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No. 93

Socialistų Partijos 
konvencija priėmė 
partijos programa

Reikalaujan.a panaikinti karo 
skolas, pripažinti so' totų Ru- 
>. ją ir ištraukti J. V. jėgas iš 
Nikaragues

NiFAV YORKAS, bal. 17.
Nacionalinė Socialistų partijos 
konvencija šiandie priėmė par
tijos platformą (programą). 
Platformoj numatyta karo sko
lų panaikinimas, karo pasmer
kiamos sutartys, sovietų Rusi
jos pripažinimas ir ištraukimas 
Jungtinių Valstybių 
gų iš Niką ra guos.

Kiti reikalavimai 
mimas geležinkelių 
nuosavybėn,
valstybės turtų šaltinių, tieki
mas paramos žemės ukiui.

Nedarbo klausimu priimta 
šitokia rezoliucija:

“Palengvinti tnigingą milio- 
nų be: darbo darbininkų ir jų 
šeimų vargą, mes proponuoja 
me:

lai vyno jė-

“Sauso” teisėjo ofi- Leidžia vėl gandus 
sc Sl,ė2t1i?lkv"r"1 M karą prieš

„K„-WS. N. J kraStUS 

bal. 17.
taikos teisėjas Otto Geyler, pa
garsėjęs prohibicininkas, kurio 
ofise Ocean kauntės prokuroras 
oadarė kratą ir rado daugiau 
kaip 400 kvortų degtinės. Tei
sėjas buvo v paleistas, kai užsi- 
statė $3,000 kaucijos.

Kaip sakyta, teisėjas Geyer 
buvo didelis prohibicininkas, ir 
butlegeriams bei šiaip nusikal- 
tusiems prohibicijos įstatymui 
isinenims, kurie į jo rankas 
nutekdavo, skirdavo aštriau
sias kalėjimo bausmes.

čia tano areštuotas , . . . . . .. ,1 Mano, kad tais gandais Maskva
norinti atbaidyti Amerikos 
bankininkus nuo skolinimo 
pinigų Lenkams

yra: paė- 
visuomenės 

konservavimas

VABšAVA, bal. 17. [Chicago 
Tribūne koreps. Donald Day.) 

J— Estijos ir Latvijos vyriausy
bės gavo iš savo ministerių 
Maskvoje alarmingų pranešimų, 
būtent, kad bėgy ateinančių 
dviejų menesių bolševikai žadą 
pulti Baltijos kraštus. Tas in
formacijas lyg patvirtina fak
tas, kad Latvijos ir Estijos pa
sieniuose pasirodė daugiau so-

Paryžiaus policija vietų kariuomenės, 

puolė komunistus
Susikirtime su komunistų de- 

menstrantais buvo sužeisti 
penkiolika policininkų

t. Kad valdžia tuojau pra
plėstų visus viešuosius valsty
bės darbus ir iš anksto sutai
sytų planingą tolesnių viešųjų 
darbų programą. Visi tokiems 
darbams samdomi asmens turi 
dirbti unijos valandas ir gauti 
unijos algas.

2. Federalinė valdžia turi 
duoti, be nuošimčių, paskolų 
valstijoms ir municipalitetams 
įvairiems viešiems darbume vy
kinti, ir imlia kitų tokių prie- 

moniŲ, kuriomis butą suma- 
žintas bedarbių varpas.

3. Jvesti tani tikrą apdrau- 
dos nuo nedarbo sistemą.

4. Lšpktoti visame krašte 
viešąsias darbo prirodymo n- 
genturas.“

Rinkimų kampanijoje Socia
listų partija prohibicijoc klau
simą palieka nuošaliai. Konven
cija tą klausimą 72 balsais 
prieš 30 nutarė visai ignoruoti.

Norman Thomas, kurs tapo 
nominuotas kandidatu į p rezi
dentus, savo ’ kalboj 
kad prohibicija lai 
likonų ir demokratų 
valas. Prohibicijos 
esąa menkos vertės,
su klausimais, kuriuos Socia
listų partija turėsianti savo 
kampanijoje pabrėžti.

Kaip kandidatas į Jungtinių 
Valstybių viceprezidento vietą 
buvo nominuotas
Maurer, Pennsylvauijos 
Federacijos pirmininkas 
ciaJistinės Beading, Pa., 
tarybos narys.

pasakė, 
tik repui >- 
partijų jo 
klausimas

James H. 
Darbo 
ir so- 
miesto

Žydų kongresas atmete 
latinų šriftą

CHARKOVAS, SSSR, bal. 17 
—Laikomas čia žvdu kultūros 

kongresas dauguma balsų at
metė pasiūlymų rašyti ir spau
sdinti žydiškai lotinų raidėmis.

ORH
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Ižidumoj apsiniaukę; nedidelė 
temperatūros atmaina; 
nis, kartais stipresnis 
rytų vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 37° ir 41° F.

šiandie saulė teka 5:06, lei
džiasi 6:33. Mėnuo teka 4:36

viduti-
žiemių

buvo

PARYŽIUS, bal. 17. — Pa
ryžiaus priemiesty St. Gervais 
komunistai surengė demonstra
ciją, kurioje demonstrantai 
lešė užgaunamus premjero 
’oincare ir karo ministerio 

Painleve manekenus.
Policija puolė demonstraciją, 

r susikirtime su komunistais 
H*nkiolika policininkų buvo su- 
toisti akmenimis ir pagaliais.

[Pranešimas nemini, kiek bu- valstybes, idant užsienių finan- 
o sužeistų demonstrantų.]

A. Tilney, New Yorko

Latvija ir Estija yra susi
jungusios apsigynimo sutartimi. 
Jos dabar stengiasi paskubinti 
savo kariuomenių pavasario 
manievrus, kurie bus laikomi 
bendrai rytų pasieniuose.

Sako, kad tie pranešimai tu
rį ryšio su atsilankymu į Var
šuvą A.
Bau kers Trust kompanijos pir
mininko, kalbėtis su lenkais fi
nansų klausimais. Maskvai 
sako, labai rupj sugadinti Len
kijos šansus gauti naujos pa
skolos, o todėl raudonosios ar
mijos pavasario manievrai bu
sią vėl atkreipti prieš Baltijos

Norvegų konservą to

sininkams padarytų įspūdžio, jo- 
gei tiek Lenkija tiek Baltijos 
kraštai nelabai saugios vietos

karaliui

OSLO, Norvegija, Irai. 17. — 
Skirtingas (parlamentas) di 
džiuma l>alsų atmetė darbo par
ijus pasiūlymą sumažinti ka-' 

raliai! s algą nuo 700,000 krone- 
rių ($186,901)) iki 100,<MM) 
($26,700) metams.

Taip pat atmestas |>asiulymas 
/isai panaikinti kronprinco al
tą, kuris gauna 50,000 krone- 
•ių ($18,350) metams.

Rusija neįsileidžia savo 
popierinių pinigų 

iš užsienio

Fašistų instrukcijos 
italų patriotizmui iš
laikyti užsieniuose

ROMA, Italija, bal. 17. —Už- 
ienio reikalų departamentas 

per Pietro Parini, fašistų par-

TEHERANAS, Persija, M. 
17. — Stengdamos sulaikyti sa
vo popierinių pinigų vertės kri
timų, Maskva užgynė grįžimų 
atgal savo banknotų, cirkuliuo
jančių svetimuose kraštuose.

Del tos priežasties Persijos 
vyriausybė užgynė įgabenti šo
vų tų banknotus i persų žemę.

• Policijos viršininkas 
' suimtas'.dėl but- 

legerybes
WI0HiITA, Kaus., bal. 17. — 

ijos sekretorių užsienio fašiz- Kaltinami dėl sąmokslo su 
mui, pasiuntė Italijos diplomą-' svaigalų šmugelninkais, tapo 
tiniams atstovams ir penkiems areštuoti i>olicijos viršininkas I. 
šimtams fašistų organizacijų B. Walston, miesto komisionic- 
)vetur instrukcijas, kaip jiej’ius Dehner, 
uri žiūrėti italų svetimuose 

'^raštuose ir jiems įvairiais bu
tais padėti, kad jie neištautėtų, 
bet visados pasiliktų Italijos 
patriotai.

Indijoj streikuoja 
20,000 medvilnės 

darbininkų
BOMBA Y, Britų Indija, bal. 

17. — Vakar prasidėjo didelis 
medvilnės įmonių darbininkų 
streikas. Darbų metė daugiau 
kaip 20 tūkstančių darbininkų.

Kinų jūrių plėšikai 
puolė laivą

’ Penkiolika jūrių plėšikų, ap
simetusių keleiviais, iiuveikė 
Kinų garlaivio Hsin-,wah įgulą 
ir laivo Kapitoną privertė vai
ruoti į Samčau, Bias įlankoj, 
paskilbusį piratų lizdą. Ten 
laivas buvo apiplėštas.

Vengrijoj žemė dreba
BUDAPEŠTAS, Vengrija, ba

landžio 17. —• šprytą čia buvo 
jaustas ž^mta drebėjimas.

miesto rinkimų 
komisionierius Cliester Conner, 
policijos viršininko asistentas 
Crisvvell, policininkas Dickson 
ir paskilbęs butlegeris Tom Da- 
vis kartu su keliais kitais as
menimis. Iš kiekvieno jų pa
reikalauta po $5,000. kaucijos.

DU ASMENS UŽSIMUŠĖ AU
TOMOBILIUI APVIRTUS

MENiOMINEE FAiLLS, Wis., 
bal. 17. — Jų automobiliui išlė
kus iš kelio ir nuvirtus į grio
vį buvo užmušti du jauni 
waukiečiai, Max Siegel ir 
rence Vogelslangt

mil-
Cla-

PALIKO LABDARYBĖS 
GANIZACUOMS $1,000,000

OR-

NEW YORKAS, l>al. 17. — 
Miręs nesenai turtingas Kote
lių savininkas Cliarles H. Ruhl 
savo testą mente paliko įvai
rioms labdarybės organizaci
joms 1. milioną dolerių.

WASHINGTONAS, bal. 17.— 
Iždo sekretorių* Nellou grįžo iš 
Bermudos. i

(Atlantic and Pacific Photo)

Karalienė Surija, Afganistano emiro Amanullah žmona, 
laike savo vizito Europoj. Jos valdiniai Afganistane, sužinoję, 
kad ji Europoje viešai rodosi neuždengtu veidu, esą labai pasi
piktinę.

Meksika nepersekio
ja katalikų tikybos
švietimo m misteris pareiškia, 

kad kalbos apie religijos nai
kinimų yra gryniausias me
las

CELEYA, Meksika, bal. 17.— 
Per parodos atidarymo iškil
mes, kuriose dalyvavo respubli
kos prezidentas CaUes ir kandi- 
itahiN j lentų s gt‘n. Alvaivi
Obregon, švietimo ministeris 
Dr. Jose Puigcasaurane savo 
kalboj pabrėžė, kad nė prezi
dentas (bailes nė gen. Obregon 
visai nemano persekioti katali
kų tikybą Meksikoje.

“Meksikos irevoliucija, .kuri 
užtriumfavo visų meksikiečių 
šeimynų sąžinėse,' su savo vė
liavomis neša ne neapykantą, 
ne vaidus, bet sandarų ir mei
lę“, sakė ministeris. “ši revo
liucija pilnai gerbia religinius 
įsitikinimus, ir tie, kurie sako, 
kad ji bandanti išrauti iš Mek
sikos žmonių širdžių tikėjimų, 
kurį jie per daug šimtmečių au
klėjo, skelbia visiškų netiesa. 
Nes tai yra gryniausia netiesa, 
buk dabartinė Meksikos valdžia 
norinti išnaikinti religijų, ku
rių mums musų tėvų tėvai pali
ko.“

Artinasi “daylight 
savin# time”

Chicagiečiai ir kaimynai ruo
škitės. “Dienos šviesos taupy
mo” laikas ve] artinasi. Jis 
prasidės su balandžio 29, pas
kutiniu šio mėnesio sekmadie
niu. šeštadienio, balandžio 
vidurnaktį visų laikrodžių 
dyklai teks pasukti vienų 
landų priekin.

28, 
ro- 
va-

AMERIKIETIS KALTINAMAS
deC vagystes

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 17. 
— Kaltinamas dėl pasisavini< 
mo neteisėtu budu $10,400, ta
no areštuotas David Duff, iš 
San Francisco, vienos žibalo 
eksporto kompanijos skyriaus 
vedėjas. Iki teismo jie paleis
tas po $5,000 kaucijos.

Vera Cruz supurtytas

VERA CRUZ, Meksika, 
17. — Vėlai vakar vakarą Šį 
miestą supurti stiprus Bemts 
drebėjimas. Žmonis buvo labai 
išgąsdinti.

bal.

Du “Save-the-union” 
vadai inkriminuoti

. PITTSBUBGH, Pa., bal. 17. 
— Kauntės teisme vakar grand 
jury inkriminavo du komunis
tų “save-the-union” vadu, John 
Brophy, pašalinta United Mine 
Workers unijos distrikto pirini- 
ninką, ir Patricką roohey, laik
raštėlio The (toal Digger redak
torių. Abudu buvo kaltinami dėl 
riaušių kėlimo.
Komunistų paskelbtas angliaka

siu streikas “gerai sekasi”
“Save-the-union” komiteto 

vadai giriasi, kad jų paskelbtas 
angliakasių štieikas, prasidėjęs 
kaip vakar, turįs gero pasiseki
mo. Vadai tikisi, kad Pennsyl- 
vanijoj, West Virginijoj ir Ohio 
prie streiko prisidėsiu daugiau 
kaip 100,000 angliakasių.

Tuo tarpu kasyklų operuoto- 
jai sako, kad paskelbimas strei
ko nepadaręs nė menkiausios į- 
'akos angliakasiams ir kasyklos 
dirbančios normaliai.

7 sovietų valdininkai 
pasmerkti mirti

Buvo kaltinami dėl didelių suk
tybių; kiti 35 nuteisti įvai
riems terminams kalėjimo

banko vaidi

MASKVA, bal. 17. — Mirties 
bausmei tapo pasmerkti septyni 
asmens, jų tarpe Nikolajevsky, 
lukštas valdžios 
ninkas, ir kredito kasų direkto
riai: Rcvič, Kisin, Ratner, Vein- 
berg ir du kiti.

Visi jie buvo kaltinami dėl 
lidelių suktybių su valdžios ir 
klijentų pinigais. Jų byla trau
ktai per dvidešimt tris dienas. 
Be pasmerktųjų mirties baus- 
nei kartu buvo kaltinami dar 
kiti trisdešimt sesi sovietų val- 
lininkai, kurių vienas buvo iš
alsintas, o likusieji nuteisti nuo 
tošių mėnesių iki dešimties me
tų kalėjimo.

130,000 tekstilės dar
bininkų sustreikavo

NEW BEDFORD, Mass., bal. 
17. — įmotestuodami dėl nuske- 
limo 10 nuoš. algų, trisdešimt 
tūkstančių vietos tekstilės įmo
nių darbininkų mete darbą. 
Streikas prasidėjo vakar. Visos 
dvidešimt septynių kompanijų 
medvilnės ir šilko įmones riog
so uždarytos. Streikininkai lai
kosi visai ramiai.

SkajtineninRame streik iiiiulcų 
mitinge W. Batty, staklininkų 
unijos sekretorius, pareiškė, 
kad daug miesto biznierių pa
sižadėję nenuti streikininkus. 
Batty pasakė, kad fabrikinin- 

i kai netiesą skelbia, buk konku- 
' rencija privertus juos nuskelti 
j darbininkams algas. Jis nuro
dė, kad dar tik nesenai vietos 
tekstilės kompanijos paskelbė 
didelius i>elnų dividendus, kai 
kurių jų tie dividendai siekė net 
200 nuoš.

Traukinio vežimo koli 
zijoj 1 užmuštas,* 

6 sužeisti
STAUNTON, 111., bal. 17. - 

Lokomotyvos mašinistas buvo 
užmuštas, o šeši kiti asmens 
sužeisti, pasažieriniam trauki
niui užgavus sunkų motorinį 
vežimų. Vežikas buvo tik tru
putį užgautas. lokomotyvą ap
virto ir šeši vagonai buvo iš
mesti iš bėgių. Nelaimė atsiti
ko apie tris mylias nuo Staun- 
tono.

Sovietai duodą Midelių 
užsakymų Austrijai

VIENA, Austrija, bal. 17.— 
Praneša, kad sovietų valdžia 
duosianti Austrijai didelių už
sakymų, siekiančių milioną do
lerių. Tie pinigai busiu išleisti 
daugiausiai elektrotechnikos 
materiolams.

BUCHARTSTAS, Rumanija, 
bal. 17. — Julio Maniu vado
vaujamos tautinės 
partijos kongresas šaukiamas 
gegužės 6 dieną 
mieste.

ūkininkų

Albajulijos

Daszynskis pasitraukė 
iš P. P. S. vadovybės

• 1 - 1 1 y 1

Lenkų Telegrafo Agentūra 
praneša, kad Ignacas Daszynski, 
Lenkų seimo pirmininkas, re
zignavęs iš Lenkų Socialistų 
Partijos cęntiv pirmininko vie*

——--------------------------------- .------------------------------------------------------------------------------------------------ *............................................. .......................

