jai naujus tikslus.

—Dzidas Budrys.

Skilvio Suirimai T»ir-

m i ausi ai Pastebimi per
Apsivėlusį Liežuvį

ningumą, nepriklausomą

Lenkijos užsienių reikalų ministeris Zaleskis, nu
važiavęs Romon, padarė draugingumo sutarti su Itali
jos valdžia. Telegramos praneša, kad sutartis jau esanti 
paruošta pasirašymui.

Šis Varšavos susitarimas su Italijos fašistų valdžia 
yra skaudus smūgis Lietuvos valdovams. Pernai metais 
p. Voldemaras taip pat keliavo pas Mussolini ir pasira
šė su juo draugingumo ir prekybos sutartį. Tautininkų 
“premjeras” tuomet tuo savo žygiu nepaprastai didžia-- 
vosi ir gyrėsi, kad Lietuva įgijusi fašisto Mussolinio 
asmenyje stiprų “užtarėją” savo kovoje su lenkais.

Dabar pasirodo, kad fašistinė Italijos valdžia sutin
ka būt “užtarėju” ir lenkams.

Taigi Voldemaro meilinimąsi Mussoliniui nuėjo nie
kais. * t

Pačiai Lietuvai dėl to dar nebūtų jokio ypatingo 
blogumo, nes iš Italijos ji vistiek negalėjo nieko tikėtis. 
Prekybos tarp tų dviejų šalių beveik nėra, o jų politikos 
reikalai taip skirtingi, kad nei Lietuva Italijai, nei Ita
lija Lietuvai negali beveik nieku padėti. Bet bloga yra 
tai, kad Lietuvos valdžia, denionstratyviškai bičiuliuo- 
damasi su Italijos fašizmu, sukėlė prieš save demokra
tijos nepasitikėjimą visoje Europoje.

Lietuvą remti kovoje su Lenkijos imperializmu ga
li tiktai demokratija, kadangi tik demokratija ir yra 
imperializmo priešas. Dabartiniai gi Lietuvos valdovai 
šitos paprastos tiesos nesupranta. Jie mano, kad jeigu 
jie pasiklonios Mussoliniui arba Romos papai, tai jie 
galės spiauti j akis ir savo krašto liaudžiai ir demokra
tinei visuomenei užsieniuose!

K POUTISKOSIOS 
EKONOMIJOS 

MOKSLO
[“K.”] žmogus gyvena visuo

menėje, jo gyvenimas

TįJSIA SAVO PROVOKACIJAS

Brooklyno Sirvydui dar negana tų pliovonių, ku
riomis jisai keletą kartų per savo organą pavaišino so
cialdemokratus, priklausančius Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje. Besibaigiant rinkimams į SLA. Pildomąją 
Tarybą, jisai rado reikalinga juos dar kartą iškolioti, 
kam, girdi, kai kurie iš jų nebalsuoją už senuosius vir
šininkus.

Smetoną begarbindamas, tasai atžagareivis užmir
šo, kad, norint žmones pakreipti savo pusėn, reikia 
juos bent neniekinti. Pirmiaus būdavo tik komunistai 
taip žioplai elgiasi, kad skelbia “bendrą frontą” ir kar
tu purvais drabsto tuos, kurie yra neva kviečiami į tą 
“bendrą frontą”. Dabar šitą taktiką priėmė ir Brook
lyno tautininkų organas.

Jisai neturi sarmatos niekinti “Naujienas” net ir 
už tai, kad jos atremia komunistų šmeižtus, .atkreiptus 
prieš SLA. viršininkus. Sako: “lebezija polemikas su 
komunistais”!

Kaip šitokį Širvydo elgesį pavadinti, jeigu ne be
gėdiška provokacija?

VICTOR BERGER — SOCIALISTŲ PARTIJOS
PIRMININKAS ‘ i

Savo nacionalėje konvencijoje, New Yorke, Jungti
nių Valstijų socialistų partija išsirinko savo pirminin
ku kongresmaną Viktorą Bergerį. Suteikdama jam šitą 
atsakomingą vietą, partija, be abejonės, norėjo išreikšti 
jam pagarbą ne tik už tai, kad jisai per trejetą dešim
čių metų buvo ištikimas socializmo principams, bet ir už 
tai, kad jisai parodė savo sugebėjimą, kaipo praktiškas 
politikas. /

Drg. Bergeris įsteigė socialistišką dienraštį “Mil- 
waukee Leader”, kuris gyvuoja jau septyniolikti metai 
ir pasidarė stambus laikraštis, pajėgiąs išlaikyti konku
renciją su didžiaisiais kapitalistiškais spaudos organais. 
Daugiausia ačiū Bergerio pasidarbavimui, Milwaukee’s 
mieste socialistiškas judėjimas yra taip stiprus, jogei 
per paskutinius dvidešimt su viršum metų to miesto gal
va beveik visuomet yra išrenkamas socialistas.

Bet gal dar didesnį darbą Bergeris atliko savam 
kongresiniam distrikte. Jisai jį taip suorganizavo, kad 
kiekvienuose rinkimuose tam distrikte laimi socialistai. 
Pasaulio karo metu, kada fanatiškas “patriotizmas” 
buvo apsukęs galvą daugeliui žmonių ir kongresas du 
kartu nutarė pasalinti Bergerį iš savo tarpo, balsuoto
jai jo distrikte kiekvieną kartą vėl išrinkdavo į kongre-

tame pačiame ūkiškame veiks
me pirmiausia mums krinta į 
akis tam tikri technikiniai pro
cesai, priemones, su kurių pa
galba žmogus įveikia išorinės 
gamtos jėgas. Vienu žodžiu,
ūkį, kaip mes jį apibrėžėme, lie
čia ir daugelis kitų mokslo ša

be vi- kų, kaip tai agronomija, tech-
suomenės, be draugijos nejma- nologija ir kiti, ne vien politiš- 
nomas ir negalimas. Tik visuo- koji ekonomija. Kad supratus 
menėje gyvendamas žmogus ga- tų mokslų turinį, kurie tyrinė
ji sėkmingai kovoti su išorine ja ūkio veiksmus, reikia žiurė-
gamta ir jos pajėgas priversti 
sau tarnauti, tik nuolatos ben
draudamas žmogus tegalėjo iš
vystyti savo dvasinius gabu
mus.

Nuo pirmųjų dienų žmogaus 
atsiradimo žemėje jis kovoja 
su gamta dėl jos “gerybių”, 
žmonės taip pat kovoja ir tarp 
savęs besidalindami tąsias “ge
rybes”. Todėl teisingai galime 
pasakyti, kad visa žmonių vi
suomenes istorija yra tai kova 
dėl buities kova su išorine 
gamta ir su sau lygiais žmonė
mis.

Toji kova vedama dėl žmo
gaus medžiaginių (materiali
nių) reikalų patenkinimo, nes 
medžiaginiai reikalai yra jo gy
venimo pamatas. Dvasiniai rei
kalai atsiranda tik tada, kada 
žmogus save apsirūpina maistu, 
Pastoge ir tt.

Toksai žmogaus ar visuome
nės darbas jo medžiaginių rei
kalų aprūpinimui vadinasi ūkio 
darbu, o visų šios rūšies* darbų 
suma įgijo ūkio vardą.

Politiškoji ekonomija ir tyri
nėja ūkį. Bet šioks to mokslo 
apibrėžimas labai mažai ką sa
ko ir reikalingas kai kurių pa
pildymų ir paaiškinimų. Mums 
reikalinga aiškiau apibrėžti ūkio

ti, kuriais atskirais atžvilgiais 
tie atskiri mokslai ūkį tyrinėja. 
Technikos priemonės, medžiagi
niai procesai (įvykiai) ūkyje 
politiškajai ekonomijai nerupi. 
Ji tyrinėja socialinius (visuo
meninius) santykius, ekonomi- 
ninko akys visuomet yra krei
piamos į žmogų, o ne į išorinę 
gamtą. Politiškosios ekonomijos 
uždavinys išaiškinti tuos žmo
nių santykius, kuine atsiranda 
besidarbuojant ūkio srityj... O 
tie ūkio ryšiai yra visumet la
bai stiprus ir įvairus, ir juo 
ūkio darbuote plečiasi juo tie 
ryšiai stiprėja.

Politiškajai ekonomijai bran
gus yra žmogus kaipo asmeny
bė, kaipo tam tikrų psichinių 
(dvasinių) pergyvenimų subjek
tas. Kitiems mokslams, kurie ir 
liečia ūkio veiksmus, pavyz
džiui, agronomijai, žmogus, 
ariąs lauką, kaįp ir pats arklas 
ir arklys, yra tik mechanines 
pajėgos, kurių rezultatu yra ari
mas. Priešingai, politiškajai 
ekonomijai žmogus yra ne ga
mybos priemonė, kaip laukas, 
arklas ar arklys, bet jis yra 
proceso tikslas.

Toks politiškosios ekonomijos 
mokslo uždavinys. Bet reikia 
pasakyti,, kad seniau ir šiais

sąvoką, tos sąvokos turinį. Pa
prastai, ūkio darbas yra viena 
iš daugelio darbų formų. Kokio 
tikslo siekia žmonija ūkio dar
buotėje? Tikslas šis — pergalė
ti išorinę gamtą ir jos jėgas 
priversti sau tarnauti. Tokiu 
budu ūkiškasis veiksmas yra 
taikomas į gamtą ir tai bus 
pirmas jo ' pažymys. Antra, 
ūkiškasis veiksmas yra ne pats 
sau tikslas, bet tik priemonė. 
Todėl žaislai, dailininkų kūry
ba ii* kiti panašus darbai, kurie 
yra ne priemonė savo medžia
ginių reikalų patenkinimui, bet 
pats darbas turi savyje tikslą, 
nebus ūkišku darbu. Jeigu žmo
gus žvejoja tik dėl pasilinksmi
nimo, laiko paįvairinimui, jis 
nedirbs ūkiško darbo, bet pa
prasto žvejo užsiėmimas, ku
riam žvejojimas yra -priemonė 
savo medžiaginiams reikalams 
tenkinti — bus ūkiškas darbas. 
Galima butų nurodyti ir dau
gybė kitų panašių pavyzdžių, 
bet jau ir iš tų galima suprasti 
ūkiško veiksmo (darbo) sąvo
kos turinį ir patį ūkį. Mes ma
tome, kad ūkiškąjį veiksmą api
budina du pažymiai, būtent,

laikais politiškoji ekonomija su
kelia labai karštų ginčų moksli
ninkų ir nemokslininkų tarpe. 
Politiškoji ekonomija iš visų 
pusių susilaukia labai karštos 
kritikos. Dažnai kai kurių nei
giami ir neabejotino aiškumo 
argumentai (įrodymai). Ir tat 
labai suprantama, šiandie ūkiš
kieji žmonių reikalai , yra svar
biausi ir vyraują ir todėl, kada 
politiškoji ekonomija tų ūkio 
santykių sritį paliečia, tai daž
nai jos mokslinės išvados būna 
visiškai priešingos ir negeidžia
mos tam tikros visuomenės gru
pės ar klasės. Politiškosios eko
nomijos mokslo išvados, negin
čijamos moksliniu atžvilgiu, vi
sumet yra neigiamos tų, kurių 
reikalus tos išvados neigiamai 
paliete. Todėl suprantama, kad 
šiais laikais politiškoji ekono
mija ir sukelia didesnį susido
mėjimų, negu kiti visuomeni
niai mokslai.

Politiškoji ekonomija atskiru 
mokslu išsivystė tik viduryj 
XVIII šimtmečio (jos kūrėjai 
Ž. B. Sė, Adomas Smitas ir k.). 
Tai buvo vadinamosios klasinės 
politiškosios ekonomijos perio-

ukiškasis veiksmas yra dvily- das. Mums svarbu pastebėti 
pis, kurio ašigalius sudaro žmo- tas, kad politiškoji ekonomija 
gus ir išorinė gamta. Ūkiškasis kaipo mokslas išsivystė tik au- 
veiksmas ir bus tas žmogaus gaht ir plečiantis mainų ukiui. 
veiksmas, kuris taikomas j iš- Jei mes įsivaizduosime vieną
orinę gamtą (ne į žmogų) ir atskirą ūkį, nieko bendra netu- 
kurs yra ne pats sau tikslas, rintį su kitais ūkiais (izoliuotą 
bet tik priemonė patenkinimui ūkį), ten jokios politiškosios 
savo medžiaginių reikalų. ' ekonomijos mokslo negali būti.

Nustatę ūkiškojo veiksnio są- Bet tokio izoliuoto ūkio niekur 
voką, vis dėlto mes negalime nėra, yra atskirų ūkių grupes, 
pasakyti, kad tik politiškoji kurie, nors teises atžvilgiu vie- 
ekonomija tokį ūkį tyrinėja. Ir nas1 kitam ir nepriklauso, bet

atskirų ūkininkų išskaičiavimų 
ir norų. Tą dėsningumą ir mė
gina nustatyti politiškoji eko
nomija. Todėl ir politiškosios 
ekonomijos mokslas galėjo išsi
vystyti atskira disciplina (mok
slu) išsiplėtojus laisvam mainų 
ukiui, būtent, viduryj XVIII 
šimtmečio.

Dažnai politiškosios ekonomi
jos aksiomos (neginčytinos tie
sos), nustatytos pirmųjų eko- 
nomininkų, išsiplėtojus ekono
miniam gyvenimui, sugriuvo, 
pasirodė netikros esančios. Ir 
šiandie politiškosios ekonomijos 
mokslo ejiocha (laikotarpis) 
tuo įdomi, kad griūva seniau 
statytieji, rodos, neišjudinamie- 
ji pamatai, nyksta senosios 
“tiesos”. 0 tą politiškosios eko
nomijos mokslo perversmą dau
giausia sukėlė iškilęs “darbi
ninkų klausimas”.

Viduramžių visuomeninės 
tvarkos — feodalizmo (tam 
tikrų žemės valdymo santykių 
sutapimas su politiniais santy
kiais) pamatai XVIII šimtmetyj 
jau galutinai pradėjo judėti ir 
griūti. Visų akys buvo atkreip
tos į tuometinę revoliucinę 
Prancūzių j, kur feodalizmo, lie
kanos nenorėjo nusileisti kils- 
tančiai buržuazijai, ir su ja 
kartu — kapitalizmui. Bet au
gantis kapitalizmas sulaužė var
žančias jį viduramžių feodaliz
mo liekanas ir užviešpatavo ga
lutinai pramonėje ir prekyboje. 
Kaip tų metų (pirmoje XIX 
šimtmečio pusėje) politiškoji 
ekonomija karštai gynė buržu
azijos reikalus, galime matyti 
iš šių ekonomininko Perri žo
džių, pasakytų darbininkams.

—Ką gali jums mokslas pa
dėti? Ar galime ginčyti aritme
tikos keturis veiksmus? O jū
sų uždarbio mokestis yra dali
namas to kapitalo, kuris šiuo 
tarpu yra šalyje, apmokėti jū
sų darbui. Norite padidinti dar
bo mokestį, tad padidinkite ka
pitalą. Nėra galimybės? Tad 
liekasi vien sumažinti darbo 
rankų pasiūlas. Atsisakykite 
nuo vedybų, gimdymų, ir jus 
pagerinsite savo buitį.

Tokiu ekonomininkų cinizmu 
(biauriu pasityčiojimu) buvo 
maitinami darbininkai.

Bet greit iškilo aikštėn neiš
vengiamos kapitalistinės tvar
kos ydos. Atsirado naujos sro
vės ir mintys, kurios griovė li
beralizmo pamatus. Liberalinių 
ekonomininkų pateisinimas be
širdiško darbininkų naudojimo 
susilaukė griežtos kritikos iš 
pusės pasaulio išmonės—socia
listinės, kuri vargstančiai žmo
nijai rodė, naujas ateities gyve
nimo perspektyvas. Socializ
mas savo mokslo pamatan pa
dėjo lygios asmens vertybės 
idėją ir todol griežtai neigia 
žmogaus žmogumi naudojimą. 
Ir ši nauja idėja dabartiniam 
ekonominiam moksle labai įsi
galėjo, ekonomininkui pasirodė 
svarbus žmogus ne kaipo gy
vas organizmas (kaip, pavyz
džiui, medicinai), bet kaipo as
menybė, psichinių pergyvenimų 
subjektas.