Puolė grįžtančius 
kabyklas dirbti 

unijistus

Anglija organizuoja 
armiją slaptingai 

ekspedicijai .

17BELLEVILLE, Ilk, bal.
— Keli šimtai vyrų vakar puolė 
apie pusantro šimto angliaka
sių, keliavusių dirbti į netoli 
nuo čia esančias Little Oak an
glies kasyklas.

Tos kasyklos yrą padariusios 
sutartį su angliakasių unija ir 
dirlMi JacrksonvilleH kontrakte 
alg-ų skale.

Kai kurie angliakasiai buvo 
sužeisti, ir apie trejeto dešim
čių automobilių, kuriais jie ke
liavo į kasyklas, langai buvo 
išdaužyti.

[Komunistų “save-the-union” 
elementai yta nutarę pikietuoti 
kasyklas, kurios yra padariu
sios sutartis su unija ir jau pra
dėjo dirbti unijos algų sąlygo
mis. Puolikai čia, matyt, bu
vo tų “save-the-union“ uni
jos ardytojų žmonės.]

Lietuvos žinios.
Degtukų fabrikų darbi

ninkų byla Kaune
KAUNAS. —Kovo 11 d. Kau

no Il-os nuovados taikos teisė
jas nagrinėjo bylų drg. Volko- 
vičio, Bendrovės Dari). Prof. 
S-gos Kauno I skyriaus (deg
tukų fabrikų) pirmininko ir 

darbininkės 
buvo kalti

na. degtukų 
streiko me- 

falirikc

tukų fabrikų) 
“Balkan” fabriko 
Sasnauskienės. Jie 
narni, kad 1926 
fabrikų darbininkų 
tu neleidę iš “Etnos 
sandėlio išvežti dėžių su degtu
kais ir pasipriešinę atvykusiai 
policijai. Taikos teisėjas Volko- 
vičių nuteisė 3 savaitėms areš
to ir Sasnauskienę 2 savaitėm 
arešto.

Abu padavė apeliacijos skun
dų Apygardos teisman.

Kratos pas studentus 
Kaune

KAUNAS. — Naktį iš kovo 
13 j 14 d. padaryta krata Fre
doje pas Scc. Moksleiviams 
Remti Fondo bendrabučio stu
dentus. Nieko įtartino nerasta.

Tų pat naktį padaryta krata 
ir pas keletu studentų aušri
ninkų. Yra areštuotų.

Tuo pat metu areštuotas 
spaustuvės darbininkas Galinis, 
dabar paleista^

t

■.......................    - - - I - - -................ - ■

LONDONAS, bal. 17. — Iš 
lukštų sferų sužinota, kad Di
džioji Britanija slaptai organi
zuoja nedidelę, bet labai mik
lių ir šauniai aptaisytą ekspe
dicinę armiją.

Nežinia, ai* ta armija skiria
ma Egiptui, jeigu ten kiltų 
neramumų, ar šiaurinei Indijos 
sienai, jei jų bandytų pulti ru- 
iai. Tiek žinoma, kad armija 
yra aptaisyta kgro operacijoms 
111 tarnu' krašte.

Komunistų “save-the- 
union” grūmojimai nu- 

ėjo niekais
SPRINKjFIEIJ), III., bal. 17. 

— Nežiūrint komunistinių “sa- 
ze-the-union” elementų bandy
mo pikietuoti Panther Creek 
kompanijos Old West kasyklas, 

i’Midariusias šu unija sutartį, 
apie trisdešimtas nuošimtis an
gliakasių jau ramiai grįžo j ka
byklas ir pradėjo dirbti.

Buvęs Turkų ministeris 
nubaustas už grraftą __ - r -- , ą
KONSTANTINOPOLIS, Tur

kija, bal. 17.
lams kalėjimo 
buvęs Turkijos 
toris Išan Bei, 
^rafto ryšy su
buvusio vokiečių kreiserio Goe- 
ben. I>u kiti jo asistentai gavo 
mažesnes bausmes^

— Dvejiems me- 
tapo nuteistas 
laivyno mini- 
kaltinama dėl 

atremontavimu

SIUVĖJŲ STREIKAS

MILWAUKEE, Wis., Lai. 17. 
— Del pašalinimo iš darbo ke
turių unistų siuvėjų, visi 330 
siuvėjų, dirbančių David Ad- 
ler and Sons siuvykloje metė 
darbų.

r

“Naujienų” Kon 
testas Eina

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



NAUJIENOS, Chicago, IB. Trečiadienis, bal. 18, 1928
■................... .... ' —--------------------- -------------------------------- ■ ................- - - ................... . .......................- -

Naujienų Kontestas CHICAGOS
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honoratų Komisija:
Dr. K. Kliauga, 
Ona Biežlenė, 
Jonas Degutis.

Konteato Numeratorius:
Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vigilijos: 
Marė KemeŠieni.

ŽINIOS

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio 
30, 1928

Iš Kontestantų 
Darbuotės

pradėjo tikrai šienavimo darbų. 
Nors iki išlyginimui 6-to laips
nio dar toli šaukia, bet žinant 
Kontestantės būdų, sumanumų 
ir tinkamų apsukrumų dirbama
me darbe — ji turės pasiekti 
tikslų. Racino lietuviuose dirva 
veikimui nėra plati, negali ly
gintis su Kenosha arba Wau- 
kegan, pertat jeigu kontestan-

Westvillės kontestantas T. 
Lukas jau yra 6-to laipsnio kon- 
testantu, bet ar jam pasiseks 
išlyginti laipsnį 5-tą — sunku 
numatyti. Praeitų metų kon- 
teste kontestantas J. Norkūs
5-tą laipsnį išlygino — gavo tei pasiseks išlyginti 6-tų laips- 
virš 7000 balsų. Gal būt, kad 
kontestantas Lukas, kai]>o se
nas Westvillės gyventojas ir 
stambus biznierius nenorės pa
sirodyti kontesto darbe pras
čiau negu pasirodė jo pirmta- 
kunas Norkus. Jeigu p-ui Lu
kui pasisektų išlyginti laipsnį 
5-tų, tai jis apie tūkstančiu bal
sų stovėtų aukščiau negu pra
eitų metų kontestantas, nes 
praeitame konteste 5-tas laips
nis turėjo mažiau balsų. Kon
testo užbaiga arti, kontestantui 
Lukui verta sunkiai padirbėti 
idant tinkamai atsirekomenda- 
vus prieš Westvillės lietuvius ir 
abelnai visus “Naujienų” skai
tytojus. VVestvillės miesto lie
tuvių garbė privalėtų būti iš
laikyta tokioje aukštumoje kaip 
ir praeitų metų konteste.

P-lė Sophie Kolas, Indiana 
Harbor kontestantė, galima ti
kėtis, kad 6-tų laipsnį tikrai iš
lygins. Praeitame “Naujienų” 
konteste veikė jos močiutė. At
rodo, kad musų jaunoji kontes
tantė pasirodys dar geriau ne
gu jos močiutė praeitame kon
teste. šitas kontesto darbas, tai 
žingeidi gyvenimo lekcija jau
nai kontestanbei iš jos tinka
mai pasimokins vikraus bizmš- 
kumo, įgaus plačią pažintį vie
tos lietuviuose, žodžiu sakant, 
pralauš pirmų ledų savo rim
tam ateities darbui iš ko bus 
nauda jai pačiai ir lietuviškai 
visuomenei.

Kenosha kontestantai, Mrs. 
A. Kasper ir J. Martin, abu va
rosi gana sėkmingai prie užpil
dymo 6-to laipsnio, šiame kon
teste Kenosha tikrai pasižymės 
sulyginant su praeitais metais. 
Praeitų metų konteste veikė 
vienas p-as J. Martin, bet paro
dė daug mažiau aktyvumo ne
gu šiame konteste. šitame kon
teste atrodo, kad abu kontes
tantai srtrinks apie 8000 balsų, 
kuomet praeitais metais buvo 
sušienauta tiktai 2500. Galima 
pripažinti, kad šiame konteste 
Kenošiuje padaryta didelis pro
gresas. Kontestantei p-iai Kas
per priklauso didelis 
vien už sugebėjimą 
darbuotis, l>et ir už 
p. Martin — jeigu 
nebūtų pradėjęs lipti į kulnis, 
butų snaudęs kaip ir praeitame 
“Naujienų” konteste.

Kontestantas Pranas Klikna, 
atrodo, kad laipsnį 6-tų tikrai 
išlygins. Praeitame konteste jis 
pasiekė ir išlygino laipsnį 8-tą, 
gavo apie 2600 balsų, o šiame 
konteste išlygindamas laipsnį 
6-tų pakels darbo našumų veik 
50 nuošimčių. Reiškia, šiais me
tais kontestantas Klikna paro
dė daugiau energijos dirbama
me darbe negu praeitais metais. 
Fine!

P-as P. Daubaras, dar turi 
pusėtinai daug paspausti, kad 
padarytais balsais už|/ildyti 
laipsnį 6-tą. Laikas iki kontes
to užbaigai gana trumpas, rei
kia jums sųbrusti, kad neliktu- 
meties laipsnyje 7-tamc. Neabe
jotina, kad laipsnis 6-tas bus 
tikrai išlygintas, nes pas Dau
barų yra energijos, o dar noro 
bile iš kur pasiskolinęs pridės 
ir darbas turės eiti sklandžiai. 
Lauksime. *

Racino kontestantė p-ia A. 
Dekshtib pi it pabaigai kontesto

nį — bus jos didelis laimėji
mas.

Pirmadienio vakare bandi
tas įėjo North VVestern Ovcr- 
land traukinio paskutiniu va- 
gonan, uždarė vagono duris, pa
liepė Ijuvusiems vagone keliems 
asmenims pakelti rankas, atė
mė iš jų daugiau kaip 900 do
lerių (išsyk manyta, kad apie 
$7,000). Kai jau traukinys ar
tinosi prie Kėdzie stoties jis su
stabdė traukinį patraukęs auto
matinio tormozo virvę, išlipo 
iš traukinio ir dingo tamsoje. 
Traukinys apiplėšta tuoj kai jis 
apleido terminai stotį. Plėšikui 
“apsidirbti” ėmė kokias dešimtį 
minučių.

Vnžinėiimas autais Šioje šaly
je, pasak Stotz (prez. Automo
bile Ecruipment Assn.) kasdien 
automobilistams kaštuojąs $10- 
000,000.

O rt o
Chicagos policijai pavyko 

vakar sugauti prohibicininku 
agentą M. Caffey, kuris andai 
uašovė municipalio teismo bei- 
lifą. Bet išlaikyti savo ranko
se jo policija negalėjo, kadangi 
turėjo paleisti, sulig federalio 
Msmo teisėjo Wilkerson įsaky
mu.

Smith M 
Shuknlis 
Tumosin V 
Vingelis P 
Venskus J 
Wosilius J 
Žilinskaitė O 
Žalis J.

Laiškai Pašte

Pavyduolis visų savo amžių 
ieško paslapties, kurios atradi
mas sunkina jo laimę.

—Oksenštrinas.

Gyvendamas su žmonėmis, 
neužmiršk to, kų vienas budar 
mas sužinojai ir galvok apie tai, 
kų iš žmonių sužinojai.

—L. Tolstoj.

kreditas ne 
sėkmingai 

išbudinimą 
nieks jam

P-lė B. Vilimaičiutė, musų 
jaunuolė darbštuolė iš Gary, 
progresuoja. Praeitame Naujie
nų konteste ji pasiekė 8-tą laip
snį, gavo 2600 balsų, bet šiame 
konteste, be abejo, išlygins 
laipsnį 6-tą. Tokiu bildu musų 
kontestantė surinks apie 1200 
balsų daugiau negu praeitame 
“Naujienų” konteste. Nors dar 
pusėtinai daug trūksta iki išly
ginimui minamo laipsnio, bet

' į drąsiai galima tikrinti, kad mu
sų kontestantė neliksis 7-tame 
laipsnyje.

Kontestantas J. Siugzdinis, 
VV. FranĮtfort kontestantas, su
lig ten esamų veikfmo sąlygų, 
šiame konteste atliko didelį dar* 
bų “Naujienoms”. Iki šiam lai
kui VV. Frankfortas “Naujie
noms” buvo tarsi mirusi kolo
nija, bet ačiū kontesto Siugzdi- 
nio sumanumui, Frankfortas iš
budo — stojo aktyviųjų kolo
nijų eilėse. Bet dar kyla klau
simas ar įstengs musų darbš
tus kontestantas Siugzdinis iš
lyginti laipsnį 6-tą? Galima da- 
leisti, kad taip ~ išlygins, bet 
atsižvelgiant į ten esamas są
lygas atrodo, kad Frankforte, 
ypačiai šituo laiku, kada siau
čia mainierių streikas, kontes
tantui veikimas liekasi supara
lyžiuotas. Pertat ir išlyginimas 
šito 6-to laipsnio kontestantui 
Siugzdiniui bus neįmanomai 
sunkus.

Farmierių kontestantas P. D. 
Andrekus iki šiolei gerai pro
gresuoja, bet ar jam pasiseks 
gauti tiek balsų, geriau pasa
kius, padaryti tiek biznio, kad 
išlygintų laipsnį 6-tą, tai dar 
ateities klausimas. Tiesa, kon
testantas Andrekus yra Pcnt- 
water kolonijos biznierius, taip 
sakant, tuZas. Jeigu, paspaus, 
tai “šiur” atsidurs viršūnėje 
6-to laipsnio, bet privalėtų drū
čiai spausti. Laikas trumpas, o 
balsų dar pusėtinai daug reikia.

Philadelphia, tolima Chicagos 
sesutė, bet darbštus musų kon
testantas nuoširdžiai darbuoja
si. Jo veikimo sąlygos nepavy
dėtinos — dirba ilgas valandas 
dirbtuvėj, 
dienraštis, 
daug yra 
kaip kada
nios susenusios, pertat “Nau
jienų” čia platinimas susidaro 
keblesniu, negu artimose kolo- 
nijose nuo Chicagos. Tečiaus ne
atsižvelgiant į tas visas sunkias 
veikimui sąlygas kontestantas 
J. Yankus, mindamas esamas 
kliūtis po kojomis, sulig ten 
esamų 
gresų.

“Naujienos”, kaipo 
čia jau irgi ne tiek 

svarbus, nes ateina 
trečioje dienoje, ži-

sąlygų daro gražų pro-

(Bus daugiau)

Pirkit nuo niurni olaello kul- 
noniia. Copper coli garini* UI- j 
djtuva* virtuvė* boileriui, i 
9S.86 Klauskite Pono Muril. i

Peoples Piumbing & 
Heating Supply So.
400 Mihvaukte Avė., 

461 N. Hulsted 8t.
Hajrmarket 0075—0070

l

Tol. Boulevard 0214
Piumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Failine St, Chicago, UI. 
■ ■■ — Į ||^

♦ * ♦

and Dental Arts klu- 
dentistų šiuo laiku,

Medical 
be būrys 
sakoma, daro bantymus suradi
mui priemonių apsaugoti dat- 
tis nuo kirmijimo.
kad jų darbas duosiąs 
rezultatų.

Jie tikisi, 
žymių

šiandie Chicagoje laukiama 
oro lakūno Taichire Ariki, kuris 
lekia iš Tokio (Japonijos sosti
nės) aplink žemę. Jis turėjo va
kar apleisti San Francisco ryto 
ir pasiekti (’hieagą šiandie. 
Ariki nori sumušti rekordus 
kitų lakūnų greitumu kelionės 
galo pasiekimo.

» »
Tirinėjama apystovos, kurio

se buvo nušautas kandidatas į 
29 wardos komitemanus adv. 
Octavius Granady. Prieš jį varė
si kitas kandidatas — Eller. 
Nužiūrima, kad Granady tapęs 
nušautas po to, kai ėmė rody
tis, jogei jis išeisiąs laimėtoju. 
Tos wardos balotai bus išnaujo 
skaityti.

» » «
Joseph Pietruszinski, 80 me

tų, gyv. 2614 N. Francisco av., 
tapo sužeistas aulo ties Logan 
Bvld. ir Richmond st. Alina 
Klabe, 16 metų mergaitė, važia
vo autu.

B » »
Pirmadienyje Sherman vieš

butyje prasidėjo Cook pavieto 
demokratų partijos delegatų 
konvencija jdorsavimui New 
Yorko gul^ernatoriaus Al. Smith 
kandidatūros j vprezidentus bu
simuose rinkimuose.

♦ ♦ ♦ /
Vedama tyrinėjimas, idant iš

aiškinus, kas nušovė ad
vokatų Octavius Granady kan
didatų j komitemanus 20 wardo- 
je. Liudininkai pasakoja, kad 
nutas, kuriuo galvažudžiai vi
josi Granady autų, buvęs pa
puoštas valstijos advokato 
Crowe vėliava. Galvažudžių au
tas neturėjęs laisnių lentų.

vaikezai— HenryTrys jauni 
Raczynski, 19 metų, 3535 So. 
Hamilton avė., Roger Ronny, 
gyvenęs su Račinskiu, ir Paul 
Gressman, gyv. 3337 So. Hoy- 
ne avė. — tapo suimti. Polici
jos kamantinėj ami jie prisipa
žino pašovę Arthur C. Nelson 
ir jo 7 metų sūnų, kai šie už
tiko juos plėšiant savo namuo
se. Pas Raczinskį rasta $100 
vertės graznų, paimtų iš Nel
sono namų.