Socializmas ir ypatingai mo
kslinis socializmas, sukurtas 
garsių ekonominių ir socializmo 
teoretikų K. Markso ir F. En
gelso, nuogai atidengė kapita
listinės tvarkos vidujinius ne
išvengiamus priešingumus, nu
traukė skraistę nuo-buržuazinio 
pasaulio ir pabrėžė naujos ūkio 
tvarkos (socialistines) pamati
nius bruožus. Socializmo iš
keltieji kapitalistines tvarkos 
dėsniai (klasių kova, darbiniu-
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Skaitytojų Balsai
[Už Išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako}'

Krikščionių Mi
sionieriai

-----------f...........-

Katalikiški ir protestoniški 
laikraščiai nuolatos giriasi savo 
misionierių darbuote nekrikš
čioniškose šalyse, kaip ta dar- 
butė esanti sėkminga. Bet štai 
nesenai viena amerikietė Nancy 
Miller apsivedė su vienu Indi
jos didžiūnu. Ne tik ji pati pri
ėmė induizmą, bet dar jos tokis 
pasielgimas paakstino gryšti 
prie induizmo ir vietinius gy
ventojus, kuriuos krikščioniški 
misionieriai didelėmis pastan
gomis buvo padarę krikščioni
mis. Ta panelė Nancy Miller 
per vieną savaitę prie induizmo 
atvertė 8,(l00 krikščionius. Bet
gi atsiranda žioplių, kurie auko
ja nemažai pinigų krikščionių' 
misijoms. Tos misijos dirba vi
somis savo pajėgomis ir neva] 
atverčia šimtus “pagonių” j 
krikščionybę. Bet vos spėja 
atsirasti kokia sugulovė, ir vi
sas tų misionierių daugelio me-! 
tų darbas nueina niekais,—be
matant tie “krikščionys” sų- 
gryšta atgal į “pagonizmą”. Tai 
rodo, kaip paviršutiniška yra 
krikščionybė, kaip mažai ji yrą 
prigijusi žmonėse.

Jūsų liežuvis niekas daugiau nėra 
kaip tik viršutinė dalis jūsų skil
vio ir žarnų. Tai yra pirmutinis da
lykas i kurį jūsų gydytojas žiuri. 
Jis tuojau pasako stovį jūsų virški
nimo sistemos — ir gydytojai sako 
kad 90% visų ligų prasideda su 
skilvio ir žarnų trubeliais.

Apsivėlęs liežuvis yra pavojingas 
ženklas nevirškinimo sistemos kuri 
veda prie pavojingų ligų išsivysty
mo. Jis pasako kodėl kad ir ma
žas darbas greit jus nuvargina; ko
dėl pas jus yra skausmai žarnose, 
turit gasų, rugštumus viduriuose, 
svaigulj.

Apsivėlęs liežuvis yra ženklas kad 
iums reikalingas Tanlac — gyduo
les kurios pagelbėjo tūkstančiams, 
kurie fiziniai buvo suirę nuo skilvio 
ir žarnų trubeįių — kurie buvo “iš
bandę viską” be pasekmių ir jau 
buvo nustoję vilties.

Tanlac neturi savyje mineralių 
gyduolių, jos yra padarytos iš šak
nų, žiedų ir šakelių. Nusipirkit bu
lei) nuo savo vaistininko šiandie. 
Jūsų pinigai bus grąžinami, jei ne
pagelbės. •

Tanlac
3LM11UON BOTILES USED

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

R0XIE HERB TONIG
Gamtinės puikiausios gyduolės nuo 
vidurinių ligų, jos turi savyje tik 
gryniausius žiedus. Parduodamos va
dovaujančiose vaistynėse.

Arba
R0XY REMEDY CO.

1460 W. Madison St., 
Haymarket 4219.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 
NAMŲ 

Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK 
47 St & Ashland Avė.

OLD GOLP
JUOKAI

Maža mergaitė: — “šiandie ma
no mamos vestuvių diena.”

Kita mažesnė mergaitė (tikrinan
čiais): — “Oh, mano mama jau 
yra vedusi senai.”

Mergaitė rengė savo lėlę gulti. 
Motina pastebėjusi klausia. — "Ką 
tu manai daryti su savo lėle, 
Jane ?”

Jane rimtai atsakė: — “Aš nu
ėmiau jos plaukus, bet dantų jo
kiu budu negaliu išimti.”

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi •*’

G——... —G
GYVENIMAS 

Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

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

4 * ■ ,b.» 4.1b.

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

O ' —G
/ • r .♦

COMMONWEALTH
COMfTRUCTtON COMPAMV |

.MUc.ncAvc. UJtliMl
i'HOM' UFAYH'I 0074 .

rriMijtik H| Kuponų
•4502 W. 3Sth St., Dept. L.
V uždai . ................. ..................
AdretM....... ...........................
TcL______________________

t ar over 35 year#
25 ounces for 25c

. ŪSE LESS 
than of high 
priced brands

MILLIONS OF POUNDS 
USED BY OUR GOVERNMENT

Pašalink Kosulį, Šalti, GaL 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus c

Geresnis nei Muštai d Plastcr.

Feen&taunt
LiuoBUotoją 

? Jus kramtysit 
X Kaip Gumą 
11 Soknis Tik 

Mėtos ..
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

A. C. W. of A. Liet. 
Skyrius 269

Lietuvių kriaučių skyrius lai
kė nepaprastą mėnesinį susi
rinkimų, balandžio 13 d., Uni
jos salėje, Robey ir Mihvaukee 
avė. Susirinkimą atidarė pirm, 
brol. F. Prusis apie S vai. vak. 
Skaitytieji protokolai priimti 
be pataisų.

Raportų iš Chicagos Jungti
nės Tarybos davė keli delegatai. 
Brol. Auksorius i>asako, jog de
rybos tarp musų unijos ir darb
davių sąjungos dar tebeina. 
Unijos naujasai trobesis taip 
kaip ir pabaigtas. Apvaikščioji- 
nuis 1 d. gegužės, kaip papras
tai, bus iškilmingas ir didelis. 

Taipgi pageidaujama, kad uni
jos nariai turėtų finansinius rei
kalus su Amalgameitų banku,, 
t. y. morgičiai, paskolos ir tru
pimas, nes sąlygos yra prieina- 
miausios.

Brol. A. Čepaitis raportuoja 
apie angliakasių streiką ir au
kas jų pagelbai. Chicagos Jun
gtinė Taryba nutarė pranešti 
visiems unijos skyriams, kad 
įvairios aukos eitų per Ch. J. 
T. arba per G. E. B. Mat, ra
dikalai pritvėrė komitetų teiki
mui pagalbos strei kiuriams, o 
ant nelaimės, tos pagalbos 
streikininkai tik mažą dalelę 
tegauna. Tokią informaciją Ch. 
J. T. yra gavusi iš Pennsylva- 
nijos generalio sekretoriaus. 
Šiuo metu besilankydamas 
Chicagoje, generalis sekr.-ka- 
sierius Jdseph Schlossberg, pla
čiai pranešė apie Montrealio 
padėtį. Tenykščiai kriaučiai ra
dikalai poroje mažų šapelių iš
ėjo su šmeižtais prieš G. E. B. 
Jie buvo pakviesti pasiaiškinti 
ir įrodyti laktus prieš Montrealo 
J. T., bet neatsilankė; todėl ne- 
kurie tapo pašalinti iš darba
viečių. Prie to, nariams žinoti
na, jog visi unijos ofisai persi
kels i nuosavą namą balandžio 
21 diena. »

Brolis Butvilą nurodo, jog tie 
komitetai esą atlikę daug gero 
darbo ir remią streikininkus. O 
frakcinė kova eina pas anglia
kasius, panaši kaip kadaise 
kriaučiūose, kuomet Amalga- 
meitai atsiskyrė nuo U.-garmen- 
tiečių. K. Kairis atsako, jog 
Ch. J. T. gavusi laišką nuo an
gliakasių sekretoriaus, kuriame 
nurodoma, jog tie komitetai su
naudoja aukas kitiems tikslams 
ir neatiduoda jų kam jos pri
klauso. \

Biznio agento, K. Kairio, ra
portas. ITumpai sumini, jog 
kriaučių industrija eina aukš
tyn; darbingumas pakilo iki 22 
n uos. Dabar narių mokančių 
yra 21,000, o porą metų atgal 
turėjome apie 18,000 ir mažiau. 
Open šapų organizavimas eina
si gerai; jų turime nedaug, ir 
tos pačios mažiukės, vos keli 
arba keliolika dirbančių skubu. 
Taipgi ragino jaunus vyrus ir 
merginas, kad dėtųsi prie lavi
nimosi įvairiuose sportuose, 
kuriuos veda geriausi mokyto
jai. Mokestis metams šiaip: 
vyrams 25 dol., moterims 18 
do!., o vaikams 12 dol. Taigi, 
unijos naujame name yra vis
kas niodernišfliausiai Įrengta.