Tuoj po to, kai įvyko prima- 
ry balsavimai, pasigirdo daug 
skundų apie suktybes balsų 
skaityme. Taigi kai kuriose 
\vardose balsai busiantys išnau- 
jo suskaityti. Viena tų wardų 
yra 13-toji, kurion įeina ir va
dinamoji Town of Lake apielin-

» » »
Federalis teisėjas Wilkerson 

iiMikyre bausmės 25 metus ka
lėti banditams, kurie lapkričio 
10, 1926, apiplėšė pašto trauki
nį ir pasišlavė $135,000. Tie 
banditai yra Thomas Holden ir 
F. 1. Keating.

« s »

PLAUKŲ IR GALVOS 
SPECIALISTAS 

budti 
treatinentUH 

sulaikomo 
plaukus, 
riundie.

vaiMtaiH, Duodame kc- 
galvai. ISgydonie 

plauki! kritimą ir 
UeriauHioH panok-

Naujausiu 
rištiniu* 
pleiskanas, 
atiralvipanm 
ntės. Ateikite

INDIA LABORATORY
1407 Milwau'kee Avė.

Už $2 Į Mėnesį 
Apsidrauskit Save

visokių nelaimingų atsitikimų, 
kelionių automobiliais ir kito
kių nepermatomų negalių

Pilnas apdraudimas nuo nelaimin
gų atsitikimų ir sveikatos netekimo 
dėl vyrų ir moterų visokių užsi
ėmimų, nuo 18 iki 60 metų am
žiaus. Apdrauda išduodama General 
Accidont F & L Assurance Corpo
ration, Ltd. įsteigta 1884. Turtas 
$17,014,926.53, 729 Strauss Building, 
Chicago, III. Apdrauda išduodama 
mėnesinių išmokėjimų planu.

Suteikia pagclbą nuo $50 iki $18(1 
j mėnesi, pagal norą. Klasifikuoja
ma pagal užsiėmimą. Kiekvienas 
nelaimingas atsitikimas 3 metams; 
kiekviena liga 6 mėnesiams; gy
dytojui mokestis $4, ligonbučiui 
2b%. Neįeik turėti medikalčs eg- 
zaminacijos, Atsišaukit, rašykit ar
ba telefonuokit HarHson 6017.

Nuo 
lig’b

Atsiųskit Kuponą šiandie
Už Ui man nebus jokios atsakomy
bė#. To General Accidont F & L 
AsSutance Corp., Lt<l. 310 South 
Michigun Avė., Chicugo.
Vania s ............. :■..................... ...........
Adresas ...................................... ......
'telefonas ..........................................
Užsiėmimas .................... ..................
Amžius ..............................................

šie laiškai yra atėję iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriausi,;; paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
oadeta iškaba “Advertised Win- 
?ow” lobėi nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME 
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko

901 Alizis John
902 Andras Peter
903 Apkoucis Anton
998 Bielinis Adolf
911 Brazdeikis T A
913 Chupelis Elizabeth
916 Cibulskenė Katryte
920 Deksnis Anton
921 Donelie Anton
922 Dvarvete Stanislava
931 Franckus Beze
942 Jreskienė Antonina
945 Kazlauskas Jozap 2
947 Koselauskas Vincentas
950 Klumbis Jokūbas
958 Lewandowski Mrs. Stc- 

phan
959 Lazarovitz Wilmos
961 Mazūra Matejus
962 Mortos John
963 Miloni Vladui
964 Mikienas Sėkla
967 Maslauckis A
973 Petryla Frank
980 Basinskieni Joana

Woollens Dentistas
Prezidentą* The Haye* Dental Ofl*q

Atsiminkite: 23 Metų Įstaiga

VIENUODŲ KAINŲ 
SKYRIUS

1800 S. Halsted St.
VISUOMET ŽEMOS KAINOS 

Todėl kad 
Didelė apštis nupirkimo 
Didelis skaitinis lankytojų 
Cach pagrindų biznis 
Visuomet pigiomis rendomin ofisai, 

... —..... . 1 ......
Ju* gausite Alus lema* kaina* 

kiekviename oflae 
Darba* garantuojama* kiekviename oflae

Ntivo Dantys __________ __ ______—
Perliniai Dantys ,________ ______ ——
20 Amžiaus Danty* . ____________
Hollla Dantys __  ■ -- -
Truform Dantys 
Truoe-blte Danty* ___
S. H. Whlte Natūraliai------------------
NaturaiAs I’Ink Plelto*  —_ , , , 
Fleitų vataisyma* .... ............................
Dantų dadejlmas, viena* dantį* ___ l
lAtraukimiil gyduolė* ' 
Htraukltna* dantų ga* *u ozlgenu _ 

Keletas dantų gi kiekviena* 
Auksinta Crovtn, 22-karato - —
Hrldgevvork (už dantį) __________
Sidabru pripildymas ___
Alloy pripildymą* auk&toa rųilea __
Auksiniai Inluv _____ ___ __ g‘4 ikiNaturalėH aimlvoi crowns _ _______
Poreellnlal Jacket erowni _ glO iki 
X-Kay (kas 3 dhntys) ____ ____—

Teikiam viską geriausio ka* tik 
yra aentisterljoj

RAŠYTA GARANTIJA
ATSILANKYKIT ŠIANDIE DEL 

DYKAI APSKAITLIAVIMO

uis 
I iZt i 
B2S

•21 1131

Atsiminkite: 23 Metų įstaiga
Tarpe Jackson ir Van Buren 

326 So. State St 
šalę Rialto teatro 

Pasižiūrėkite j musų langus 
— 2 aukštas

Vakarai* ik! 8. Nedillomi* iki pietų
V —1

Augšto Gerumo 
Žemos Kainos 

Patikėtino Vardo 
ir 

Garsios Garantijos 
žemiau atvaizduoti Tnger*oll laikrodėliai 
yra: Rankinis, $3.50; Yankcc, $1.50; \Vater- 
būry ploto aukso įmaute, $8.00; Junior, 

$3.25; ir Midgct, $3.25

Mano Nervų Liga 
Išgydyta per 
Chiropraktą

Per septynis metus labai 
kentėjau nuo susitraukimo akių 
nervų. Kairioji akis ir kairio
ji pusė veido visuomet traukė
si ir niekuomet nebuvo rami ir 
teikdavo man didelio nesmagu
mo. Nedaleisdavo man miegoti 
ir nuolat trukdė mane.

Laiškai Naujienų 
Ofise 

Alejunas V 
Ascila .1 
Adomaitis J 
Burogas J * 
Beleckas J 
Baltas C, 5 
Chevinskas S 
Dapšis L 
Gasciwiche P 
Gribauskas J 
Jordan C 
Kazlauskas

Kirstukaitis T 
Kaitis P 
Nash M » 
Pucetas J 
Petkus J 
Rekicnė A 
Sinikaitė H 
Sziuptelis J 
Stonienė A 
Spelavek E 
Šimkus !S 
Smith J

K

Be 
Peilio

RUPTURA 
IŠGYDOMA 

fšiu B<?U J Skausmo
Geras darbas suteikia užganėdini- 

ma pacientui ir gydytojui, šimtui 
yra liudymų, kad jie yra užganė
dinti, kurie liko išgydyti mano me
todu.
Skaitykit ką Ponas Chodor sako:
“Yra man didelio • smagumo už- 

girti Dr. Flint puikų metodą gydy
me rupturos. Aš atsilankiau pas 
Dr. Flint rekomenduojamas savo 
draugo, kuris taipgi jo buvo išgy
dytas. Jis taipgi mane išgydė vi
sai gerai; be peilio, be skausmo, 
ir be išlikimo iš darbo. Tai buvo 
du metai atgal. Ir dabar aš dar 

rupturą 
pas Dr.

jaučiuos gerai. Jei norite 
išsigydyti, tai atsilankykit 
Flint.”

Joseph Chodor, 964 W. 18th PI.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydympo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no ąegeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko,

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 Su. State St., & fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 ~ 
pietų. Panedėb 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valau 
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

uo 9 ryto iki 4:1b po 
y ir Ketverge iki 8:15 
Joj nėra skirtu valau

- ■ —U

TRUMPAS PASIKALBĖJIMAS PROTINGŲ MOTINŲ
Iš Wisconsino motina sako: “Aš suradau motinas labai gerai susipaži

nusias su ‘dope’ gyduolėmis. Nedaugelis motinų šiandie perka prirengimus 
kuriose randasi “opiates” arba chloroformą. Tik pažvelgus j pakelį prieš 
perkant, jai viską pasako. Su Foley’s Honey and Tar Compound tas vardas 
pasako tikrą istoriją. Jos greitai veikia nuo kosulio, slogų, krupo ir gerk
lės iritacijoc. Jos yra tikrai grynos ir vertos daug daugiau.”

SUSTABDO KOSULĮ GREITAI — IŠGYDO GREITAI ,
“Mane kankino labai didelis kosulys, bet nesuradau nei vienos kitos 

gyduolės kuri taip greit pagelbėtų kaip Foley’s Honey and Tar Compound.” 
Sako E. Boggcrss, Pomona, Cal. Kosulys, gerklės iritavinias, bronchinis 
kosulys, ženklai “flup beveik urnai sustabdomi. Jos turi gydančias jėgas 
iš gryno pine tar ir sykiu didelę gydančią jėgą iš šviežio ir gryno midaus 
su kitais gydančiais pricinaišąis. Geros dcl tų kurie kenčia nuo naktinių 
kosėjimų. Reikalaukit Foley’s Honey and Tar Compouiid.
L. P. Hannema, 10701 Wentworth Av., Reriable Drug Co., F. Martin, 2600 
W. 47 St., G. A. Malinsky, 1801 S. Racine Av., kampas 18 St., Grand Works 
Drug Store, J. Mąlachovvskas, sav., 4847 W. 14 St., Cicero.

MuffinsĮ
štai yra receptas, kurį geros virėjos visur var
toja, kad iškepus gardžius peanut būtter muffins:

1 puoduką čidų kviečių 
arba Graham miltų 

% puoduko cukraus 
'/z šaukštuko sodas 
/i šaukštuko druskos

21/; šaukštuko bukins pow- 
der

JA puoduko peanut sviesto 
/ 1 j puoduko B u d w c i s e r 

Malt Syrup
’/; puoduko rūgusio pienių

Sumaišyk peanut sviestą ir padaryk tokią tešlą kaip dėl bis- 
ketų. Dadėkit puoduko Budweiser Malt S'yrup ir ’/; puoduko 
rūgusio pieno, šis receptas suteiks jums 12 didelių muffins.

Budweiser Malt Syrup yra taipgi geras 
kepimui ginger duonos, molasses wafers, 
kėksų, coolkies, ir t. t. Parduodamas gro- 

sernėse ir visur pas vertelgas.

ANHEUSER-BUSCH, St* Louis

Biidweiser
Tikros Rųšies

Malt Syrup
/ Western Sales Corporation

•—

1525 Newbcrry Avo. Distributors Chicago, III*

BM-83

J ieškojau pa- 
gclbos besigydy- 
mas pas viso- 
kius^daktarus ir 
rfkių ispecialis- 
tus, bet jie ne
galėjo manęs iš
gydyti nuo tų 
lervų nemalonu
mų, kurie vis 
nuolat ėjo blo
gyn. Akių spe
cialistai vertė 
bėdą ant dantų
ir dėlto daviau ištraukti kelis 
dantis.

Viena mano pažystama, ži
nodama mano ligą, patarė man 
kreiptis pas daktarą FINSL0W 
Chiflopractor, kurio ofisas ran
dasi, 5703 So. Ashland Avė. 
Ta pažystama man sakė, kad 
tas daktaras ją išgydė atsa
kančiai. •

Nuvažiavau , pas daktarą 
FINSL0W ir po trijų mėnesių 
jo asmeniško gydymo, atsikra
čiau nuo savo nervų ligos. Ne
vartojau jokių negardžių gy
duolių ir nereikėjo jokios ope
racijos. Dabar gyvenu be tos 
baisios ligos nuo kurios kentė
jau septynis metus. Patariu vi
siems kurie turi nervų ligas, 
kad nuvažiuotų pas daktarą 
F1NSLOW.

Rašau ir patvirtinu tai ko
kia yra gera Chiropraktika, o 
labiausiai esu dėkinga už tą 
ką yra padaręs dėl manęs Dr. 
FINSLOW. Ir noriai raštu ar
ba asmeniškai suteiksiu, apie 
tai informacijas kiekvienam, 
kas tik reikalaus.

Ludwika Brazas, 
6632 So. Maplewood Avė. 
Tek. Hemlock 3894

GARS1NK1TĖS
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Tarp Chicagos
i Lietuvių
Dainininko Butėno 

debiutas Kaune
Nelabai senai turėjome pro-

sisekimu dainos karalystėj mu
sų chicagjškės dainininkės Kau
ne, p-lės Marijonos Rakauskai
tės, ir šiandien, kaip gražus 
pavasario pasiuntinys, ateina 
žinia iš to paties Kauno, prane
šanti mums, kad dar vienas a- 
merikiečių dainininkų, p. Jo
nas Butėnas, baritonas, išlaikė 
jų kvotimą gaudamas 100 nuo
šimčių.

Kadangi p. Butėnas yra pla
čiai žinomas Chicagoje, kur ji
sai daug kartų yra koncerta
vęs, ir turi draugų ir pažįsta
mų, kurie interesuojasi ir se
ka jo progresą, manau, kad 
jiems bus įdomu V malonu iš
girsti, ką recenzentas, p. Vikt. 
Pravdinas, kovo 12-tą “Lietu
vos Aide” rašo apie p. Butėno 
debiutą operoj “Rigotetto.”

“Malonus reiškinys: pasta
ruoju laiku musų V. ()]>erą už
plūdo debiutantai. Jei neim- 
sim dėmesio keleto jau gražiai 
užsirekomendavusių nuolatinia
me operos darbe naujokų-ių (so
listui šeimoje — M. Žilinskie
nės, M. Lipčienės, V. Bručkaus, 
M. Stašaitytės ir kt.), prieš sa- 
vaitę-kitą “Bohemoje” su me
niškuoju pasisekimu debiutavo 
E. Kalesevičienė ir I. Vagne- 
rienė, o — vakar džiugino mus 
dar vienas žmogus — J. Butė
nas. Vadinasi, “senjorų gvar
dija” gali linksmauti: mat, mu
suose yra kas jai padėtų, yra 

kas cementuotų ir tęstų 
(“seniams” nusilpus) be galo 
sunku bei sudėtingą operos dar
bą. Gali linksmauti bei di
džiuotis taip pat ir visa tauta, 
—' kurios dirvonuose atsiranda 
vis daugiau ir daugiau gabių 
bei talentingų žmonių, — vadi
nasi, kūrėjų (skliausėliuose pa
žymėsime, kad tautos kūrybiš
kojo pajėgimo sparčiai progre
suojantį stiprėjimą mes jaučia
me ir visose kitose kultūrin
gojo gyvenimo stichijose: ka
riuomenėje, politikoje, 
moksle etc. etc.).

J. Butėnas -— 
pradėjo dainuoti, 
pranešimų matyti,
biutantas yra gerokai 
bavęs (žinoma, kaipo 
tas) dar Amerikos lietuvių ko
lonijose. Teko pasiklausyti jo
jo (tiesia — tada dar kameri
nio) dainavimo ir man 1924 me
tais skrajojant po Italiją — 
Milane, kur J. Butėnas keletą 
metų mokėsi bei ruošėsi operos 
dainininko karjerai.

“Vakar J. Butėną mes išgir
dome bei išvydome pirmų kar
tą operoje, “Rigoletto” partijo
je, — partijoje, kuri ne be 
pagrindo laikoma viena iš sun
kiausių operos partijų — tiek 
dainavimo, tiek lygiai ir vadi
nimo atžvlgiais. Ir reikia pa
sakyti nedvejojant: J. Butėnas 
malonai nustebino publiką ne

menę,

nebe

kad

vakar 
spaudos 
šis d e-

diletan-

MŪRINIS arba MEDINIS
ę 1 H — kiti lengvais iš-

I V mokėjimais į 24 mėnesius
Musų spėriai iškurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir rųšių.

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

Adresas .................c..............................

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Tark 8270

tik puikia partijos vokališkąja’ Jų bent trys apsiėmė: Statkus, 
Tilvykas ir viena moteris, ku
rios vardą pamiršau. Tai ir 
rėjome iš jų rinkti vieną. 