Rinkimas delegatų į konven
ciją. A. C. W. ert* A. unija lai
kys 8-tą dvimetinę konvencijų, 
kuri prasidės gegužės 14 d., 
Cincinnati, Ohio. Kadangi kan-

STOF'FEL’S, Ine.
616 Stale SI. 616 State St.

Ratine, Wis.
Tel. J3353

Kaurai, karpetai, linoleum, Lan
gų l žlaidos, Dra|>eries. Obeliu 
ir Retail. Išimtini pardavinėto
jai, 3% pigiau už eash. 

didatų nebuvo stokos, o lietuvių 
skyrius tik gali siųsti du, tai 
ši proga teko šiems unijistams 
— brol. V. Pačkauskui ir Brajui 
vykti į konvenciją. Alternatais 
liko išrinkti broliai Rulis ir A. 
Žilė.

K. Kairis įnešė, kad musų 
skyrius nupirktų už 15 dol. gė
lių bukietų lomios Dienos ge
gužės apvaikščiojimui, nes tuo 
metu bus viešas atidarymas 
naujo nuosavo namo. Po trum
pų diskusijų nutarta, veik vien
balsiai, nupirkti.

Brol. Bendokaitis įneša, kad 
surengus prakalbas L. Prusei- 
kai, kai jis grįš pro Cbicagą. 
Plačiai diskusuojama ir galų 
gale nutarta, kad specialiai nė
ra reikalo kviesti, bet jeigu 
Pruseika praneš valdybai, tai 
prakalbos bus surengtos. Tai 
beveik po šio tarimo susirinki
mas užsibaigė.
Pirmą Gegužės — atidarymas

Namo
čia noriu atrkeipti domę ne 

tik kriaučių unijistų, bet 'ir 
šiaip visų žingeidaujančių lietu
vių. Pirma gegužės musų uni
ja visoje Amerikoje švęs tų 
dieną iškilmingai: demonstraci
jomis, puikiais padengimais ir 
šokiais, — taip kad visa diena 
bus tuo užimta.

Chicagiečiai lietuviai, be 
skirtumo, gali atvykti ir apžiū
rėti naują unijos namą, kuris 
randasi prie kamj>o Ashland 
ir Van Buren gatvių. Pirmų 
dieną gegužės, per visą tą die
na, bus tas milioninis trobesvs 
atidarytas inspekcijai — apžiū
rėjimui — visi jo departamen
tai, k. t. Dental Clinic, sporto 
salės, ofisai i> kiti moderniški 
įrengimai. Kas negalėsite atsi
lankyti dienų, tai bus gerai va
kare. Bet pamatę gerėsitūs tuo, 
ką darbininkų bendros spėkos 
gali nuveikti.

—K. J. Semaška, 
Lokalo korespondentas.

•‘imi rmiinmri’r' mriMssaaiia— ura——*
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I Perkėlimas Kūnų Iš Pavienių Duo-
1 bių I Nuosavų Lotą - Prie Motinos

Kazimieras Garjonis praneša visiems savo 
giminėms, draugams ir pažystamiems, kad se- 
redoj, balandžio 18, bus perkelti jo mirusių tri
jų mergaičių kūnai į nuosavą lotą. Jų vardaį 
yra: Eugenija, Antonina ir Zofija. Pirmiausiai 
atsibus pamaldos Dievo Apveizdos parapijos 

I bažnyčioj, 18 St. ir Union Avė. 7:45 vai. ryto.
Po pamaldų važiuosime į paskirtą vietą užsi
kąsti, o paskiau į Šv. Kazimiera* kapines. Ant 
kapinių ceremonijos prasidės apie 1 vai. po 
pietų.

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

Nulindęs
Kazimieras Garjonis.

A + A
Metinės Sukaktuvės

ZUZANA ABARAVIČIENĖ
Mirė Kovo 11 dieną, 1927 m. ir tapo palaidota Kovo 

15, 1927, Šv. Kazimiero kapinėse. Kilo iš Kauno rėdybos, 
Aleksandi avos pavieto, Pa Ii kaną parapijos, Prudiškių kai
mo. Amerikoj išgyveno 16 metų. Paliko dideliame nuliu* 
dime vyrą Kazimierą ir gimines.

Seredoj, Balandžio 18 dieną, 1928, 7:30 vai. ryte at
sibus šv. Mišios ir Egzekvijos už velionės sielą šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioj. Nuoširdžiai kviečiame, gimines, 
draugus ir pažystamus dalyvauti šiose liūdnose pamal
dose.

Tu mano mylima ir brangiausia motete užgesai kaip 
mano gyvenimo žvaigždė. Lai tau visagalis Viešpats su
teikia amžiną atilsį. Ilsėkis ramiai ir lauk manęs ateinant 
pas tavęs.

Nulindęs lieku,
KAZIMIERAS ABARAVIČIUS

)

Viriui Universal

State Bank

8 vakaro. Kitu lai
ku nagai sutarti.

Moterys ir mergi

ntu kreipkitės su 

leikalais nuo 12 iki

A. VIDIKAS-LULEVICH 
AKUŠERKA

3101 South Hhlsted Street 
Kampas 31-mos gatvis 

Phone Victory 11.15
Baigusi akuše
rijos kolegljąj 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a* 
nijos lig o n b u- 
fiiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prie* gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir tnergi n o m s, 
kreipki 14s, o ra
site pagolbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 

y yal. vakare,

! Velykos
Velykos... Laukėme mes visi 

Velykų išsižioję, lyg kokios pa
laimos. Bet p. Dominikos Pali- 
šaitis visai nesidžiaugia sulau
kęs Velykų. Man irgi rodosi, 
kad geriau butų, jei visai Ve
lykų nebūtų.

O jeigu to negalima padaryti, 
tai tegul panaikina automobi
lius. Jei ne Velykos, tai Palšai
čio 14 metų sūnūs nebūtų pra
šęs anei naujo Buicko apvažiuo
ti aplink bloką. O dabar — 
naujas, naujutėlis Buickas... net 
sarmata pažiūrėti... visai ne 
panašus į Buicką.

Bet ne gana to: dar tas “ki
tas” reikalauja, kad jam Pali- 
Šaitis nupirktų naują Fordų už 
tai, kad senasis pasipainiojo 
Buickui po kojų.

Na, ir matote, prie ko tos Ve
lykos žmogų priveda!

— Kaulas.

PRANEŠIMAI
Taupyk Parankus Tau'pymus.
Universal Building and Loan 

Association, laiko susirinkimus kas 
antradienio vakarais. Nauja serija 
buvo atidaryta balandžio 3 dienų. 
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. 63rd Street, 
Hemldck 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. Malonėliau, kad 
draugijos, kliubai ir pavieni artis
tai nerengtų tų vakarų nieko, o at
silankytų į • mano surengimų.

M. Dundulienė.

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

Leb. Gvard. I). L. K. Vytauto 
ant Bridgeporto laikys susirinkimų 
Seredos vakare 7:30, Balandžio 18, 
1928, Chicagos Lietuvių Auditorium, 
3133 So. Halsted St. Visi naiiai 
teiksitės laiku pribūti.

— V. Kacevjče, Nut. Rast.

Juodieji Parapijonai 
Ant Bridgeporto

Vakar pralotas iš kur ten 
parsigabeno į Rridgeportą kele
tą juodųjų parapijonų.

Jie visą dieną triūsusi baž- 
nytkiemyje sodindami ir laisty
dami medžius.

Tuo gi tarpu ten pat, apio- 
linkėje, yra šimtai parapijonų, 
kurie su mielu noru butų tą 
darbą atlikę.

Bet tu r būt importuoti dar
bininkai, kaip tavorai, yra “ge
resni”. Pralotas tuose klausi
muose, suprantama, geriau nu
simano, negu Raulas, ir žino 
ką darąs. — Kaulas.

Graboriai

J. F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGČJ 

laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi-

L , 'L dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 

jL l J ®tąs.
OFISAS: 

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

S. D. LACHAVICZ

' ’’ 6'

O
Rl

Lieta vis Gr a b orias Ir 
Balzamuotojas

2314 W 23rd PL 
CAilaga UL

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei 
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bm 
eite užganėdinti.
Rooseveit 2515 - 2516

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musą patai na vi nu it 
laidotuvėse ir kokiam* 
reikale, visuomet ėst* 
eanžiningas ir nebran 
gus, todėl kad neturi* 
rne išlaidą užlaikymui

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Simpatiškas 
lh Mandagus — 
B Geresnis ir Pi- 
V gesnis Už Kitų 
F Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct„ Cicero 

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS 

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSFI-K AUSHILLAS
A K U š E K K A

3252 South Halsted Street

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

M

........... ..........................................................— ■< ■■■■-

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvie kkių Specialistu

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

Nedalioj nuo 10 iki 1.

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

Ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1762 
Praktikuoja 20 meta

Lietuviai Daktarai

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

Prospect 1028
Res. 2369 S. Leavit St., Canal 2330 

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

Rean 6641 South Albany Avenne 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Telephona Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 6:90 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 .
CHICAGO, ILL.

Office Boulevard 7042

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenne 

Ant Zaleskio Aptiekei 
CHICAGO, ILL.

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

TeL Lafayette 4146 
Valandos 

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

* Lietuvloi Daktarai
DR. CHARLES SEGA!

Praktikuoja 20 metai-------
Ofisas

4729 South Ashland Avenue, 2 labos 
Chicago, Illinoia.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki ligų 

OFISO VALANDOSi 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedel. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2886

. DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Bo skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49
A. MONTVID, M. D.

1579 Milnaukte Avenue, Room 209 
Kampas Nortb Avė. ir Robey St. 

Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983 

Namą telefonas Bruiwwick 0597 
CTltraviolėtiiii vieša ir diatheruiia

Lietuviai Daktarai
Kės. 6640 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Phone Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chkaco. UI

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiurias Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Tolcphone Kandolph b727 

Vakarais 2151 W. 22nd S’t. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Rcpublic 9GUŪ'

Telefonai Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA 

Olieo Valandos:
9ikl 12,1 iki 8 diena ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue 
Netoli 46th St. Chicago, III

DR. MARGERIS
8421 Soeth Halsted Street 

Tel. Boulevcrd 8483 
Nuo 12 iki 8 po pietų. Nuo 6:80 iki 
8:80 ▼. vak. Sekmadieniais nuolO—12

A. L. DAVIDONIS, M. D.
• 4910 So. (lichigan Avė.

TeL Kenwood 5107
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Oflao Tel Victory 7188 
Rea. T«l. Hemlock 2616

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 3 po pietą, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Rea. 8201 South Wallace Street

{vairus Gydytojai
GYDO

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

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRIUI ASHLAND STATE BANK(>

1800 So. Ashland Avė. 
Valandos:

Nuo 2 Iki 4:30 Ir nuo 7 iki 1B. 
Neičlioj nuo 2:30 iki 4:80 v. po pietą

TELEFONAS CANAL 0464

Tblephons Yards 0994

OR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Kai. Telephone Plaza 8200

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek 
Iros prietaisus.

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

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 648*

Ofiso Tel. Victory 6898 
Kez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3192 Sb. Halsted St., CMcagv 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieaą

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaakee Avenae 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loumis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6358

Advokatai

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Waahington Street

Cor. Washington and Clarks Sts. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namą Tel.i Hyde Park 8395

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonai Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po plot 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St. 
Tek Boulevard 1319

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A.A.OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St.

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedilio ir 

Pitnyčios.

į ciassiFiiū nitsTĮ
Educational

_____________ Mokyklos f
NEREIKIA PATYRIMO

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

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

Business Service
Biznio Patarnayiinai_______

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam.' Užlai
dom malevą, popierą, stiklus ir t L 

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANCIONIS, Sav.

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

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

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

SHOP,
6409 North Leavitt St.

Tel. Briargate 6815
MALEVOJU, popieruoju ir calcim. 

$5 už kambarį.
Telefonuokit

Diversey 5067

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

Tel. Ardmore 1078

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

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

819 W. Adams St. 
Monroe 1946

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasų 
specialistai. Paimam ir pristatėm į 
namus.

644 E. 43 St. 
Drexel 2287

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

C. MOSER
G25 W. 48th 1’1. Yards 1034

G. A. BENTZLEY 
Patarnavihias upholstering 

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

T. C. NAUGHTON, Pluinbing and 
Heatin^, iron ir tilc drainage. Plum- 
bingo ir šildymo sistemos įvedamos, 
dailinais išmokėjimais.

2248 W. Madison St. 
West 0017

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUGTJON CO.
5201 West Grand Avė.

Bersiu re 1321 
MR. PARIS

(Uvutinued ou page 8)
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For Rent Business Chances
Pardavimui Bizniai

Business Service
Biznio Patnrnayimaa 

(Uontlnued from page 7)

Financial
Finaniiai-Paskolo.s 

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

FTAUJTKNDS, CHčigo, UI

KITUS Į
3 METUS

Mokame

RENDON ofisas, kampinis na- 
inns, (reru <lel lietuvių, ne
brangi renda. Taipgi rendon 2 krau
tuvės, viena, 2030 ir 2031 S. Halsted 
St. Atsišaukit

2038 So. Halsted Stovėt • 
Tel. Roosevoll 7892

Furniture & Fixtures
Rukandal-Ilahai

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

MŪRINIAI ir mediniai namai, 
garažai, porčiai, pakeliam namus, 
pertaisom, įdedam cementinius pa
matus, šalygatvius, grindis, stogus, 
malevojam, plasterioiam, įvedam 
plumbingą, visas darbas garantuo
tas, telefonuokit <lel dykai apskait
liavimo, Brunswick 4707.
AJAX CONSTRUCTION CO.

Augiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

2206 Mihvąukee Avė.

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

FRED W. SORGE 
1013 N. California Avė.

Humboldt 7946

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.,

Chicago, TU.

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo- $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co. 

1617 VVest 47th St.

PARDUOSIU savo grojiklį pia
ną. išrodo ir groja kaip naujas, už 
$9r>, $40 cash, kitus į 3 mėnesius. 
6621 So. Richmond Avė., 2-ros 
lubos. \

Nauji arba Vartoti Hnkandai
Sloragyle. pildai greitam i*pnr<)avlmnl pnr- 

lorin Retai, valgomi Retai, mlegkatnhario Re
tai, taipgi dideli* paRlrinkinla* visokiu ra
kandu ir vartotą, knrpetn, visokio dltlžlo, 

CH1-OAK PARK ŠTOHAGK 
:i5:il N. Clark St.

VVarner Storugo, 3241) N. HaiHtctl St.
Atdara vakarai* ir Nedl'lioml* il<i 6 v. vai.

PARDAVIMUI rooming house ar
ba priimsiu pusininką. Priežastis 
pardavimo — viena moteris negali 
užlaikyti. 2965 S. Michigan avė.

Sewing Machine
Siuvamog Malinog

LIETUVIŲ atidai. Nusiiiirkit siuva
mą mašiną. Pasirinkimas Singer ma
šinų ir pertaisytų, $10 ir daugiau ar 
išmokėjimais. 4251 Cottago Brovė Av.

PARDUODU pelningą biznj, tu
riu du, vieną noriu apleisti, saliu
tui arba rooming house.

Tel. Armitage 0948

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, labai geroj vietoj. Biznis iš
dirbtas per daug metų. 1503 St. 
Charles Rd., Mayvvood, II).