Tai tiek šiam kartui.
Pilietis.

interpretacija, — jis parodė 
taip pat ir savo dramatiškuo
sius gabumus. Bendrai imant, 
J. Butėnas pasižymi labai gn| 
žios konsistencijos s mato- 
vym ottenkom — balsu, puikia 
balso fioritūra, niuansavimo bei 
spalvingųjų moduliacijų elas
tingumu, vokališkuoju sielos li- 
rizmu, muzikališkosios šnekos 
logiškaisiais atspalviais, stipriu 
alsavimu ir 
— rimta 
mokykla. !
krutinės veržte veržėsi visi tie 
teisingumai, kurie charakteri
zuoja aukštos vertės daininin
kų. Vaidyboje — J. Butėnui 
teks nusikratyti vadinamos 
“italijanščinos” ir pasiduoti mu
sų “zokonams” — muzikaliuos 
dramos vaidybiškiems princi
pams. O padaryti tai artistui 
pasiseks neabejotinai: kaip jau 
esu pasakęs — Dievas ir gam
ta nepašykštėjo 
rių dramatiškojo 
mų.

“Prie viso to 
dar ir tai, kad debiutantas la
bai nervinosi! (drebėjo “kin
kos”.') ir tam dėka, žinoma, jau 
bent per trečdalį sumažino de
biuto meniškuosius, rezultatus.

“J. Butėnas susilaukė triukš
mingos publikos aprobacijos ir 
gavo gėlių.”

Bodos, viskas pasakyta iš 
vienos pusės, mes čionais gali
me pridėti tiktai savo pasveiki
nimų ir “hope to” susilaukti vis 
panašių atsiliepimų kuomet 
tiktai pasirodys -p. Butėnas ar 
operoj ar koncerte. Ypatingai 
to linkiu jam —Nora. 
VVatcrbury, Conn.
Bal. 14, 1928.

■ — kas tin svarbu 
bei nusistovėjusia 

žodžiu, iš J. Butėno

jam ir stip- 
artisto gabu-

tenka pridėti

West Pullman
55 kuopos susirinkimas

SLA. 55 kuopa laikė mėnesi
nį susirinkimų A. Statkaus sve
tainėje, 722 VVest 120 Street. 
Susirinkimas buvo šauktas at
virutėmis, bet narių neatsilan
kė nei pusė, kiek jų priklauso 
kuopai: kuopa turi daugiau kaip 
šimtą nariu, o susirinkime da
lyvavo tik 40.

šiame susirinkime prisirašė 
17 naujų narių. Reiškia, West 
Pullmano kuopa progresuoja. 
Jei tik kiek daugiau padirbėsi
me, tai nors maža musų kolio- 
nija, bet rasi dar pas i vys im mu
sų kaimyno Roselando kuopą, 
nors ten yra daug didesnė lietu
vių kolionija.

Šiame susirinkime balsavome 
SLA. centro valdybų. Musų 
kuopa didele didžiuma balsavo 
už senąją valdybą.

Išrinkome seiman 
legatą, raudoną kaip 
munista* K. Statkų,
gal juokinga pasirodys, 
musų kuopoje nėra komunistų, 
o išrinkome delegatą komunis
tą. čia tikrai musų apsileidi
mas daugiau niekas. Mat, kai 
ėjo perstatymas kandidatų j 
seimo delegatus, lai niekas ne
apsiėmė, išskyrus komunistus.

vienų de- 
vėžj, ko- 
Kai kam 

kad

tu-

Reporterio Padau 
žos Pastabos

klausia ie- 
“Ar gali 

apsišvietęs 
ležednev- 

kiid nega-

Vienas tavorštis 
žcdnevnos pisčikų: 
žmogus būt pilnai 
baigęs gimnazijų?” 
nos pisčikai atsako,
Ii. Jie sako dar, kad ir kolegi
ja bei universitetų baigęs žmo
gus negali būt apsišvietęs, jei
gu jisai neskaito bolševikiškų 
laikraščių ir ne pildo Maskvos 
tezių.

niekad nesakė ir 
žmogus 

pažiūrų
negali 

žmonių 
univer- 
fanati-

ležednevną redaguoja pisči
kai, kurie nė gimnazijos nėra 
baigę, išskyrus “evening 
school”. Turbūt jie savo pasi
teisinimui ir sugalvojo parašyt 
tokį nonsensų. Išeina: jeigu 
žmogus neskaito iežednevnos, 
kurią redaguoja nė gimnazijos 
nebaigę pisčikai, jisai yra dur
nas kaip asilas.

Ir sugalvojo gi taip išjuokti 
patys save! Marijonų gazietos 
irgi savo parapijonams sako: 
skaitykite tiktai jų gazietas ir 
poterius .kalbėkite, tai busite ra- 
zumni ir geri katalikai.

Kvailonis turėtų mesti vedęs 
“debatus” su marijonų pakam- 
pininku, nes abu jie skelbia 
savo “mokslą” iš surpaipės, o- 
ne iš galvos.

Socialistai 
nesako, kad 
skaityti kitų
laikraščių, negi lankyti 
sitetus. Visokios rųšies 
kai bijo, )<ad žmogus neprare
gėtų kas toliau jo nosies dedasi. 
Taip daro ir mūsiškiai bolševi
kai. Juos tamsesnis, aklesnis 
bolševikas, tuo jisai “karštes
nis” Maskvos patriotas.

; z-
Raudonieji tavorščifri sakyda

vo: “Balsuodami jus Slieko ne
laimėsite. 'Tiktai revoūiucijos 
budu galite paimti valdžių j sa
vo rankas.” Na, jie pusėtinai 
buvo apsileidę: ne į Jungt. Val
stybių prezidentus nestatė sa
vo kandidatų, nė revoliucijos 
kėlė. Bet pagalios pamate, kac 
nebalsuodami ir rtestatydami sa
vo kandidatų nieko negali iš
dary t. ()t, jie SLA. organizaci
joj jau pradėjo įvertinti “balsa- 
vimus”. Gal todėl įvertina bal
savimus, kad rrrevoliucijos čia 
negalima sukelti, nes Dėdė Ša
mas gali dar į “kreizauzę” pa
siųsti.

Bolševikai visada susipranta 
po laiko. Batiuška Leninas ir
gi susiprato po laiko, kai pa
mate, kad jo programas nesu-

Puikus patarnavimaa 
visose klesose 

Europinės kelonės asme
niniai vadovaujamos

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Su jnunų populiariais laivais
NBW TOMK, ALBKMT BALUN. 

STAMBUMO, DBUTBCHLANDe 
MKSOLUTK, MKUANCK, f

new yor- /II iK0 IKI KAU* LUUno ir atgal

Plūs T. S. Revenne taksai

Savaitiniai išplaukimai 
Kelionė greita ir pigia 

kaina
Del permito ir kitų infor
macijų kreipkitės prie 
vietinių agentų arba prie 

Hanilmrg-AnKriGan Line 
United American Unea, Ine* 

Oeneral Agentą
177 N. Michigan A venų a, Chicago

lyginamai prastesnis už buržu 
azinių valdžių tvarką.

» ♦

Bolševikiška “save-nounion” 
“unija” jau stojo j skebų ir 
“anglies ir plieno policijos” ei
les kasyklas pikietuoja, kad 
darbininkai, pasirašę Jackson- 
villės algų sutartį su kompamĄ 
jomis, neitų dirbti.

Reiškia, kompanijos nesilai
ko vienylx?s: vienos jų pasirašo 
senąjį (ilgų kontraktą ir atida
ro kasyklas, kuomet kitos kom
panijos stengiasi sulaužyti ang- į Circuit Crt., byla $15,000. 
liakasių unijų ir samdosi tiktai 
streiklaužius.

perior Crt.
Charles Gabrys prieš G. J. 

Jaeger, Ir., bylos No, 474636, 
Superior Crt., byla $5,000.

Frank Macek prieš Joseph ir 
Barbara Plakatkis ir General 
Apcept, Co. ir kitus, bylos No. 
474660, Superior Crt., 
kų lien $1082.51.

Albert Kara prieš 
Makutėnas, bylos No.
.Superior Crt., byla $30,000.

Stella Moskus prieš Zelva 
Lipton, bylos No. B. 160840,

kas, John ir Victoria Barrista 
ir kitus, bylos No. B. 161104, 
Circuit Crt., uždaryti trust 
deed’ą sumoje $1175.

Inez. Bielski •prieš
Bielski, bylos No. 475031, Supe-

Phillip

rior Cit., divorsas.
Genevieve S. Manis prieš Ed- 

ward Manis, bylos No. 475085, 
Superior Crt., reikalauja7 atski
ro užlaikymo.

mekani-

Ch aries 
474663,

Janette Drajus prieš John 
Tai bolševikai Drajus, bylos No. 474673, Su- 

ateinn kompanijoms j pagalbą, perior Crt., reikalauja atskiro 
užlaikymo.

Magdalena Janus prieš John 
C. Janus, bylos No. B. 160994, 
Circuit Crt., reikalauja atskiro 
užlaikymo.

Anastazie Brazda prieš Ru- 
dolph Brazda, bylos No. 474850, 
Superior Crt., divon 

Stella Bukovvski 
rew Bukowski, 
474868.

Clara Justus etc. 
dore Justis etc 
16001, Circuit Crt., reikalauja 
atskiro užlaikymo.

Anthony Gustaitis prieš Har- 
’ry P. ir Rheba J. Burningham 
ir Merril L. IIawkins ir kitus. 
Bylos No. B. 161002, Circuit 
Crt., uždaryti trust deed’ą.

John Lukszys prieš Lilian 
Lukszys, bylos No. 474928, Su
perior Crt., divorsas.

Emily Vagris prieš Frank 
Vagris, bylos No. 475014, Su
perior Crt., divorsas.

Helen Kai prieš Peter Nevecz-

kad jos nesi rašytų sutarčių su 
unija, o laikytųsi savo “unijos”, 
t. y. neduotų unijistams darbi
ninkams darbo.

Jau gana atvirai bolševikai 
varo saVo pragaištingų dariai.

♦ ♦ »

Nesenai West Plaihs, Mo. j- 
vyko sprogimas šokių salėje, 
kur žuvo keliolika gyvasčių. 
Sprogimų, matyt, surengė koks 
tai religinis fanatikas ir griež
tas šokių priešas. O iežednev- 
nos pisčikas Kvailonis sako, 
kad dėl los katastrofos kapita
listai kalti. Girdi, tena^ nė vie
nas kapitalistas nežuvęs. Jisai 
gal būt norėjo, kad nors vienas 
kapitalistas butų žuvęs? AŠ ne- 
užsistoju už kapitalistus, bet 
Kvailonis išsipliauškė kaip vai
kas, kad “tų biaurybių, kapita
listų,” nė viena gyvybe nežuvo. 
Kokių gi išvadų jisai daro minė
damas kapitalistus? Kapitalis
tai juk bombos ten nepadėjo. 
Išeina taip, kad Kvailonį blakė 
įkanda — kapitalistai kalti; su 
boba susipyko — kapitalistai 
kalti.

Urrra, Maskvos davatkos,-py
kite ant kapitalistų, nes ‘jūsų 
“dvasios vadas” (atsiprašau, 
ubagas) jus taip mokina.

Lietuvių bylos 
teismuose

Anton Martinkuft prieš Fran- 
ces Martinkus, bylos No. B. 
160805, Circuit Crt., divorsas.

S. L. Fabionas prieš Franų 
Pupine, bylos No. 474611, .Su
perior crt., byla $7,000.
Carui Zabulis prieš Josepb Pe- 

chulis, bylos No. 474614,

>Sells Floto Cirkus

sas.
prieš And-
bylos No.

prieš Theo 
bylos No. B.

..M..------ -,-------
yra gal būt di-

O

Šiuo laiku Chicago j e, Coliseum trobesyje, 
džiausią pasaulyje Cirkus — Sėlis Floto Cirkus. Daugybė žvė
rių, paukščių, gyvulių. Puikus programai klaunų, trapecijų atle
tų, numeriai su treniruotais žvėrimis. Kai kuriems žmonėms, o 
ypač jaunuoliams, tai tur būt šįmet įdomiausia paroda Chica- 
goje.

Aukščiau paduotuose paveiksluose matome Irma Ward, 
Sėlis Floto Circus atletę moteriškę, įgijusią vardą “skrajojan
čio stebuklo.”

IR

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

RUG and FURNITURE 
CLEANERS

2308-10 W. Harrison St.
Tel. Seeley 8630 8631

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

Visų rakandų, pigiau negu 
Pasiskubinkite pakol galima

Išeinu Iš Biznio
* 4» *

Atdara vakarais Utarninke, 
ir Subatoj iki 10 valandą vakare.

kaštuoja.
išsirinkti.

Ketverge

DETROIT
APSAUGA

(INSURANCE)

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

apsaugos reikalaujama
Iškirpk ir Adresuok

Leader Realty and 
Investment Co.
J. P. UVICK, Mgr.

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

Mano .vardas Pavardė
No.............. Gatvė............................
Aš reikalauju informacijų' dėl apsau
gos pažymėtos namų ir rakandų nuo 
gaisro $.................
Turiu automobilių ..................Z........

rašyk vardą autom.
192.......... metų Touring, Sedan. No
riu žinot kainą apsaugos, idant ne
laimei atsitikus nereikėtų pačiam 
apmokėti už sužeidimą, arba užmu
šimą kito arba taisymą automobi- 
liaus ir kad nereiktų samdyti advo
katą gintis. /'

Leader Realty and Invest
ment Company

Turi agentūrą geriausių ir di
džiausių kompanijų ir perkant nuo
musų gausit geriausius patarnavimus 
ir daugiau žinosit apie savo pirktu 

i apsaugą.

Su-

Z. S. PIETKIE WICZ FURNITURE STORE
1721 W. 47th Street

sako Illinois žmonės

Ar Jūsų Nugara Skauda? 1

s PilisDoan

skaudėjlmas 
M vartojau 

IKgydč mano 
miRaroH

darė neHinaKti* 
I)oan'« 1'IIIh Ir 
InkutUH Ir pra- 

Rkaiidėjimii."

Frank Rrherrcr, UKiiaKcnyH. 1209A 
State 8t„ St. LouIh. III., sako: 
“Turėjau nelabai dideli ekaudėjt* 
mt> AtrėinioNC. Kuomet Ilgai ai- 
dėdavau ir norėjau atsikelti, tai 
mano nugara auntyrdavo Ir bu> 
vo labai sunku vėl iftHltieatl. Gal
vos 
mo. 
jos
Kalino

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
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 j vakarus nuo Halsted SL 

Phone Canal 2544—2545

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

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson B!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.

Nuolatinis Nugaros Skaudėjimas Labai Tankiai 
ženklina Neveiklius Inkstus

AR KIEKVIENĄ dieną jus šlubuojate ir esate skaudamas? Jau
ties nuvargęs ir apsvaigęs —- kenčiate nuo nugaros skaudė

jimo, galvos skaudėjimo ir apsvaigimu? Ar Slapinimos yra per- 
tankus, rudas ir degina kanale?

Žinokit tada, kad tai yra ženklai netinkamo inkstų veikimo. Ne
veiklus inkstai daleidžia nuodama pasilikti kraujuje ir suardo visų 
sistemą.

Jei jūsų inkstai veikia pamažu, pagelbėkit jiems su DOAN’S 
PILLS. DOAN’S yra stimuliojantis diuretic, padaugina inkstų sy
vus ir pagelbsti prašalinti bereikalingas atmatas. Jos yra užgiria- 
mos visoje šalyje. Klauskite savo kaimyno!

“Vartokit Doan’s,”

Charles Carpenter. 7S48 8. Mor
gan Rt.. Chleago, UI.. sako: “AK 
manau uuo sunkaus kėlimo ma
no Inkstai pasidarė neveiklus Tr 
Klaplnlmos huvo skaudus. Man 
vis skaudėdavo galva ir turėjau 
svaigulius, 19 ry|p būdavau su- 
styras Ir Klubas. Nugara skaudė
davo Ir jaučiaus nuvargę*. 
Doan’s Pilis man pagelbėjo 
prašalino nesmagumus greit,“ 

----- ----

Stimuliuoja Inkstų Syvus
Pas vfaua vart«l<as 80c. bakaaa. Foater-Mllburn Co., Mfg. Chenilat, Buffalo, N. Y.

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
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SOCIALISTŲ KONVENCIJOS
ATGARSIAI

Skaitytojų Balsai
{Vi išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] *

J. Mikalauskas

Teatras ir Idėjos

Subacription Rateli 
S8.00 per year in Canada. 
Š7.SO par year outaide pf Chicago, 
iS.OO per year In Chicago, 

Še. par copy._____________________
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Lietuvon ir kitur ulsleniuoae 
[Atpigintais 

Metams ........— 18.00 
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Nauiienoi eina kasdien, liakirlant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
droji. 1789 So. Halated Stų Chicajro, 
III — Telefonas: Rooecrelt 86M.

Pinigus reikia siųsti palto Money

MIRĖ “KARALIUS” URACHAS

Stambieji Amerikos dienraš
čiai atkreipė gana daug dėme
sio j Socialistų Partijos šių me
tų konvencijų. Kai kurie laik
raščiai, pa v. New Yorko 
“Times”, dėjo kasdien ilgokus 
ir gana bešališkus konvencijos 
posėdžių aprašymus.