Automobiles

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

W ALTE R J. PAUL
Republic 4170 
Hemlock 2389

6601 S. Westeru
3236 W. 55th St.

TURI RUT PARDUOTA TUOJAU I er savininką, naujas 2 aukštų mu- 
rnfa 
w BHHĮI 
Keon cementas, moderniškas 
šildomas, aržuolo trimas, 2 
mūrinis garažas, įmokėti 
mentai apmokėti. 

4587 So. Archer 
Netoli St. lAiuis 

Atsišaukite JI. De 
4635 So. St. Izjuis

namas, 5-5 kambarių, 3 me- 
senumo, kietų plytų frontas, 

.aru 
aržuolo trimas, 2 karų .

$3000, ases-

Avė. 
Avė.
Smedt

Real Estate For Sale
______Namai-Žemė Pardavimui___

67th IB UX>.MIS
2 flatų medinis namas, ce

mentiniu pamatu, 2 karų gara
žas, įplauką $85 į mėnesį, kaina 
tik $8,000, cash $2,000. Saukit 
savininką

Ste\vart 7764

PARDAVIMUI 2 namai, 2-6 kam
bariu flatai, 
mi. Tai yra 
cagoj. Lotai 
So. Halsted 
vieno.

JOS. W.
4213

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

PARDAVIMUI grosernė, 5 kam
bariai pragyvenimui. Renda $30.00. 
Priežastis pardavimo — apleidžiu 
miestą. 3642 So. Pamell Avė.20% PIGIAU

ant visų instrumentų 
Garantuotas ^utaupymas ant bresi- 
nių, pučiamų Ir struninių instrumen
tų, vartotų ir nauju. Taipgi biskį 
primokėjus mes išmokinsime jus gro
ti bile kokiu instrumentu.

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

Tel. Wellington 1146

HOUGH AND SON 
So. Halsted St.

AUTOMOBILIŲ DARUENAl 
Pardavimui

OaUIand 192(> metu ‘---- •—•»........
Studobakor SjM'dal Six Sedan 1924 
Studobaker toiirinK 1924 ......... ....
Hudson Hednn 1923 metą .......... ..
l’oecii'H* SiHlnn 1924 motu .......... .
Ford Sedan 1023 ------------------ --------

Šitie vl*i karai yra rauti mainu* ant 
nauji) Sludebakerio knri). pertat parsiduo
da vl*i inhai pildai. Jeigu e*ato nipiitnrę
pirkti nnujj Studeliaker arba bilo knr| 
|A nonų karu — duokite žinią telefonu
Vietory 1690. me* pribu*lnie aanienlškai 
ir dtiORifne Jum* tinkamą patarnavimu. 
.Musij iMtaira rrui4.ini Brldgeporto koloni
joje ant 3l-mo* gntvA* — 100 pėdu i 
vakaru* nuo Halated St. Prie pirmo* pro
gų* kviečiam *avo tiintleėiu* pamatyti imi- 
*t) |*taiirą ir 1928 metu puikiu* Slude- 
baker automobiliu*, taipgi nenii karu bar- 
genu*. MILDA AUTO SALES. 80(J Wcst 
3l*t St., Tel. Victory 1(190.

I). KURAITIS ir A. KASIULIS 
Savininkai

$375.00
$200.00
$125.00
$150.00
$175.00

$50.00

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nč, ant bizniavos gatvės, vertės 
$3,500. Pel greito pardavimo par
duosiu už pusę kainos.

10321 So. Michigan Avė.

TIKRAS NAMAS 4 FLATŲ
4-5 kambarių moderniškas mūrinis 

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

f Harris and Unger
3310 W. 63rd St.

Hemlock 6263

SAVININKAS parduozla kampinį 
mūrinį namą su bučeme ir groser- 
ne. Caah biznis, švedų ir vokiečių 
apgyventa apielinkė. Parduosiu pi
giai, nes noriu važiuoti ant far- 
mų.

6001 So. Carnenter St.
Ėnglewooa 2116

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, priežastis, savininkas sužeistas 
automobiliaus. Pigiai, greitam par
davimui. Renda tik $30.00.

3601 So. Washtenaw Avė.

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

‘ CENTRAL FINANCĖ ČO. 
Room 514,

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

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai bandykit cream- 

ta pagelba. Prieinamos sąlygos.earth soii ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikvti daržą.
OTTO WITTBOLD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

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

MES atliekamo viską prie na
mų statymo. Taisome, perdir
bamo namus, bungalows, gara
žus, porčius. Atsišaukit pas mus 
dėl dykai apskaitliavimo.
ANDERSON and LEEWORTH 

935 W; Marųuette Road
Tel. Wentworth 8548

UŽTEKTINAI PINIGŲ PASKOLAI 
ant pirmų ir antrų morgičių. 
mos kainos ir komisas, greitas 
tarnavimas. Atdara vakarais ir 
dėlioj. * *

DAV1D HAAS CO. 
6755 Sheridan Rd. 

Sheldrake 4020

Že- 
pa- 
ne-

DEL PERSIKRAUSTYMO 
J mažesni apartmentą, turiu par
duoti grojiklj pianą, benčių ir 
rolių už $65. Dykai dastatymas, 
mokėjimais.

744 E. 63rd Street 
1-mos lubos

60 
iš-

CLEAN UP SALE 
Buirk Std. Sedan ..................
Hudson Brougham ..............
Nash Coach ..’........................
Buick 27, Coupe ....................
Buick Coach ..........................
Mes garantuojam, kad visi karai yra 
A-l stovyje. Atdara vakarais ir ne-

$765
$625
$625 

$1250 
$585

DELIKATESEN, grrtsernė, vaisių, 
saldainių krautuvė pardavimui, ran
dasi tarpe 2 bučernių, yra daug sta- 
ko, puikus fikčeriai, computing svar
styklės, “sjicef’, registeris, elektri
nis kavos maliklis ir t. t. Renda 
$60, I kambariai gyvenimui ir va- 
na. Gęriausis bargenas South Side, 
išmokėjimais. 1848 W. 63rd St.

$1000 PIGIAU
TUltlU parduoti gražų modernišką 

kambarių murini btingnh)W, $3000 < 
reikia. 

A įsišaukite šiandie.
Savininkas 

6742 So. Whipple Street 
Republic S7GK

'U ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun- 

I galow, kuriose dar niekas negyveno. 
■ nrivprcti 4nna tiinimi nnrrlimfi

Financial
Fiiunsai-Paskolos

Radio
TURIU parduoti $100 vertės 

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

Šaukit Juniper 4654

Patentų 
8U 
ir

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

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

2-RUS MORGIČIUS
Padarome j porą dienų

PETRZILEK BROS. & CO. S“41“

Personai
__________ Asmenų Ieško

. VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

vvrighta. Rašyk šiandie,
reikalais kreipkitės prie manęs
Silnu uisitikėjimu. Teisingas 

Ireitas patarnavimas.
• B. Pelechowicz

Registered Patent Attorney, 
23f0 W. Chicago Avė. 

Dept 7 
Chicago, Bl.

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

PAIEAKAC Kiiiitnių Januralėlų 
koje. JanuAniti* dėdė *iriro 1 __ 
Coiinty. i* i'u'ok Coiinty 
Itiformary III. Matėmėin* 
Griniiio, 192ft; paskutinius 
dėjau tokiu*: dMė *akė.

< vi*ką jum. ji* ginunuiU* 
| irirdėjoto Ir matėte, maloniiiKui 

žinią ypatiškai urbS laižku.
i už patarnavimą.

547 W. Madison St..

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

SĄNDELYJ IŠPARDAVIMAS 
4 kambarių, verti $1000    ......... .. $295
4 kambarių, verti $2000 ................ ..... $475
$2OO Mohair Frieze sekty<’*ios setas __ $S8
$450 r'riez.o seklyčios setas ......... ........ $145
$150 riešutinis valgomo kambario setas $55 
$185 5 šmotų walnut tuiegrulmio setas $88 
Voxwell krėslai, kaurai visokios rųšie*.
5 šmotų pusryčiam* setas ................. .... $10

COLLINS STORAGE
5114 Madison St. *

Atdara vakarais iki 9. nodėlloj iki 5

1647 W. 47th St

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 6t7-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.

2- RI MORGIČIAI.
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
COPORATION

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716 
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už 2^ nuošimčio ir lengvais išmokė- 
tiniais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
le jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imama tegalį nuošim
tį. Pinigus gausite | 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas. 
Mūra išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
8885 So. Halsted St

SKOLINAM PINIGUS 
1 ir £ MorgiČiams 

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

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

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

IEŠKAU ypatos kuri galėtų pa
skolinti $3,000 ant pirmų inorgičitj. 
Prieinamomis sąlygomis. Malonėkit 
atsišaukti tuojau. ANTANINA 
STATKUS, 3127 Emerald Avė. 1 fl.

PRUDENTIAl' AUTO LOANB: 
atdara vakarai*. 803 E. Blst St., kampai 

Cottare Grove Mldway 4111

____ j Aineri- 
ligonbut) Cook 

j Oiik Foreet. 
h u dėde 12ti| 
jo žodžiu* gir- 
' I’.ilifku Mtani 

nuiiio". Kurie 
duokite 

Kuk reikf* 
JUOZAS 1’1- 
Chicugo. III.

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

AJAX FURNITURE CO. 
1432-34 W. Madison St

MIRĖ Justinas Radušis. 1924 me
tais, 1036 Kast 93rd St., Chicago, 
III., United States, iš Vilkšikių kai
mo, Naumiesčio apskr., Suvalkų rėd. 
Justinas Radušis paliko turtą Juo
zui Pilipui, pusbroliui. Kurie bu
vot ir girdėjot paskutinius žodžius 
palikimo turto, maloniai jūsų pra
šau duoti žinią man ypatiškai ar 
laišku; užmokėsiu Jums kiek Jums 
reikės. JOE PRILIPĄS ar PHILLIPS 
547 W. Madison St., Chicago, 111.

PAIEšKAU draugės kuri šį pa
vasarį važiuoja į Lietuvą — gegu
žės mėnesyje. Butų gerai, kad bu
tų iš apielinkės miestelių — va
žiuotumėte abi drauge į Lietuvą. 
Atsišaukite Mrs. AM EI JA KRAMER

1709 Grange Avenue 
Racine, Wis.

PRIIMS1U partneri prie gerai ei
nančio siuvėjo biznio. P. OSTRAU
SKAS, 7628 Michigan Avė., Detroit, 
Mich. ' . . .

PAIEšKAU Zofijos Račkauskai
tės, kilusios iš Lietuvos, Sartininkų 
parapijos, Gegždų kaimo. Girdėjau, 
kad atvyko j Ameriką, aš jos ge
rai pažystamas labai prašau atsi
liepti arba kas žino jos adresą ma- 
lonėKite pranešti, busiu dėkingas. 
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 South 
Halsted St., Box 193.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA 2 arba 3 lietuvių sales- 
menų dėl pagelbėjimo pardavinėti 
summer resort sąvastis. Geras už
darbis. Turit kalbėti angliškai. At
sišaukit šiandie. H. ATW00D, Room 
522, 166 W. Jackson Blvd.

UŽ ALGĄ.
Reikia atsakančiai atrodančių vyrtį, 
apie 25 metų amžiaus, į didelę įstai
gą, kurie gali kalbėti angliškai. ŲŽ 
tą darbą mokame $50 į savaitę.

MR. KERANSKI 
Room 1514

' 134 N. LaSalle St '
Reikalingas nevedęs bučeris, 

patyręs savo darbą. Gyvenimas prie 
vietos. 1800 So. Peoria St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA 5 patyrusių moterų sor- 
tavimui skudurų. H. DRAY, 1447 
Blue Island Avė.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo.

938 W. 33rd Street

REIKALINGA moterie — našlė, 
prie biznio, kuri mylėtų bizny! gra
žiai apsieiti su žmonėmis. Valgis 
ir kambarys ant vietos. Atsišaukit 

AUŠROS KNYGYNAS 
3210 So. Halsted St. 

Box 294
Arba pašaukit Haymarket 1622

Iš Sandėlio Išpardavimas .
$49.00 
$(15.00 
$sa.oo
$35.00 
$55.00
$30.00 
$45.00
$15.00 
$22.00 
$37.00 
$15.00
CO.

Mohair l’arlor notas _________
$3M> Parior setas .... ........ .......
$400 Friese Parior setą* ___
VVainut Redroom setas _______
$2UU VVainut nitegnumto setas
Valionio kamb. setas _______
$150 Valgomo kambario setas
0x12 VVilton kaurai _________
$05 \Vilton 9x12 ........ ........... ....
$95 Wiiton 9x12 ........ ...............»5O ■ __

availablE STORAGĖ
7728-32 Stony Island Avė.

Atdara iki 10 kas vak., ned. iki 0 v.

Coxweil krenlai

v.

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

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

JAUNA pora parduoda su nuo
stoliu gražius rakandus, mohair 
seklyčios setas, 10 šmotų valgomo kambario setas, 2 miegrulinio setai. 
Galima parduoti dalimis. Kėystone 
6738. 4337 N. Albany avė.

Rakandai
EKSTRA SPECIALIS BARGE

NAS. JŪSŲ KAINA

Mes priversti esame parduoti už 
užlaikymų snndčlyj dėl keleto kam
barių rakandus už jūsų pasiūlytų 
kainą. Gražus mohair ir velour sek
lyčios setas, valgmno ir miegruimio 
kambarių setai, pian’ai, kaurai, kar- 
petai. šis yra didžiausis išpardavi
mas Chicagoj. Atsilankykit tuojau. 
Geriausis bargenas ir pigiausios 
kainos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS, STORAGE
5711 S. Halsted St.x

Storage Išpardavimas
Ju*ų proga nuRipIrlttl augštos rųšlei 

nišlus. karpetus labai pigia kaina. 
4 kambariu funiiėial taip pigiai kaip 
Gryna* inanogany parlorio Rotas $50. 
"Mohair frleo" parlorio setai. 
Valakiško riešučio medžio valgomojo 
bario setai, miegkambario setai. 
Wilson karpetui, visokio didžio. 
Coxwell kclAs. stalai, lempos ir t. t.

PARAMOUNT STOHAGB 
7301 Groonwood Avė.

augštoB rųšies for.
$185

kam*

NAUJI ir vartoti likę baniutiju
sių rakandai ir kaurai. Tikras bar-' 
genas. Dastatymas veltui. Bald’s 
Furniture, 1142 W. Madišon st. •

PUIKŲS rakandai ir kaurai 4 
kambarių apartmento. Istiapt, 600 
E. 71st St., Triangle 7447. «»

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

APLEIDŽIU miestų, turiu par
duoti savo gražų 3 šmotų seklyčios 
setų, 8 šmotų valgomo kambario 

2902 W. North Avė., 
kampas Francisco avė.

setą, 4 šmotų miegruimio setą, pa
statomas gražias lempas, 2 kaurus 
9 V12. Parduosiu dalimis ir pigiai. 
Rakandai tik 2 mėnesiu vartoti.

Mes priversti juos tuojau parduoti. 
Reikia tiktai biskį 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 biie kokios rųšies bungalow ar
ba 2 flatų namą, kokį norėsit.

Matykit savininką ir hudavotoją

J. COLEMAN 
2104 N. Harlem Avė.

EKSTRA SPECIALIS BARGENAS 
Vasarinės cottages už jų vertę 
Mes turime 15 naujų cottage ant 

didelių lotų, kiti kaip frontiniai lo
tai, raudasi prie Slocum ežero, kai
nos nuo $750 iki $3300. Kai ku-; 
rios turi labai gražius rakandus. 
Mes puame lentų biznyje, bet ne 
real estate, mes norime, kad mušt) 
jvestuoti pinigai sugryžtu. Atsišau
kit

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

Koncesijos 
Kraustykite

$5300
$7300
$7500
$7950

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

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė- 
. /...v as, yra 4 gyvenimui kam
bariai iš užpakalio. Pigi renda.

5252 So. Ashland Avė.
dėlioj, Faget Buick Co., 4400 Archer Į 4
a --- ioaa • horiai ič nžnaVnliAAvė., Virginia 1200.

M & K Motor Sales
cmit-nro* urnatn*) tr ataakano>anRi vartotų 

karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniškame 
■tovyje, karai parduodami nuo $180 iki

I $2000. Moh turime karą kuri* tinka viso
kiems reikalams. Cash, Išmokėjimais, mai 
nota.

0811-13 8n. Halsted 81.