Savotiškai “pasižymėjo” ko
munistų spauda. Lietuviškoji 
“Laisvė”, sakysime, savo redak
ciniame straipsnyje apie socia
listų konvencijų (No. 91) rašo 
taip:

“Lietuvos Aidas” rašo, kad apie balandžio menesio 
pradžią* miręs Vokietijoje hercogas Urachas, “buvęs 
kandidatas į Lietuvos sostą”. Kuriuo budu tas vokiečių 
kunigaikštpalaikis buvo pasidaręs “kandidatu” į Lietu
vos sostą ir kaip buvo atsiradęs Lietuvoje tas “sostas”, 
į kurį Urachas kandiclatavo,—Lietuvos tautininkų or
ganas to nepaaiškina. Čia bus ne pro šalį tatai keliais 
žodžiais priminti. 

t

Lietuvą paversti monarchiska valstybe, pasodinant 
į karaliaus sostą vokiečių princą buvo sugalvoję Lietu
vos tautininkai ir klerikalai dar prieš tai, kai buvo pa
skelbta Lietuvos nepriklausomybė. Tai buvo didžiojo 
karo laikai ir Lietuvą tuomet laikė okupavusi Vokieti
jos armija. 

9

Kaizerio valdžia 1917 m. leido susirinkti Vilniuje 
Lietuvių Konferencijai, kuri posėdžiavo penkias dienas 
(nuo rugsėjo 18 d. iki 23 d.) ir išrinko “Lietuvos Tautos 
Tarybą”. Kadangi rinkti atstovus minėton Vilniaus 
konferencijon liaudis neturėjo teisės ir jie daugumoje 
susidėjo iš atskirų veikėjų, savo lėšomis apsiėmusių ke
liauti Vilniun, arba iŠ delegatų, kuriuos buvo paskyrę 
klebonai ir šiaip būreliai žmonių, mokėjusių gerai su
gyventi su okupacine vokiečių vyriausybe,—tai visai na
tūraliai į konferenciją suvažiavo daugumoje ponai ir 
kunigai. Pažangus atstovai, kuriems rūpėjo plačiosios 
visuomenės reikalai, buvo atvykę kuone išimtinai tiktai’ 
iš paties Vilniaus.

Tuo budu ir Lietuvių Konferencijoje ir jos išrink
toje Taryboje vadovavimas pateko į rankas atžagarei
viams, tautininkams ir klerikalams. Toje Taryboje pra
dėjo savo “aukštą” politikos karjerą dabartinis Lietu
vos “prezidentas”, Antanas Smetona. Jeigu Vilniaus 
konferencija butų buvusi bent kiek demokratišku budu 
renkama, tai šis tautininkų “didvyris” vargiai butų į ją 
ir patekęs, kaip vėliaus jisai nebuvo išrinktas į Steigia
mąjį Seimą. Bet per okupantų koštuvą perleistoje kon
ferencijoje Smetona ir jo šalininkai turėjo daugumą ir, 
sudarę daugiausia iš savo žmonių Tarybą, jie greitai 
parodė, kam jie tarnauja.

Tų pačių 1917 metų gruodžio mėn. 11 d. Smetonos 
partija, padedama klerikalų, pravedė Taryboje rezoliu
ciją, kurioje buvo paskelbta neva Lietuvos “nepriklauso
mybė”, bet su tuo pastebėjimu, kadj‘nepriklausoma Lie
tuvos valstybė” turi būt “sujungta su Vokiečių viešpa
tija amžinu tvirtu ryšių santykiu ir sandaromis, visų 
pirma kariuomenės, susisiekimo, muito ir monetų rei
kalų sutartimis.”

Vadinasi, po “nepriklausomybės” priedanga tauti
ninkai ir klerikalai nutarė paversti Lietuvą Vokietijos 
dalim. » /j

Šituo Tarybos daugumos nutarimu pažangieji Ta
rybos nariai (socialdemokratas St. Kairys, liaudininkas 
Jonas Vileišis ir k.) taip pasipiktino, kad pasitraukė iš 
Tarybos, ir per du mėnesiu Taryboje sėdėjo vieni atža
gareiviai.

“Skaitlingai susirinko tos 
nelaimingos (!) partijčlės tū
zai.”

Je, 171 delegatas tai pusėti
nai skaitlingas susirinkimas,— 
nežiūrint viso komunistiškų 
barškulių riksmo apie socialistų 
“išnykimą”. Bet kodėl Socialis
tų partija yra “nelaiminga” tai 
visai neaišku. Ve ką tas pats 
Maskvos davatkėlių organas 
pasakoja apie Soc. partijos su
dėtį :

“Socialistų Partija nėra 
proletarinė partija. Jinai di
džiumoje susideda iš milio- 
nierių advokatų, kaip Hillųui- 
tas, liberališkų inteligentų, 
kaip Norman Thomas, apga- 
vingų (!) politikierių, kaip 
Bergeris ir Hoanas, paprastų 
politinių šarlatanų (!), kaip 
Oneal ir Gerbei’, darbo unijų 
biurokratų, kaip Sigmanas ir 
Hillmanas ir smulkiųjų biz
nierių.”
Na, jeigu ta partija susideda 

iš milionierių, politikierių, biu
rokratų ir biznierių, tai kodėl ji 
turi būt “nelaiminga”?

Brooklyno laikraščio kozone 
apie socialistų konvenciją bai
giasi šitokiais “filosofiškais” 
dūmojimais: Anglijos MacDo- 
naidas, būdamas premjeru, ne
šiodavo “skeltą fraką” ir giedo
jo (ar jisai moka giedot?) 
“God Save the King”; o Ame
rikos Norman Thomas, dabar 
yra skiriamas socialistų kandi
datu į Jungt. Valstijų preziden
tus. Taigi:

“Jeigu MacDonaldas kara
lių padarė ‘socialistu’, tai ko
dėl kunigas Thomas negali 
Rockefellerio, Morgano ir ki
tų Amerikos pramonės ir fi
nansų karalių patraukti savo 
pusėn.”

Iš šito “Laisvės” klejojimo 
tenka spręsti, kad “Laisvės” re
daktoriai neišsipagirioja nei ta
da, kai rašo savo “idiotorialus” 
— arba juos rašo Bimba! 

----- i
AMERIKOS “TAUTIŠKAS MU

ZIKOS INSTRUMENTAS”

Socialistų Partijos pildomojo 
komiteto narys Sharts savo kal
boje New Yorke pasakė labai 
sąmoningą juoką apie Amerikos 
kapitalizmą. Girdi: Amerikos 
tautiškas muzikos instrumen-

Tuo budu tai ir buvo pradėta ruošti karališkas 
sostas Lietuvoje kuriam nors vokiečių kunigaikštukui. 
Dauguma atžagareiviškųjų tarybininkų galų gale susi
tarė kviesti hercogą Urachą, apkrikštijant jį “Mindau
gu Antruoju”. Lietuvos kunigai, sako, buvę jį -jau išmo
kinę ir “Tėve musų” lietuviškai kalbėti. Jeigu Santarvės 
valstybės su Amerikos pagalba nebūtų sumušusios vo
kiečių ir jeigu Vokietijoje nebūtų kilusi revoliucija, tai 
Urachas gal ir butų atsisėdęs į “Mindaugo sostą”, ir 
šiandie Lietuvos kunigai dėl jo mirties laikytų “tautiš
kas” gedulo mišias.

Keikia tečiaus pasakyti, kad smetonininkų Ir kle
rikalų pastangos užrioglinti ant sprando atgemančiai 
Lietuvai vokišką monarchą jau ir tuomet nepraėjo be 
pasipriešinimo iš Lietuvos visuomenės pusės. Pažangie
ji Tarybos atstovai, kaip minėjome, užprotestavo prieš 
gruodžio 11 d. rezoliuciją, kuria norėta sujungti Lietu
vą “amžinais ryšiais” su Vokietija. Po dviejų mėnesių

tas šiandie tai — “cash regis- 
ter”.

Tėvai auklėja savo vaikus 
taip, kad jie gulėtų gyvent tame 
pasauly, koks jis yra, o privalo 
juos auklėti taip, jog per juotr 
pasaulis geresnis pasidarytų.

—Kantas.

Kiekvienas (ikrai išlavintas 
protas turi džiaugtis ne tiek iš 
to, kad jis ką aiškiai žino, kiek 
iš to, kad yra didesnis daiktų 
skaičius apia guriuos jis dar 
nieko nežino. -—J. Rcškinas.

*

Tiktai tas myli, kurio nuo 
meilės mintis giedrėja ir rankos 
stiprėja. —Rubinšteinas.

D. Šidlauskiui-Visuo- 
miui

Pirmesniame rašte Domas 
šidlauskis (Visuomis) Tylintį 
vadino jezavitu, nūn “Naujie
nų” 90 numeryje, bal. 14, 1928, 
jau laisvamaniu vadina. Tuomi 
pasirodo, kad šidlauskis-Visuo- 
mis apčiupomis grabalioja—tik
rai nežinodamas tvirtina. “Nau
ja” tikyba puošiama žodžiu “pa
žanga”. Norisi D. šidlauskio- 
Visuomio klausti, kokia pažan
gos draugija (bene Smetonos- 
Voldemaro buvusi pažangos po
litinė partija), nutarė naują ti
kybą gaminti, o Domą šidlaus- 
kį paskyrė tautinę tikybą pa
ruošti? Jeigu taip, tai Tylin
tis lenkia galvą prie Tautos Va
lią ir laiko Domą šidlauskį tau
tos darbuotoju, tautinės pažan
gos pabrėžto programo pildyto- 
ją. Antraip vertus—jeigu D. 
Šidlauskis liovė kooperatyvų to
bulinimo darbą dirbęs ir nei iš 
rio, nei iš to virto tikybos ša
lininku, ir štai jau prie moksli- 
ninko-tyrinėtojo lyginasi,— tai 
atsiminkime, kad nevisuomet 
reikia tikėti, jei politikas užsi
gina politiku neesąs. Reikia žiū
rėti į žmogaus pasielgimus ir 
darbus, o ne vien žodžiais tikėti. 
Kol-kas iš gerb. D. šidlauskio- 
Visuomio pusės mes tiktai žo
džiais, pasigyrimais vaišinami. 
Tylintis labai nori rasti galimy
bės musų tautos didvyrius par 
gerbti. Tylintis gerbs ir D. 
šidlauskį-Visuomį, jeigu jisai 
darbu, o ne pasigyrimais prie 
garbės žengs.

Šidlauskis-Visuomis nori įti
kinti, kad jisai “šūksniu, o ne 
žingsniu” eina pirmyn. Jei 
“šūksnis” reiškia šukauti-šauk- 
ti—tai teisybę sakė, bet pirmyn 
nei žingsnio nenužengė. D. Šid
lauskis-Visuomis mini senų ti
kybų knygas ir tuomi bando 
įtikinti savo mokslingumu. Vi
suomis — taip kaip Marijonų 
vadas—sako, kad žmogus be ti
kybos pavirs žvėrim. Taip, kaip 
išperėtas paukštukas atgal į 
kiaušinį negali grįžti, taip ir 
civilizuotas žmogus negali, at
gal beždžione ar kraugeriu tap
ti. išsigimėlių buvo ir bus. 
Žmogus, .pažangą, visuomeninę 
gerovę supratęs, mokės pride
rančiai elgtis ir be tikybinių 
vadų, žmogus, iš monų įtakos 
pasiliuosavęs, neprisileis jokių 
“naujų” svajonių. Regisi ne
klystu, kad D. šidlauskis, neva 
“naujos” tikybos platinimu už
siimąs, veikia visai kitą -(gali 
būti slaptą)—darbą.

D. Šidlauskis-Visuomis ne 
vien Tylinčio, bet ir visų “Nau
jienų” skaitytojų neįtikino, kad 
jisai nepolitikas. D. šidlauskis 
— Lietuvos kooperatyvų steigi
mo įžymus darbuotojas, liovė 
gerą darbą dirbęs. Nūn paga
mino “naują” tautinę tikybą 
(teorijoje) ir vieton ant vietos 
dirbus “tautiniai” valdžiai pade
dant, atvyko Chicagon, be tie
sioginio užsiėmimo gaišuoti!.... 
Domas Šidlauskas nori būti va
du, bet jojo pasekėjai tiktai 
sapne apsireiškia. Jeigu D. šid
lauskis ne butų “mokslininko” 
svaiguliu užsikrėtęs, jis pats 
matytų, kad jaunystėje jo dar
bai buvo visų įvertinami, o nūn 
nepriimtini. Visus žeminant, o 
vienkart save aukštumu t, jam 
savęs įvertinimas nūn negali
mas. Todėl Visuomis labai ne
laimingas žmogus. Jo reikia gai
lėtis.—Tylintis.

spyriavimosi, tautininkai ir klerikalai Tarybos nariai 
sutiko aavo i-oasoliucijaj atsiimti iv priimti kitą. Tuomet 

kairioji Tarybos dalis sugrįžo atgal į Tarybiį, ir ši 
1918 m. vasario mėn. 16 dieną paskelbė Lietuvos nepri- 
hJausoiiiybea deklaraciją kuri yra) žinoma visiems.

'Vloilo^ i«|>udž;ia,i moteries šir
dy labai dažnai primena* pada- 
rytij sniege bruožu* kuris dings- 
ta be pėdsako saulės spindu
liams pakaitinus. — Bairon*

Pataisymas.
Vakarykščiame “Naujienų” 

Mini, po straipsniu “Krikščioniš
ki misionieriui” (Skaitytojų 
Balsuose) praleistus autoriaus’ 
parašas — J. Burdauskas.

Vienas mokslininkas užklaus
tas, is kur jis tiek daug” žinių 
turįs, atsake, kad niekad nesi- 
gcdiuęs klaust to, ko nežinojo.

[“K.”] Europos tautų kultū
ros istorijoj viešpatauja džiu
ginantis ir įdomus faktas. Jis 
liečia visiems žinomą daiktą ir 
musų atkreipęs yra domę ir tu
ri ypatingą reikšmę.

Lietuvos visuomenė yra la
ba susirupinusi .liaudies švieti
mu. Ji su atidžia ieško*visų 
priemonių, kuriomis galėtų pa
kelti liaudies apšvietimą. Ir 
vienas iš tų kelių yra teatras.

Teatro menas įeina į šių die
nų švietėjų programas; kultū
rinė jo reikšmė yra gyvai svar
stoma; jis yra lygiai statomas 
su knygynais, mokyklomis, vie
šomis paskaitomis ir net auk- 
ščiaus . Esmėje klausimas skai
tomas išrištas: teatras ,be abe
jonės — švietimo įstaiga, rei
kia tik parengti repertuarą ir 
žmonės galės eiti į teatrą, kaip 
į mokslo ir grožio šventyklą, 
šitas tikėjimas, žinoma, yra 
nustatytas sulig manymu mok
slo žmonių. Teatrui himną už
dainavo Belinskis.

Kitas teatro garbintojas štai 
ką sako apie teatrą. “Geriausia 
įnagis žmogaus protui apšar
vuoti,, neįkainuojama priemo
nė mesti į liaudį šviesiųjų idė
jų, žinoma, yra teatras. Jis 
panašus į trimitą, kuris pasau
lio pabaigoje turi prikelti mi
rusius ; prasta ir šviesi įsaka 
gali akimirksnyje prikelti mie
gančią tautą. Nes kilni mintis 
vieno žmogaus panašiai elekt
ros srovei sužadins visų sie
las. ?

šilleris sako: “Teatras tai 
perkasas, kuriuo nuolat teka 
į liaudį tas, ką sukurė moks
las ir išmintis; “kur baigiasi 
valdžios vįeikimas, ten prasi
deda teatro valdžia”.

Tais obalisais vadovaujantis 
buvo prieita iki kraštutinumo. 
Būtent, manė, kad valdžia, auk
lėtoja liaudies, turi kreipti di
džiausio dėmesio į teatrą ir jį 
padaryti " svarbiausia įstaiga. 
Manė, kad pagalba scenos vi
sus galima auklėti; dramos — 
pakeis bažnytinius pamokslus, 
artistai mokytojus vidurinių ir 
aukštųjų mokyklų, o drama
turgai liks valstybiniais žmo
nėmis.

Bet vėliau, kaip pamatysime, 
buvo nusivilta. Aiškumui pa- 
žveikme į teatro istoriją.

Teatras gavo savo pradžią 
Graikijoje. Kaip pats žodis 
“teatras”, taip ir žodžiai “sce
na”, “orkestras” — graikų kil
mės. Skyrėsi jie nuo musų te
atrų tuo, kad neturėjo stogo. 
Graikų teatras susidėjo iš tri
jų svarbių dalių; 1) vietos žiū
rėtojams, 2) orkestro vietos, 
kur veikdavo choras ir 3) .sce
nos. - s

Batys vaidinimai ir graikų 
kilimo. Jie ankštai rišosi su 
tikyba, su žydinčio ir visa gim
dančio dievo, vyno ir linksmy
bės dievo — Dioniso garbini
mu. Dioniso šventės būdavo 
derlingumo dievas ir vyni
ninkų globėjas. Rudenį, gam
tai apmiršant, Dionisą vaizduo
davo, persekiojamą ir kenčian
tį, pavasarį, — gamtai atgim
stant — džiuginantį ir laimėju- 
jį. Pagal to rudens dionisijoso 
graikai liūdo ir skundėsi, pava
sario gi — džiaugėsi ir links
minosi. Iš rudens dionisijų iš- 
lengvo susidarė tragedija.