PARDAVIMUI karčiama, visa ar 
pusė prie dirbtuvių, svetimtaučių 
apgyventa, geroj vietoj. Viena mo
teris, negaliu apdirbti. NepraleiHkit 
šįą progą. 461 W. 48rd St.

1)01)0 E 
BUICK ’27, 
OAKLAND 
HEO ’2G. 
CHKYSLEH 
NASH ’! 
HUDSON

ViRl karai garantuoti

27. Sedan _____________
Sedan ...... ...............
28, 4 durimi* nedan 

durimi* Medun ... ..
’28. model 52 .........
advanced tl *edan .

’2O Coactv________ __ ___
_ ---------- Išmokėjimai*

2560 So. Halsted St. 
Atdara vinada

$429
$fJ50
¥•195
«495
WlfiO (
$399

Exchange—Mainai

PAVASARINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Tiktai Iki 
Mėnesio Užbaigos 

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
CHICAGOJ

Mes turime išvesti tuos karus tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik 

per pusę

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

7715 So. Halsted St.

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

- JEI NORIT IšMOKfiJIMAIS
45 TO 61 EAST 55th St. „

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

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

GARFIELD MOTOR 
C0MPANY

NASH 1927. advimci'd. 4 durimi* *edan, 
kaip nauja*. .1)900, OldNiuobih', 1927, 4 dū
linti* landau, $KO().

A. L. ARGO. 11718 S. Wc«tcin Avė.

NASH COACH 1920. 0 PM*Ž 
įrengtas, puikus bailon tajerai, 
rus, 90 dienų garantuota*. T..

FINANCE co.
7001 Stony Island.. FJ. ' 

atdara vakarais arba n<

Maitėdą, pilnai 
labai *va- 

Kninu $306.
Falrfax 8030. 
a nedalioj

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

McDERMOTT MOTOR SALES
Vieni it Chicago* •eniauBlų ▼ertelru. turi 

00 naujų ir vartotų karų, visokių iAdlrbye- 
ėių, $no iki 92000. Visi karai garantuoti, 
cu*h arba lAinokOjimala.

7130 S. Halsted St. Trianrle 9330
'■ ................... ............. v ................. .................................

BUICK vėliausio modelio, 7 pa- 
sažierių sedan, išrodo kaip . naujas, 
kaina $845, įmokėti $100.

7020 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA karčiama, labai 
geras biznis, prie bulvardo ir dide
lės iruntauzės, Pennsylvanijos kom
panijos. Parsiduoda sui namu, nes 
tos vietos kitaip negalima gauti. 
Atvažiavęs ir pamatęs, nenorėsite 
tą vietą apleisti.

5443 So. Shields Avė.

PIGIAI pardavimui saliuno barai. 
JOHN STULGINSKĮ, 4001 Ogden 
Avė., Tel. Lawndale 9355.

PARDUODU Storą mokyklos reik
menų, groserio, kendžių, žurnalų ir 
t. t. Prie mokyklos, vienas šioj 
apielinkėj. German police šunį. ’ 
tą ant Campbell Avė. prie 70th 
Einu i kitą bizn|.

ANTHONY RUSECKAS 
3537 So. Wallace Street

Lo- 
St.

Kas tUTit automobilių?. 
Nedaro skirtumo kokį, ir 
norėtumėt gauti gerą kainą. 
Čia pasitaiko geriausia pro
ga Chicagoj išmainyti ant 
bizniavo loto; šitoj vietoj 
kaina auga kasdien aukš-

KAIP TIK DEL JŪSŲ 
6109 S. Albany Avė.

2 flatai po 6 kambarius, 
mainysiu ant mažesnio na
mo arba pardtfosiu už jūsų 
pasiūlytą kainą.

4-irvi ,7iv»r»»vin kit greit. šaukit FRED W1LKEN,tyn. Žinoma yra . visiems,, <5357 s0. Kedzie Avė., Prospect 3000.

SOUTHWEST SIDE—Apt. namai 
5 fl. ir krautuvė, netoli Douglas par
ko įplaukų $270, $4000 ir išmokėji- 

i mais, 2 fl. Rock. 2953.
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI; -------------------------------------------------

Kampinis 8 flatų mūrinis na
mas, 6-4 ir 2-5 kambarių, vienų me
tų senumo, j Marųuiette Manor, 
100% išrenduotas, $6500 cash. Vei-

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 
perkant lig $5,000 ir dau
giau. Kurie turit mainą, 
kreipkitės tuojau pas

J. Namon & Co.
2418 W. Marųuette Road 

Telefonas — Prospect 8678
MAINYSIU 3 fialų medin) namą 

ant xbile kokios biznies arba lotų. 
Tčiri 6uti greitai išmainytas. 4345 
So. Hęrmitage Avė., 2-ros lubos.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Resortas ir Farma
Viena iš puikiausių Michigan 

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

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

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

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

Gali su- 
iš keletos 
pakanka-
Kreipki-

BARGENAS. p akrų farma, 15 
minučių važiavimo nuo Kevvanee, 
III. Gera stuba, 2 barnės, vaisiniai 
medžiai, aviečios. Dėlto šviesos sis
tema. Henjlock 6055. Ponia Buck, 
6333 So. Campbell Avė.

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS 

Prie t VVisconsino virtinės 
kiekvieną savaitę, pradedant 
žio .12

ežerų, 
gegu-

$10
Transportacija, hotelio 

valgį ir t. t.
Padarykite susitarimą 

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

išlaidas,

iš anksto, 
tik apru- 
Apžiurėkit 

vasarna-

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

BURKE REALTY CO. 
8053 So. Halsted St.

Triangle 2794

duo- 
real 

arba

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

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

j ir laivakorčių siuntimu —
VISADOS yra patartina kriep-

Phone Wabash 6593 arba rašykit i ninjmi*
Long Lake Woodlands. Room 522, p

" --------- - J Chicago! . .......................

S. L. FABIAN & CO.
8O9.W. 85th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDEU8.

166 W. Jackson Blvd 
Pardavinėtojų ' reikia.

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

D’ALESANDRE
304 Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 4266

“I---------------------------------------- ----------------------
EKSTRA SPECIALIS BARGENAS

3 po 30 pėdų lotai prie Califor- 
nia, netoli 71st St., taipgi 2 po 50 
pedųMotai prie California ir 
ųuette Parko, netoli lietuvių 
nyčios ir ligonbučio. Pirkit 
vių kolonijoj, kurioj statoma 
namų. Cash arba mainais.

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

Mar- 
baž- 

lietu - 
daug

3654.

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

6409 So. Kedzie Avenue

SPECIALIS BARGENAS
7244 So. Winchester Avė., 5 kam

barių medinis namas, ant cemen
tinių bloksų, furnas šildomas, stik- . ..... ..... .................. __________ r
liniai porčiai, 50 pėdų lotas, kaina [mokėti, kitus išmokėjimais. Mes pa
tik $6250. Tik biskį įmokėti. Duo- budavosim ant jūsų loto bungaiow ar- 
kit pasiūlymą. . - - -....................... ..

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

WINTON & NARTEN
6829 S. Halsted St. Normai

HALE AVĖ. 10802—6 kamb. mūrinis 
bungalow, garu šildomas, yra visi 
įrengimai ir apmokėti, 1 bl. iki gele
žinkelio sub. linijos, $10,500, $1000

ba 2 flatų namą. Tik biskį imokėti. 
R. H. Ballantine, Ovvner and Builder, 
Beverly 8552.

fla- 
jino-

1173

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

D’ALESANDRE
3043% Armitage Avė. 

Spauuding 4266

Bungalows Už 
$500 

įmokėjus
Jūsų paskutine proga įsigyti 

ną Šių ultra modemiškų r
Ir po Mi , . . ' ~____
ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje. 
pastatys ant jūsų loto gražų, mtT 
dernišką namą. Visas namas bus iŠ 
plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnaviete. bufetas, įmūrytas 
plunibingas, vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelini namą.

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

Carlson Gonstruction 
Cortipany

10888 S. Talman Avė.

$75

vie
numų, 

mėnesį. Skam-

BUNGAL0W UŽ $1500
Mes turime keletą bungalow ku

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

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

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

MC DONNELL, 
Tel. Triangle 4014.