Tragedija vadinosi toksai vei
kalas kuriame vąizeluojama 
smarki, nepakeliama kova, sie
los kančios ir žuvimas veikėjo, 
pranešančio paprastus žmones 
savo budu, savo valios patva- 
rtfrnu ir geidulių stiprumu. Pa
vyzdžiui, Šekspyro Otelio ir ki
ti.

iš pavasario dionisijų—ko
medija. Komedija veikėjų ir 
kovos pobūdžio — tragedijos 
tpriešingybe. Komedijoje veikė
jai maži žmonelės, dažnai pilni

Lc.cxvo.iti su nes vtii’Gio- 
mis kliūtimis, dažnai tik jni- 
vaizduotomis, ir savo lu'protiib 
ga kova sukelia žiuretojuose 
juoko.

Dioniso likimo vaidinimas taip 
patiko graikams, kad jie vis 
labiau ėmė reikalauti vaidini
mo kančių ir kovos pusdievių 
bei didžių vyrų arba ką nors 
juokingo. Išlcngvo tikybinis 
jausmas nyko, likosi estetinis, 
nes žmonės ateidavo žiūrėti vai
dinimų ne dėl to, kad garbintų 
Dionisą, bet taip pažiūrėti. Iš 
to kilo teatrų steigimo reikalas.

Žymiausi graikų tragedijų 
kūrėjai buvo: Aischilas 525 m. 
prieš Kristaus gimimą, kurio 
teliko tik 7 tragedijos iš 50 

“Persai”, parašęs apie 100 tra- 
(“Persai,^ “Prikaltas Promotė- 
jas” ir k.) Sofoklis (g. a- 
pie 449 m. prieš Kristų) 
parašęs apie 100 tragedi
jų, išlikusių tik 7 (“An- 
tigona”, “Edipas Karalius” ir 
k.) Euripidis (apie 480 m. prieš 
Kristų) — paskutinis ir talen
tingas tragikas; jo liko 18 tra
gedijų, kurių žinomiausios 
“Medėja”, “Hipolitas”, “Andro- 
machas.”

Iš poetų, rašiusių komedij.as, 
pasižymėjo’ Epicharmas, Kra- 
tinas (440 m. prieš Kristų). 
Nuo Kratino laikų komedija 
vaidino, tame pačiame teatre, 
kur ir tragedijas. Visų talen
tingiausias graikų komikų bu
vo Aristofanas. Sveikų jo ko
medijų liko 11; jų geriausios 
“Debesys” ir “Raiteliai”. čia 
turime klasines tragedijas ir 
komedijas.

Minėtiems veikalams pasie
kus kitos tautos pradeda juos 
pamėgdžioti. Pirmaisiais grai
kų mokiniai* buvo romėnai. 
Drama Ryme iškilo vienpusiš
kai: tragedija veik visai nepri- 
prigijo ir tiktai komedija rado 
žymių pasekėjų: Plautą (III ir 
11 amž. priek Kristų) ir Teren- 
cijų. (II amž. pr. Kr.). Abu 
juodu medžiojo graikų vadina
muosius naujosios Atikos pa
vyzdžius. Kadangi šitie pavyz
džiai (kaip antai Atėnų IV 
amž. rašytojo Menandro kome
dijos) neišliko ligi musų laikų, 
tai abu Rymo komedijų rašy
tojai įgijo ypatingos reikšmės. 
Juodu neturi nieko bendra su
geningu Aristofanu. j Jų ko
medijos neturėjo tos reikšmės, 
kurios turėjo Aristofano raš
tai. Jos buvo pavadintos, at
skyrimui nuo graikų komedijų, 
sekamosiomis arba pseudokla- 
sinėmis komedijomis.

Po romėnų seka prancūzai, 
čia prigijo tragedija ir kome
dija. Geriausi jų rašytojai bu
vo Kornelius (1606-1684), Ra- 
sinas (1639-1699) ir Volteras 
(1694-1684).

Geriausi pseudoklašinių ko
medijų rašytojai buvo: pran
cūzų Molieras (XVII amž.), ru
sų Fonvizinas (1774-1782). •

Po pseudoklasinių tragedijų 
ir komedijų seka naujųjų lai
kų tragedija. Ji skiriasi nuo 
pseudoklasinių tuo, kad visai 
nebesivaržo pseudoklasicizmo 
taisyklėmis ir nebemėgdžioja 
senovę, bet stengiasi atvaizduo
ti tikrąjį gyvenimą.

Naujųjų laikų tragedijai da
vė' pradžią genialingas anglų 
dramaturgas Viliamas Šekspy
ras. Jis neprisilaikė varžančių 
pseudoklasicizmo taisyklių, gi-

Trečiadienis, bal. 18, 1928 
liai supratęs pačią dramati
nių veikalų esmę, suteikdamas 
savo veikalams visus klasinių 
veikalų tobulumus ir vengda
mas viso to, kas sudarė gry
nai graikų veikalų savotišku
mus, pareinančius nuo anų lai
kų tikybinių pažiūrų ir gyveni
mo ypatybių. Jo veikalai pasi
žymi dailumu ir teisingu gy
venimo atvaizdavimu.

Vidury tarp tragedijos ir ko
medijos yra drama tiesiogine 
prasme. | *

Dramomis vadinasi tokie dra
matiniai veikalai, kuriuose vaiz
duojama gyvenimo kovos pa
prastų žmonių su kliaudomis ir 
be jų, tvirtų ir silpnų asmenų 
su svarbiomis ir mažomis kliū
timis, dėl ko dramoje susilie
ja ir susimaišo tragiškas ele
mentas su komišku ir atomaz
ga būna kartais laiminga, kar
tais nelaiminga.

Drama tiesiogine prasme,. 
kaipo atskira draminių veika
lų rūšis, atsirado XIII šimtme
ty, beveik vienu laiku Anglijoj 
ir Prancūzijoj. Tai buvo iš
kelta fcodol^mo sunykimo ir 
kilimo vidutinio miestelėnų luo
mo metu. Vidutinio luomo 
žmones labiau domino žmonių 
gyvenimas prie* kurio patys pri
klausė, negu gyvenimas išim
tinų asmenų, — karžygių, ku
riais buvo susidomėję feodalai 
ir kurie buvo vaizduojami se- 
kamosose tragedijose. Rašy- 
mo taisykles nustatė prancūzas 
Diderotas; jis pirmas suteikė 
dramos vardą.

Dailės apdiybimu pasižymė
jo vokiečių Lessingo ir šillero 
drama.

Trumpai pažvelgę į teatro is
toriją, statysime tokį klausi
mą: kam ir kokiam tikslui tar
navo teatras?

(Bus daugiau)

GYV^ IR NORĖK!
200 metų atgal \Villiam 

Oldys rašė: “Gyvenk ir no
rėk, gyvenimas trumpas ir 
praeinąs.” Neleisk, kad blo
gas apetitas, nevirškinimas ir 
užkietėjimas gadytų tau ūpą. 
Griebkis Trinerio Karčiojo 
Vyno, kurs tikrai ir greitai 
pašalina visus tokius trube- 
lius. Malonus imti. Visose ap- 
tiekose. Rašyk Jos. Triner 
Co., 1333 So. Ashland Avė., 
Ohicago, 111. ir gausi sempelį 
dykai. Įdėk 10c. pašto išlai
doms.

NEMOKAMO >S£MPELIO 
KUPONAS

Vardas ......................................
G/tvė .......... ................................
Miestas ...... t...................... C-3

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

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

Arba
R0XY REMEDY C0.

1460 W. Madison St., 
Haymarket 4219.

NAMŲ
Matykit Mr. MAC1KĄ

PEOPLES BANK
47 St, & Ashland Avė.

FOUNDATIONS

COMMONttEALTH
COif rUUCTlOK COMPAMV

Mch iAkiiuiine Bklrp.i Jukų 
na iii ui, atliksime kui|>eutf^ 
ryat?,. pluinblugi}, |ve*lm 
elektrą.. Tdefoiiuuklt arba 
ruiiykit dvi djkul apukaH* 
liaviiuo.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

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

SKOLINAM 
PINIGUS

Įsigykit baland
žio mėnesio Gy
venimų ir per
skaitykit ‘Tšmin- 
Liti” ii- “Gyveni
nio Kilosofijų”.

-O!
l’r i«h|«K 
•1302 W. 
\ iu d u m 
Aai'l'hUH 
■It'l.

N Kupuiiif 
3Kth bl„ liepi. L.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Morgan Park

kio programų, kaip art. A. Va
nagaitis kad paruošia, jei tęs
tus dieną ir naktį klausytum Ir 
tai nebūtų pakankamai. Tad 
vietos lietuviams buvo didelis 
džiaugsmas tokio gražaus pro- 
gramo klausytis, sužavėta pub
lika plojo ir plojo. Visa daly
vavusi publika liko pilnai pa
tenkinta.

Kuopai gal liks dar ir pelno .
—Pr. Druktainis. SLA. 260 

kp. koresp..
• i '

STOFFEL’S, Ine
616 State St. 616 State st

SLA. 178 kuopa laikė mėnesi
nį susirinkimą balandžio 15 die
ną V. Pūko namuose. Mat, mu
sų kuopa nedaug narių turi. į 
susirinkimus teČiaus atsilanko 
visi, ir man rodosi, kad šį kar
tą visi balsavo už senąją vai-

Ručine, Wis.
Tel. J3353

Be to, musų kropti šiemet 
siųs vieną delegatą Susivieniji-

V. Pūkų. Mes, nors ir maža 
kuopa, nesnaudžiame, krutame 
kiek galėdami. — Narys.

Varde kuopos tariu širdingą 
ačiū už tokį . prielankumą ir 
veltui mums patarnavimą vi
siems virsminėtiems artistams, 
ir taipgi ačiū publikai už atsi
lankymą koncertai), “Naujienų” 
Redakcijai ir administracijai 
už pranešimų ir korespondenci
jų talpinimą.

Programų! misi baigus susi
rinkusieji pradėjo šokti puikiai 
orkestrai grojant. Muzika buvo 
gera. Publika artima, smagi. 
Tat ir laikas greitai prabėgo.

Lan-Kaurai, karpetki, linoleum, 
gų Užlaidos, Draperies. Olseliu 
ir Retai!; Išimtini pardavinėto
jai, 3% pigiau už cash.

Marųuette Park
Linksmybių vakarėlis

LEONORA DORMANKAITĖ

garsinta da mažiau, 
atsilankė ne per-

asme-

SLA. 260 kuopa surengė per
eitą sekmadienį, balandžiola d., 
koncertą ir šokius Lawn-Manor 
Community Center Hali. Ypa
tingų pastangų rengime nebu
vo dėta,
tat publikos 
daug.

Programą 
nys: adv. A.
Dr. K. Kliauga, pp. O. Biežienė, 
S. Čerienė, V. Volteraitė ir art. 
A. Vanagaitis (‘“Margučio” re
daktorius). Programas nepa
prastai buvo pilnas įvairumų ir 
labai juokingas. Tęsėsi virš 
poros valandų laiko. Programą 
numerių neminėsiu, nes daug 
vietos užimtų. Kurie koncerte 
buvo, tie gėrėjosi juo. o kurie 
nedalyvavo, tie, norėdami žino
ti, kitą syk galės ateiti pasi
klausyti, jei bus ruošiamas. To-

PRANEŠIMAI

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 16 dieną, 9:30 va
landą vakare, 1928 m., sulau
kusi 19 metų amžiaus. A. A. 
Leonora gimė Harvey, III. Pa
liko dideliame nubudime mo
tiną Leonorą, tėvą Leonas, se
serį Oną ir 3 brolius: Stanis
lovą, Juozapą ir Pranciškų ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 15711 Woodrick Avė,, 
Harvey, UI.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
Balandžio 19 dieną, 9 valandą 
ryte, iš namų j šv. Ascension 
parapijos bažnyčią, Harvey, 
III., kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėlionies sie
lą, o iš ten bus nulydėta j Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Leonora Donnun- 
kaitės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Sesuo, Broliai 
ir Gimines

PETRONĖLE DtEMINAITft
Persiskyrė su. šiuo pasauliu 

Balandžio 1(1 dieną, 12:30 va
landą ryto, 1928 m., sulauku
si 19 metų amžiaus, gimusi 
Port VVashington, Wisc. Pali
ko dideliame nubudime moti
nų Oną, patėvį Joną Vasiliau- 
skį, 4 brolius: Juozapą, Joną, 
Antaną ir Vincentą ir 3 se
seris: Valeriją, Antaniną ir 
Marijoną. Kūnas pašarvotas, 
randasi^ 2722 So. Emerald A v,

Laidotuvės įvyks Ketvirta
dieny, Balandžio 19 dieną, 
8:30 valandą ryto iš namų j 
Dievo Apvaizdos parapijos baž
nyčią, 
1 ingos 
sielą,

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvis

Phone Victory 1115 
Baigusi ik u še- 
rijos kolegijų) 
ilgai praktika
vusi Pensylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sųllnin- 
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymų, 
laike gimdymą 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir tnergi n o m s, 
kreipkite*, o ra 
aite pagelbe- 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai vakare

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Office Boulevard 7042 ____
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenee 

Ant Zaleskio Aptieko* 
CHICAGO. ILL.

OR. HBZMN
— Iš RUSIJOS —

Gera! lietuviams žinomas per 25 m 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ii 
akušeri*.

Gydo staigia* ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal navjau- 
sius metodu* X-RAy ir kitokiu* elek
tros prietaisus.

Ofisas Ir Laboratorijai 
1925 W. 18th St. netoli Morgan 81 
V a 1 a n d o s : Nuo 10—12 pietų ii 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 8110 

Nakti So. Shore 2288, Boulevard 6488

Business Service
Biznio Patarhavimafi

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm maleva, popierą, stiklus ir L t, 

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7261 

J. S, RAMANČIONIS, Sav.

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

Tel. Lafayette 4146 
Vilandoi 

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 

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj nagai sutarti

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganšdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1724 S. Loumis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfaz 6858

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

Advokatai

Huinboldt Park Lietuvių P. Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks 
Ketvirtadieni, 19 dieną Balandžio, 
Huinboldt Maccabee svetainėj, 1621 
N. Cabfornia Avė., Chieago, III., 
2-ros lubos, 7:30 vai. vak. Nariai 
malonėkite dalyvauti.

— A. Walskis, Sek r.
KAZIMIERAS JAKULIS

Parankua Taupymus.
Building and Loan 

laiko susirinkimus kas 
vakarais. Nauja serija

Taupyk 
Universal

Association, 
antradienio 
buvo atidaryta balandžio 3 dieną. 
Yra lengvas įstojimas, su maža su
ma pinigų. Gali priklausyti ir jau- 

riežiura ir pcl- 
plates- 

budavo-

ni vaikai su tėvų 
nyti gerus nuošimčius. Del 
nių informacijų taupymo, 
jimo ir skolinimo pinigų, kreipki
tės Universal Building and Loan 
Association, 2505 W. 63rd Street, 
Hemlock 0800.

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

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

M. Dundulienė.

Atsiminkit 
Nedėldienis. 
BABRAVIČIAUS 1 
c.ertas, Lietuvių Auditorijoj.

Balandžio 22 d., Bus 
Tą diena bus ART.

Išleistuvių Kon-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 16 dieną, 6 
ryte, 192A m., sulaukęs 
žiaus, gimęs Suvalkų 
Marijampolės paviete, 
parap., Žaidų kaimo, 
ko j išgyveno 30 metų, 
dideliainc nubudime 
Uršulę, po tėvais 
tė, 3 dukteris: 1 
Magdaleną 
žentus, 
Kūnas pašarvotas, raudasi 
1723 No. Marshfield Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Balandžio 19 dieną, 9 valandą 
ryte, iš namų bus nulydėtas 
j šv. Kazimiero kapines.

Kazimiero Jaku- 
draugai ii* pažj- 
nuoširdžiai kvie- 

ir 
i paskutinį patar- 
atsisveikinimą.

valandą 
51 am- 
guber., 

Alytaus 
Ameri- 
Paliko 
moterį 

; Leškauskai- 
Katriną, Oną, 

sūnų Juozapą, 2 
2 anūkai ir giminės, 

pašarvotas,

Leb. Gvard. D. L. K. V’ytauto 
ant Bridgeporto laikys susirinkimą 
Seredos vakare 7:30, Balandžio 18, 
1928, Chicagos Lietuvių Auditorium, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai 
teiksitės laiku pribūti.

— V. Kaceviče, Nut. Rast.

Meksikos valdžia 
bažnyčia

ir

KUN. M. X. MOXKUS 
Viršminėtuj temoj kalbės sere- 
doj, balandžio-April 18 d., 1928, 
8 vai. vakare, Liuosybčs svet., 
1822 Wabansia Avė.
Balandžio-April 19, 1928, kal
bės Savicko svet., HMH> South 
Union Avenue.

Kviečia Liet. Laisv. 1 kp.

kurioje atsibus gėdu- 
pamaldos už vėlionies 

o iš ten bus nulydėta 
Kazimiero kapines.
A. A. Petronėlės Dže- 

gitninės, 
esate

Visi 
minaitės giminės, draugai ir 
pažįstami esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ' ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Patėvis, Brolis

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Radžius, Tel. Canal 
6174.

Graboriai

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•tės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborii* Ir 

Balzamuotojo

2314 W 23rd PL 
Chilago. III

Patarnauja laidotuvi- 
se kuopigiausiai. Rei 
kale meldžiu atšilau- 
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
RoosoveJi 2515 - 2516

lio giminės, 
stami esate 
čiami dalyvauti laidotuvėse 
suteikti jam 
navimą ir ;

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
Žentai, Anūkai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
bo rius S. D. Lachawicz, Tel. 
Roosevelt 2515.

su

VLADISLAVA RHODY 
Po tėvais Kontautaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Balandžio 16 dieną, 12:15 va
landą po pietų, 1928 m.
laukusi 32 metų amžiaus, gi
musi Kauno rėd., Šiaulių ap- 
skr., Papilės parapijos, Rudei- 
kių kaimo. Amerikoj išgyveno 
20 metų. Paliko dideliame nu
budime vyrą Juozapą, 2 aunu 
Juozapą ir Mečislavą, seserį 
Kazimierą, 5 brolius: Ipolitą, 
Kleofą, Valerijoną, Mečislovą, 
Juozapą ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1522 West 
57 th St.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Balandžio 19 dieną, 8:00 va
landą ryto, iš namų j šv.^Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionies sielą, o 
iš ten bus nulydėta j Resurec- 
tion kapines.

Visi A. A. Vladisluva Rhody 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą »r atsisveikinimų.

•Nubudę liekame, 
Vyras, Simai, Sesuo, Broliai 
ir Giminės \

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boritls Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Phone Boulevard 4139
A, MASALSKIS

Musų patarnavimai, 
laidotuvėse ir kokiam* 
reikale, visuomet ėst* 
■anžininga* ir nebran 
gus, todėl kad Beturi
me išlaidų užlaikymui

8307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL

Simpatiškas —
Mandagus —

ViHui Unlvorsal

Stato Bank

Motery* ir mergi-

no^ kreipkite* su

oi kai ai* nuo 12 iki

vakaro. Kitu lai- 
oajyRl ■ u tartį.

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

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

Tel. Brunsvrlck 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletini šviesa ir diathennis

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonus

UPHOLS1ERING, popie ravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge- 
riausį darbą. Atsišaukit pas mus dėl 
geriausio patamąvimo. 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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofiąas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Lietuvis

Tel. Victory 6270

Specialistas

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

Nedalioj nuo 10 iki 1

Jot abejoji apie savo akis, eik pa*
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland A vena e 

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

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Geresnis ir Pi-1Ekspertas tyrin^1±ų ir ----------
gesnis Už Kitų 1801 South Ashland Avenue

Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštasPatarnavimas. Kambariai 14, 15, 16. 17 ir 18
Pastebėkit mano iškabas 

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

Phohe Canal 0523
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė. | Lietuviai Daktarai
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield Avenie 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS 

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auh'irn Avė., Tel. Blvd. 8201

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 S. Leavit St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

Re*. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Cbicaco. III

Telefonas Boulevnrd 1989
DR. S. A. BRENZA

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

DR, MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

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

TeL Kenwood 5107
V a 1 a n d o t

nuo 9 iki 11 vai. ryta;
nuo 6 iki 8 vai. vakar*

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel Victory 7188
. Rez- Tel. fiemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St.

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

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

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

Įvairus Gydytojai
GYDO

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

OR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Ne lėlio j nuo 2:89 iki 4:80 v. po pietų

TELEFONAS CANAL D464

Telephone Yards 0994

OR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieni

Ra*. Telephone Plaza 8200

Ofiso Tel. Victory 6898 
Kez. Tel. Dresel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
'Vaiku ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3192 S'o. Halsted StH Chieago 
arti 81at Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakaro 
Nedaliomis ir švontad. 10—12 dienų

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Waskington Street

Cor. Wa*hington and Garki Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8895

JOHN B. BORDEN
(John Bafcdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—1 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600
.......... , ■ . .... M . ■- ■ ■ , ». .

127 1111

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisą*

N. Dearborn St., Room 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1816

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

pie»

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6. 
Nedalioj n-u 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

VftlCHTftiR
. 8241 South Halsted St.

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

P4tnyčioa.x

ĮciASSIFiED HliS
Educational

Mokyklos

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

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

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

Tel. Ardmore 1078

CEMENTINIS DARBAS, murini- 
mas ir karoenteriavimas visokios rų- 
šies., bile kur Chieagoj ir nriemies- 
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 matrasiį 
specialistai. Paimam ir pristatom j 
namus.

644 E. 43 St. 
Drexel 2287

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

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

--------------------------------------------------------------------------------- -— •

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

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

T. C. NAUGHTON, Plumbing and 
Heating, iron ir tile drainage. Plom
binio ir šildymo sistemos įvedamos, 
dailinais išmokėjimais.

2248 W. Madison St.
West 0017

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymų namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum- 
bingą ir apšildymų. Tiktai biskj 
{mokėti, kitu* į du metus išmokėji
mais. Užganėdinima* garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1821 
MR. PARIS

PISKORZ GENERAL 
CONSTRUCTION COMPANY 

Namai, garažai, porėtai, skiepai musų spc. 
eialumas. Dabar laikas pradėti. Atsigaukit, 

PISKORZ GENERAL 
CONSTRUCTION CO. 

Tel. Belmont 8928 
Adres: 4947 Schubert Avenue

$5 ĮMOKĖTI 

KITUS Į
3 METUS

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

2206 Mihvaukec Avė.

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS
Nubudimo valandoje 
suteikiam geriausi pa« 
tarnavimą. Palaidoj’* 
ma atliekame rūpės- 

! tingai ir gražiai; bu
site pihiai patenkinti.Ii 1911 Canalport 

f Avė., Chieago.

ii i _ _|| -- —   y———

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTLSTA8
X-Ray Laboratorija

7054 S. Wcstern Avo.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:90 P. M. 6:00 iki 8:80 P, M.

CHICAGO

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonus Boulevard 7820 

Re*,, 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4. 6-8. Nedalioj 10-12 d.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai — 

Ofisas
4729 South Ashland Avenee, 2 labo* 

Chicugo, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos. *<
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 VVashington Blvd.

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

FRED W. SORGL 
1013 N. California Avė.

Humboldt 7946

DR. G. L. MADGE
DANTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Ciceru 49

GREITAI IR PIGIAI
ISMOKINAlrfE ANGLŲ KALBOS 
gramatikos^ sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
mu pradinį mokslų j devynis mėne
sius; aukštesnį mokslų į vienus me
tus: Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tuksiančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsimo įsigyti abelną mokslų. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekos, Mok y tojau 
3106 bu. ilalslcd bt.> Clueugu> 111.

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai bandykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
OTFO W!TTBOLD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisado 5220-2172

MES atliekame viską prie na
mų statymo. Taisome, perdir
bame namus, bungalosvs, gara
žus, porčius. Atsišaukit pas mus 
dėl dykai apskaitliavimo.
ANDERSON and LEEWORTJI

935 \\ . Minint Ii c Koad
Tel. YVentvvorth 8548

.(Uoutmued oa pags b).
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Financial

Finanzai-Paakoloa

((?ontlnued from page 7)

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Financial
FioanHai-Paakoloa 

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisal

Automobiles

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Real Estatę. $500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

Personai
____________ Asmenų ležko

VELTUI
Patentai, VaizboženkBai, 

urrighta. Rašyk iiandie. _ 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz

Oopy- 
Patentų 

‘ i au 
ir

Dept. 7 
Chicago, UI.

HELBERG Bros, turi ptnim paa- 
kolinti dėl 2 morgičiu už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Daarborn 4020.

PRIIMSIU partneri prie gerai ei
nančio siuvėjo biznio. P. OSTRAU
SKAS, 7628 Michigan Avė., Detroit, 
Mfch.

Iš Sandėlio Išpardavimas
Mohair l’arlor setas .......... ........
$350 Partor Meta* ......... ..........
$400 Frlezo l’arlor setas ......
Walnut Bfdroom setas _______
$200 Walnut miegruimio setas
Valgomo kamb. sctan .......... —
$150 Valgomo kambario setas
9x12 VVllton kaurai ______
$06 Wilton 0x12 ____________
$95 VVllton 9x12 ________ ___
$50 Coxwell krėslai ................
AVAILABLE STORAGE CO.

7728-82 Stony Island Avė.
Atdara iki 10 kas vak., ncd. Iki 0 v. i

*49.00
*06.00
¥85.00
*36.00
*66.00

500.00
>6.00

[
15.00
22.00
37.00
16.00

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS
4 kambarių, verti $1000  ................. >206
4 kambarių, vnrti >2000  .......... .... >476
$200 Moiiair Frleze acklyčioB «‘ta« $88
$450 Frieze Bcklyrioa tetos ...... ........... >146
$160 rieAutinie vnlyonio kambario setoa $56 
$186 6 Arnotų walnut inlevruimio Beta" $88 
Coxwc!t krėslai, kaurai visokios rų*tea.
5 Arnotų pusryčiams setas ....... .............. >10

COLLINS STORAGE
* 6114 Madison St.

Atdara vakarais iki O, nedalioj iki 6

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

CLEAN UP SALE 
Buick Std. Sedan ..................
Hudson Brougham ...............
Nash Coach .,........................
Buick 27, Coupe ...................
Buick Coach ..........................
Mes garantuojam, kad visi karai yra

dalioj, Faget Buick Co., 4400 Archer

$765 
$625 
$625 

$1250 
$585 

‘ _ i 
A-l stovyje. Atdara vakarais ir ne
dalioj, Faget Buick Co., 4400 Archer 
Avė., Virginia 1200.

DODGE ’27, Sedan _____________
BUICK ’27, Sodan . . .............
OAKI.AND ’28. 4 durimis sodan 
KKO ’20. 4 durimis s<xlan .....
CHHYS1.EK ’28. model 52 ____
NASH '27. ndvanoed ti sodnu 
HUDSON '20 Coach ........ ......................

Visi karai rarautuoti, lArnokAjimats 
2560 So. Halsted St. 

Atdara visada

*425 
$060 
*095 
$495 
$695 
$950 
*396

PAVASARINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Tiktai Iki 
Mėnesio Užbaigos 

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
CHICAGOJ

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GROSERNft ir bučernė prie 63 
St. netoli Crowford, yra gyvenimui 
kambariai iš užpakalio, 2 kari) ga
ražas, gatves ištaisytos, didelis biz
nis, ledo mašina, Toledo svarstyk
lės, sujungtas mėsos ir kavos ina- 
liklis ir t. t. Bargenas greitam par
davimui. J. Pacevvicz, 5610 \V. 63 St. 
Hcmllock 8281.

Real Estate For Sale
a mai - žejrn ė Pa r d avi m u i____

I 10 FLATŲ prie Vienuolyno, mai- 
j nysiu į lotus nepaisant apielinkės.
2‘ lotai ant Western Avė., parduo- 

i siu visai pigiai. 45 E. 101 st Street, 
j Pullman 1612.

PARDAVIMUI 3 kėdžių barber- 
ne Al Class, blokas nuo lietuvių 
bažnyčios. Turiu kilų biznį, parduo
siu nebrangiai. 4 pagyvenimų kam
bariai. 1624 W. North Avė.

Exchange—Mainai

PARDAVIMUI biznio namus su 
restaurantu, tinkamai įrengtas ir ge
rai einąs biznis. Taipgi 3 ofisai,, 
2 karų medinis garadžius. Pardavi-! 
nio priežastį patirsite ant vietos.

3510 w. 68rd Street

Už $250 iki $500 nupirksiu* nau
ją 5 kambaiių murinę bungalow, 
oclagon frontu, Girnas šildomas, 
vėliausios mados, kaina $7500, $55 
j mėnesj, įskaitant nuošimčius. 
5635 Irving Park blvd. Kild. 5773.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

Help Wanted—Malė
1 Darbininiu)-

REIKIA 2 arba 3 lietuvių sales- 
i menų dėl pagelbėjimo pardavinėti 
Rummer reaort sąvastis. Geras už
darbis.* Turit kalbėti angliškai. At
sišaukit šiandie. H. ATVVOOD, Room 
622, 166 W. Jackson Blvd.

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

M R. KERANSKI 
Room 1514

134 N. LaSalle St.

Rakandai
EKSTRA SPECIALIS BARGE* 

NAS. JŪSŲ KAINA

Mes turime išvešti tuos karus tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik ’ 

per pusę
Buick T7 master 6 coach
Chrysler '27 70 sedan .....
Essex ’27 coach ..............
Ford ’27 sedan .................
Flin Big six ’26 sedan .. 
Dodge *26 sedan .............sedan

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

REIKIA agentų dėl Life Insu
rance. Lengva*' darbas, patyrimas 
nereikalingas. Mes išmokysime. Kas 
mylėtuinėt dirbti, pamatykit mane, 

J. A. Dargužas, 
3316 W. 551h St.

Valandos nuo 6 iki 9 vai. vakaro

Mes priversti esame parduoti už 
užlaikymų sandėly] dėl keleto kam
barių rakandus už jūsų pasiūlytų 
kainų. Gražus mohair ir velour sek
lyčios setas, valgomo ir miegruimio 
kambarių setai, pianai, kaurai, kar- 
petai. šis V1’11 didžiausis išpardavi
mas Chicago]. Atsilankykit tuojau. 
Geriausi* bargenas ir pigiausios 
kainos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
57H S. Halsted St.

7715 So. Halsted St.

coach

PASKOLINSIM nuo »5» Iki >300 
už 2H nuošimčio ir lengvais išmokė- 
iirnais. Paskolas suteikiam j 24 vaL 
Be jokio komiiino.

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

Tel. Armitage 1199

REIKALINGAS bučeris, mokąs 
lenkiškai ir lietuviškai kalbėti. 3423 
So. Morgan St., Tel. Blvd. 0668.

Storage Išpardavimas 
Juaų proga nuMplrktl augAtoa rųiiei 

niftiua, karpetus labai pigia kaina. 
4 kambarių futniėiai taip pigiai kaip 
Gryna* manogany pariorio Mriaa >50. 
' Mohair frire" pariorio actai. 
Valakitko rieAiuMo nudilo valgomojo 
barto Ketai, ndegkainbario Ketai. 
Wilvon karpetal, visokio didžio. 
Coxwell kedča, atalni. lompoa ir t. t. 

PARAMOUNT 8TORAGE 
7301 Greenwood Avė.

Jūsų proga nuMpifktt augAtoa rųiica for-
>186

kam-

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuotiip- 
tį. Pinigus gausite j 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

REIKALINGA moteris — našle, 
prie biznio, kuri mylėtų biznyi gra
žiai apsieiti su žmonėmis. Valgis 
ir kambarys ant vietos. Atsišaukit 

AUŠROS KNYGYNAS
3210 So. Halsted St. . 

Box 294
Arba pašaukit Haymarkot 1622

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

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikultūriniame cent

re Minnesota, North Dakota b 
Montana. Renduokit arba jsitaisy 
idt nuolatini gyvenimų kur gyvulių 
ir- javų auginimas užtikrina pasise- 
kima. Idaho. Washjngton ir Oregor 
valstijose dar prie paminėtų progų 
galit auginti paukščius, vaisius, už 
siimti pienininkyste, nes klimatą* 
yra tinkamas ir geros aplinkybės 
VIETŲ JfišKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Keiks 
laukit DYKAI Zone of Plenty kny 
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDy 
Dept 459, Great Northern Railway 
St Paul. Mino,

1 REIKIA 5 patyrusių moterų sor- 
i tavimui skudurų. Ii. DRAY, 1447 
: Bhie Island /\ve.

REIKALINGA patyrus moteris 
sortavimui skudurų. Nuolatinis dar
bas. Gera jnokestis.

5138 Wentworth Avė.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys merginai ar

ba vaikinui. Su ar be valgio. Atsi- 
šaukit nuo 12 iki 7:3(1 vak., 2 lubos. 
839 W. 33rd Plaee.

Morgičiai pinni ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas. 
Musų iilyęos bus jums naudingos. 

KreipkiUs pas 
M. J. KIRAS, 
8335 So- Halsted St

Musical Instrumento
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo grojiklj pia
ną, išrodo ir groia kaip naujas, už 
$95, $10 cash, kitus j 3 mėnesius. 
6621 So. Kichmor.J Avė., 2-ros 
lubos.

20% PIGIAU
ant visų instrumentų

. Garantuotas sutaupymas ant bresi- 
nių, pučiamų ir struninių instrumen
tų, vartotų ir naujų. Taipgi biskj 

Hemlock 0452 Į primokėjus mes išmokinsime jus gro- 
____________ į ti bile kokiu instrumentu.

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

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

SKOLINAM PINIGUS
1 ir 2 Morgičiams 

J. A. REDLIN, 
5506 S. Albany Avė.

i ti bile kokiu instrumentu.
MR. MACKIE

8209 N. Ashland Avė., 3rd lubos 
Tel. Wellington 1146

FRUDENTIAI AUTO LOANS; 
atdara vakarais. SO3 E. Mist St.. kampas 

Uotlare Oro ve Mldway 4111

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

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

DEL PERSIKRAUSTYMO
I mažesnį apartmentą, turiu par
duoti grojiklį pianą, benčių ir 60 
rolių už $65. Dykai dastatymas, iš
mokėjimais.

744 E. G3rd Street 
l-mos lubos

100 iš sandėlio fonografų Stan
dard išdirbiino, gani lituoti geriau
siame stovyje, pigiai net po $5, 
6136 S. Halsted St.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St Radio

Chicago, UI.

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co 

1647 West 47th St.

TURIU parduoti $100 vertės 
Howard radio setą už $45. Geriau
si e bargenas Chicagoj.

šaukit Juniper 4654

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

UŽTEKTINAI PINIGŲ PASKOLAI 
ant pirmų ir antrų morgičiu. Že
mos Kainos ir komisas, greitas pa
tarnavimas. Atdara vakarais ir 
(MUoj.

BAVID HAAS & CO. 
Sheridan Rd.

” Sheldrake 4020

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

AJAX FURNITURE CO. 
1432-84 W. Madison SL

ne-
MES mokame brangiai už jūsų se

nas rakandus, pečius, kaurus ir t .t 
BROWN FURN. CO.

1741 W. Madison St. Seeley 5633

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

29(12 W. North Avė., 
kampas Francisco avė.

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

Nauji arba Vartoti Rakandai
Storag-yjo, pigiai greitam Hpardavlmui par

iorio setai, valdomi setai, miegkambario se
tui. taipgi cliileliH paRlrinkimaH vinokių ra
kandų ir vartotų karpetų, visokio didžio.

CHI-OĄK PAKK HTORAOB 

st. 
v. vai.

3531 N. Clark St.
Wnrner Storage, 3246 N. Halatod 

Atdara vakarais ir Nedėliomis iki b

NAUJAS setas indų, kabinot, 
grand piano, turi būt parduotas pi
giai. 5218 So. Troy St.

MODERNIŠKI rakandui 4 kam
barių, kaurai1 ir t. t. Geras pasiū
lymas nebus atmestas. Parduosiu 
dalimis. Phone Englewoo<l 7378.

TURIU parduoti savo 4 kamba
rių rakandus, gražus rakandai, kau
rai, lempos už tikrų bargenų. Par
duosiu dalimis. 600 E.* 71 St.

Triangle 7447

4 KAMBARIU neatsišaukusių ra
kandų .................................  $75

4 KAMBARIU naujų sampelinių 
rakandų .......................... $175

Atdara vakarais. Parduosime da
limis. Mes dastatome į priemiesčius. 
Išmokėjimais.

A-B-C FIREPROOF 
Furniture Sales Dept.

2525 W. Madison, near Wesfern

PARSIDUODA 4 kambarių ma
žai ^Vartoti fomičiai, labai- pigiai 
greitam pardavimui. Mrs. A. W., 
1410 So. 49th Avė., 2-ros lubos 
per vidurį. Cicero, 111.

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

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

Automobiles
AUTOMOBILIŲ BARGENAI 

Pardavimui
Oakland 1920 metų .........—----- >376.00
Studobaker Spėriai 81x Sodan 1024 >260.00 
Studebaker tourinjt 1024 ---------- $125.00
Hudson Sedan 1023 metų - -------- $150.00
Peerleea Sedan 1024 metų ---------- $175.00
Ford Sedan 1023 ________________ $50.00

Šitie visi karai yra rauti į mainus ant 
naujų tjtudebakerio karų, pertat parsiduo
da visi labai pikiai. Jeiru esate nusitarė
pirkti nauji Studebaker arba bile kur] 
14 eonų, karų — duokite žinią telefonu
Victory 1690, mos pribusime asmoniAkai 
ir duosime Jums tinkamą patarnavimą. 
Musų Įstaiga randasi Bridgrporto koloni
joje ant 31-mos ratvfls —- 100 pėdų j 
vakarus nuo Haleted Ht. Prie pirmos pro- 
gros kvierinm savo tautiečius pamatyti mu
sų Ištaiką ir 1928 metų puikius Studo- 
baker automobilius, taipgi eonų karų bar- 
genus. MILDA AUTO SALES, 806 Woet 
31st 8t.. Tel. Victory 1006.

D. KURAITIS ir A. KASIULIS 
Savininkai

M & K Motor Sales
micaro* eenamd ir lUsakanri.auBt vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 yarautuotų vartotų 
karų, pilnai įrenrtl, gerame moc’hnniAkatne 
■tovyje, karai parduodami nuo *180 iki 
>2000, JMea turimo karą kuria tinka viao- 
kiemą relkalama. Caab. ISmokėjiinala. mai- 
nala.

0811-18 So. Halatod St.

Real Estate For Sale
Nainai-Žemė Pardavimui

MES turime keletą 2 flatinių na
mų, kuriuos parduosime po $2600 
jin >kėjus, kitus lengvais mėnesi
niais išmokėjimais. Taipgi 12 flu- 
tti ir 6 flatų namus. Jei norite pui
kių bargenų, pasimatykit su mumis 
Šiandie.

D’ALĖS ANDRE
3043% Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 4266

TŪRI BŪT PARDUOTA TUOJAU 
Per savininką, naujas 2 aukštų mū
rinis namas, 4>-5 kambarių, 3 me
tų senumo, kietų plytų frontas, 
Kccn cementas, moderniškas, garu 
šildomas, aržuolo trimas, 2 karų 
mūrinis garažas, jmokėti $3000, ases- 
mentai apmokėti.

4587 So. Archer Avė.
Netoli St. Louis Avė.

Atsišaukite H. De Smedt 
4635 So. St. LouisKas turit automobilių? 

Nedaro skirtumo kokį, ir 
i norėtumėt gauti gerą kainą. 
Čia pasitaiko geriausia pro
ga Chicagoj išmainyti ant 
bizniavo loto; šitoj vietoj 
kaina auga kasdien aukš
tyn. Žinoma yra visiems, 
kad kurie spekuliuoja ant 
bizniavų lotų, tie palieka 
turtingi. Ką tamstos lau
kiat? Jeigu mylit pinigus, 

: tai nelaukit kol kitas pasi- 
1 gaus šitą progą. Lotas ran
dasi ant 59-tos ir Fairfield 

;Ave. (gatvekarių- linija), 
; kaina tik $4,800. Žinoma, 

.,qr; kad ten reikia mokėt cash 
$7251 perkant lig $5,000 ir dau- 

i giau. Kurie turit mainą, 
$2501 kreipkitės tuojau pas 
$450’ i ~ *

FLATINIS namas —, South Sido.;
67 & Loomis. 2 flatų medinis na
mas, cementiniu pamatu, 2 karų 

į garažas, įplaukų $85 j mėnesj, kai- 
' na tiktai $8000, $2000 cash. Sav.
Stewart 7764

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

Pontiac ’28 ____
Oakland Landeau Sedan ’27 ....
Nash '26 coach ...........................
Essex ’26 coach .......................
Chevrolet ’2G 4 door sedan ....
Buick ’25 Master 6 touring ....

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

45 TO 61 EAST 55th St.

GARFIELD MOTOR 
C0MPANY

NASH 1927, advanerd. 4 durimis sedan, 
kaip naujas. $900. OĮdamobile, 1927, 4 du
rimis landau. >800.

A. L. ARGO. '0718 H. Western Avc.

NASH COACH 1020, 6 p«»a«iefių, pilnai 
irengtae. pulkus ballon tajeral, labai tva
rus. 90 dienų garantuotas. Kuiną >306.

FINANCE CO.
7001 Stony Island., Falrfax 8030, 

atdara vakarais arba nedalioj

TAS ko jus norite. Tikras pirki-1 
nys, 5 kambarių moderniškas ine-1 
dinis namas, Norsvood Park, yra i 
elektra, garažas, bile pasiūlymas 
geras, išmokėjimais. 6936 Bryn1 
Mawr Avė. Nesveastle 1905.

PARDAVIMUI 2 namai, 2-6 kam
barių flatai, mediniai, pečiais šildo
mi. Tai yra geriausia pirkinys Chi
cagoj. Lotai 50x125, randasi, 4445-7 
So. Halsted St., kaina $3300 kiek
vieno.

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

2 FLATŲ medinis namus, 5—6 
kambarių, ant akmeninio pamato, 
lotas 50 X125. 5360 So. Campbell 
Avė.

Skites tuojau pas , 
. Namon & Co.

2418 W. Marąuette Road 
Telefonas — .Prospect 8678

TfiMYKITE
Parduosiu arba mainysiu biznia- 

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

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

W1LLYS-KNIGHT Brougham — I 
A-l stovyje $625, l/.t įmokėti, kitus1 
lengvais išmokėjimais. BURKE 
MOTOR SALES, 3517 Archer Avė.

McDERMOTT MOTOR SALES
Vieni 16 ChicazoB eouiaunų vertoteą, turi 

50 naujų ir vartotų karų, visokių lAdirbyn- 
i'lų, $60 iki $2000. Visi karai garantuoti, 
caHii arba MniokAjlmaiti.

7130 S. Halsted St. Triangle 9330

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

7O2O So. Halste.l St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO bi^hiavas namas su 

bizniu, mainysiu ant bungalow, ar
ba ant 2jų flatų namo, namas ran
dasi labai geroj biznio vietoj.

IŠSIMAINO 2 namai ir 2 lotai, 
vienas namas yra 2jų flatų po 6 
kambarius, su 2 karų garažu, ant
ras namas yra 10 kambarių hote- 
lis; lotai Randasi 147th netoli Hal
sted St. Mainysiu tuos namus ir lo
tus, ant vieno didelio namo, nuo 12 
flatų iki 15 fialų.

KAS- norite pirkt, parduot arba 
mainyti namus, farmas, lotus, arba 
kitokius biznius, gausite greiti} ir 
teisingų patarnavimų, arba kas no
rite pinigų, ant pirmų ir antrų mor- 
gičių, duodu ant 6% ir mažų ko- 
mišiną. Taipgi perku antrus mor
gičius, 
nėtais

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

PARDAVIMUI grosemė, 5 kam
bariai pragyvenimui. Renda $30.00. 
Priežastis pardavimo — apleidžiu 
miestų. 3642 So. Pamell Avė.

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

10321 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras, yra 4 gyvenimui kam
bariai iš užpakalio. Pigi renda.

5252 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI kardama, visa ir 
pusė prie dirbtuvių, svetimtaučių 
apgyventa, geroj vietoj. Viena mo
teris, negaliu apdirbti. Nepraleiskit 
šią progų. 461 W. 43rd St.

PARDAVIMUI pigiai karčiama, 
visa arba'pusė; priežastis, vienas 
negaliu apsidirbti. Biznis išdirbtas. 
33 E. 103 St.

CIGARŲ, saldainių, cigaretų, so
da .fountain, žurnalų, rašymui po- 
pieros, mokykloj reikmenų ir t. t. 
Turiu parduoti iš priežasties nelai- 

‘mlngo atsitikimo. Yra naujas aukš
tos rųšes Štoras, geriausia Chicagoj, 
geriausiame biznio bloke North 
Side. Nėra jokios konkurencijos. 
Visa teritorija priguli šiai krautu
vei. Pigi renda, geras lysas už nau- 
tos mados krautuvę, su gyvenimui 
tambariais ir vana. Verta virš 

$4000. Atiduosime už $2800 už vis
ką. Daliniais išmokėjimais, jei rei
kia. Saugiausi* investmentas. Tik
rai galima uždirbti pinigų.

1322 Devon, sekama nuo kampo 
Wayne Avė., 2 blokai i vakarus nuo 
Broadway.

PARDAVIMUI “Chile Concame” 
jsteiga, pigini.

6745 So. Racine Avė.

PARSIDUODA čevervkų taisymę 
dirbtuvė, įrengta su visom moder
niškom mašinom. Randasi geroje 
apielinkėje ant bulvaro.

1605 W. Garfield Blvd.

ir kontraktus. Su virš mi- 
reikalais kreipkitės pas
G. Lucas & Co.
4108 Archer Avenue

Phone Lafayette 5107

Fanus For Sale 
____IJkiai Pardavimui 

Resortas ir Farma
Viena iš puikiausių Michigan 

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

Taipgi 106 akeriai farma su 
budinkais, inventorium ir sod- 
numi, kuris susideda iš 80 ake- 
rių vaisingų greipsų ir 24 ake- 
rlų kitokių vaisinių medžių, jau
no alfalfo laukų ir derlingų ga
nyklų. Farma rubežiuojasi su 
resortu ir turi puikų marketą 
produktams ant vietos per visą 
vasarą. Parduosiu už $35,000.

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

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

Gali su- 
iš keletos 
pakanka-
Kreipki-

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

WALTER J. PAUL
6601 S. Westem Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

BARGENAS, 2 fialų medinis na
mas, 5—6 kambarių, sun purioms, 
stikliniai porčiai, 2 karų garažas, 
cementuota elė, lengvais išmokėji
mais. 3208 W. 65 PI. Del informa
cijų šaukit Vincennes 499(5.

67th IR LOOMIS
2 flatų medinis namas, ce

mentiniu pamatu, 2 karų gara
žas, įplaukų S8.5 j mėnesį, kaina! 
tik $8,000, cash |2,000. laukit 
savininką

' Stevvart 7764

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun- 

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

4 kambarių namas .... $5300
5 kambarių namas .... $7800
6 kambarių namas .... $7500
7 kambarių namas .... $7950

Jie randasi prie ecmentuotos gat
ves tik 3 blokai nuo Grand Avė.

Taipgi mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokios rūšies bungaiow ar
ba 2 flatų namą, kokj norėsit.

Matykit savininką ir budavotoią

J. COLEMAN
2104 N. Harlem Avė.

SAVININKAS parduoda kampinį 
mūrinį namą su bučerne ir groser- 
ne. Cash biznis, švedų ir vokiečių 
apgyventa apielinkč. Parduosiu pi
giai, nes noriu važiuoti ant far- 
mų.

6001 So. Carpenter St.
Englevvood 2116

$1000 PIGIAU
TURIU Dantuoti KTaftą nioderniAką 0 

kambarių murini bungalow, >.'1000 cash 
reikia.

Atjaukite Šiandie.
Savininkas 

5742 So. ‘Whipple Street v 
Rcpublio 8708 į,

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

didelių lotų, kiti kaip frontiniai lo
tai, randasi prie Slocum ežero, kai
nos nuo $750 iki $3300. Kai ku
rios turi labai gražius rakandus. 
Mes 'esame lentų biznyje, bet ne 
real estate, mes norime, kad musų 

I’vestuoti pinigai sugryžtų. Atsisau
kt

LIBERTYVILLE LUMBER CO. 
Libertyville, 111. ar phones 47 ir 48 
Arba Box 1057, NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St., Chicago.

KAIP TIK DEL JŪSŲ 
6109 S. Albany Avė.

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

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Kampinis 8 flatų mūrinis na

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

Bu n galo ws Už
$500

įmokėjus
Jūsų paskutinė proga isigyti vie

ną žiu ultra modemiškų namų.
Ir po $75 j mėnesj. Skam
ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje, 
Sastatvs ant jusu loto gražu, mo- 
emišką namą. Visas naipas bus iš 

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

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

Carlson Construction 
Company 

10838 S. Tai man Avė.

''UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS

Prie Wisconsino virtinės ežerų, 
kiekvieną savaitę, pradedant gegu
žio 12

$10
Transportacija, hotelio išlaidas, 

valgį ir t. t.
Padarykite susitarimą iš anksto, 

nes mes galim nuvežti tik apru- 
bežiuotą skaičių žmonių. Apžiurėldt 
musų miškų apaugusius vasai i a- 
mius, 75x150, $150, išmokėjimais, 
20% įmokėti, kitus po $5 į savaitę. 
Phone Wabash 6593 arba rašykit 
Long Lake Woodlands. Room 522, 
166 W. Jackson Blvd., Chicago. 
Pardavinėtojų reikia.

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

JEI norite greitų pasekmių, duo
kite mums pardavimui savo real 
estate. Perkame, parduodame arba 
priimame į mainus.

BURKE REALTY CO. 
8053 So. Halsted St.

Triangle 2794
Jį,,,, ■ ■—-■ ■ „ ........ .. ■  

$1500 PIGIAU pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavus namas, pri
imsiu lotus kaipo dalį įmokėjimo. 
Kaina $27,000. cash $7000. 2624 W. 
5lst St. arba Tel. Hemlock 7178.

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

Boulvard 0611-8774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

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

6409 So. Kedzie Avenue

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

Be veri y 8552.

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

D’ALESANDRE
3043 H Armitage Avė. 

Spauuding 4266

BUNGAL0W UŽ $1500
Mes turime keletą bungalow ku

rias turime parduoti tuojau. 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 8732 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.

M C DONNELL, 
Tel. Triangle 4014.


