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Kinų nacionalistai 
pradėjo ofensyvą 
prieš šiauriečius

Kryžius padėjęs lakū
nams nugalėti okeaną

Nacionalistų kariuomenė paėmė 
keletą miestų šantunge; Pe
kino armijos pereina naciona
listų pusėn

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 18.
— Pranešimai iš Tokio skelbia, 
kad Japonija tuojau išsodinsian
ti savo laivyno jūreivius Tsing- 
tao uoste, iš kur jie bus pasiųs
ti Į Tsinanfu, šantungo provin
cijos sostinę.

Gauti iš Kinų nacionalistų 
fronto pranešimai rodo, kad 
šiauriečių (Pekino) armijos 
Šantungo provincijoje visai su
smuko. šiaurės generolų, Sun 
čuanfano ir čang čunčano, ar
mijos visiškai demoralizuotos 
ir |M‘rcina Į nacionalistų pusę.
Pranašauja čang Tsolino bėgs tą 

į Mandžuriją
ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 18.

— Gautais pranešimais, Kinu 
nacionalistų kariuomenė paė
mus Tsining, Linčensun, Tsao- 
čaufų, Tsaočuan ir Ičaufu mie
stus. Tuo budu didesnė šantun-

KOMA, Italija, bak 18. — 
Osservatore Romai*, švento Tė
vo laikraštis, sako, kad vokiečių 
monoplanas “Bremen” laimin
gai perskridęs Atlanto vandeny
ną dėl to, kad jo Įgulos žmo
nės, kap. Koehl ir maj. Fitz- 
maurice, išskrisdami pasiėmę 
su savim Connemaros marmuro 
krucifiksą (“muką”).

Osservatore Romano su pasi
tenkinimu pastebi, kad abu 
tuodu vyru, prieš išskridimą 
per okeaną, padarę išpažintį, 
įklausę mišių ir priėmę komu
niją.

Lloyd George gaus dy
kai Fordo traktorj

LONDONAS. — Per pietus, 
kuriuos jis iškėlė Itesilankan- 
jiam Anglijoje Amerikos auto
mobilių fabrikininkui Henry 

' Fordui, Lloyd George, buvęs 
| Vnglų premjeras, pasiskundė, 
kad Fordo traktoris, kurį jis 
urįs savo Churt farmoje, negi

liai teariąs.
“Grįžęs namo, tuojau atsių

siu jums kitą,’’ pasakė Fordas.
“O, tai bus ačiū. Siuntos iš

laidas aš sumokėsiu.“
I'or-

yra jau nacionalistų paimtų te
ritorijų ribose.

das.

Smarkus žemės dre 
bejimai Peruvijoj

Daug žmonių užmušta ir sužei
sta; IWii#!4tw»se ^dauginamų 
sugriauta

eruvija, bal? 18. — 
iš Macusani sako,

LIMA, I 
Pranešimai 
kad smarkus žemes drebėjimai 
Ituatos, Ayapatos, Ollacheos 
dislriktuose padarę didelės 
gaišties. Ituatos miestas 
beveik visai sugriautas, 
pat daug namų sugriauta
pc. mieste. Vietomis žemėje pa
sidariusios milžiniškos duobės 
ir plyšiai, kai kur vėl atsiradu
sios trykštančios versmes. Daug 
žmonių buvę užmušta ir sužei-

pra- 
esąs 
taip 
Tai-

Pranešimas iš Esquilajos sa
ko, kad keturios dešimtys indė- 
nų, rinkusių kakao, buvę nu
griuvusių nuo kalno žemių ir 
uolų užberti. Tarp kai kurių 
vietų susisiekimas pasidaręs vi
sai negalimas. Žemės supurty- 
mai vis atsikartoją.

Drebėjimas Meksikoje.
I MEKSIKOS MIESTAS, bal 
18. — Pietinėje Meksikos daly 
vakar įvyko smarkus žemės 
drebėjimas ir, kaip pranešimai 
sako, kai kuriuose 
valstijos miestuose
dideles žalos. Pačiame Oaxaca 
Mieste daug namų sugriuvę, 
daug kitų gadinta.

žemės drebėjimas, nors ne 
stiprus, buvo jaustas taipjau 
ir Meksikos Mieste.

Oaxacos 
padaryta

servuotojai Šanchajuje prana- j 
sauja, kad nepraslinkus gal ne 
šešioms savaitėms IVkino dik
tatorius čang Tsolinas bus su
pliektas ir priverstas pasitrauk
ti Į Mandžuriją.

Italijos ir Jungi. Vai 
1 stybių arbitražo 

sutartis
\VASH1NGTONAS, bal. 18. 

— Valstybės sekretorius Kel
logg ir Italijos ambasadorius de 

Pranešimai iš Pekino patvir- j Martino pabaigė pertraktacijas 
tina žinias apie nacionalistu de) arbitražo sutarties. Sutartis 
laimėjimus šantungo provinci-, bus rytoj [šiandie] pasirašyta, 
joje, bet sako, kad Čang ’lsoli- 1 
nas nuveikęs šansi provincijos' 
kariuomenę į vakarus nuo Pe
kino ir žygiuojąs į Taijuaną,

Lakūno Koehl žmona 
keliauja į Ameriką

Garlaivio ir baržos 
lizija Temzoje

ke

[Associated Press pranešimais, 
Kinų “karo teatre’’, kuris trau
kiasi nuo pietų šansi provinci
jos smaigalio rytų link iki Gel
tonųjų jūrių krantų, po ginklu 
yra arti 750,000 vyrų.]

Šoko 200 valandų 
sustojimo

be

LONDONAS, bal. 18. Tem- 
cos upėj? ties Tilbury šiandie 
vyko kolizija tarp plaukusio iš 
\’tw Ycrko Į lx>ndoną Cunard 
inijos pasažierinio garlaivio 
\launia ir vienos sunkios bar
tos. Garlaivis buvo stipriai su
klotas. Pasažieriai teko išso- 
linti Tilburv.

BBERLYNAS, bal. 18. — Mo
noplano “Bremen” piloto, kap. 
Hermanno Koehl, žmona išvyko 
i New Yorką, kame ji susitiks 
su savo vyru, kai jis iš Greenly 
salos pasieks New Yprką. Kar
tu su ja keliauja baronas 
liaus von Huenefeld.

Prohibicininkų konfe
rencija su butlegeriais

Charles Ni-
visus šokimo

Jis šoko be

Suėmė 41 “save-the- 
union” pikietininkų

RIO DE JANEIRO, Brazilija 
balandžio 18. — 
ehols sumušė 
ilgumo rekordus.
paliovos 200 valandų. Per tą lai
ką jis neteko dvidešimt svarų 
svorio. Vieninteliai jo partne
riai šokime buvo jo žmona ir 
duktė.

Ohio, 
Shady Side 
kasyklomis

SEA'ITLE, Wash. —Pacifiko 
žiemių vakarų prohibicijos vir
šininkas kviečia pietų vakarų 
Washingtono ir Tacomos but- 
legerius konferencijon su pro- 
hibicijos vykdmyo advokatais. 
Konferencijos tikslas yra pri
kalbinti butlegerius, kad jie 
mokėtų savo pajamų taksus.

Norvegija grįžta prie 
aukso valiutos

OSLO, Norvegija, bal. 18.
Ministerių kabinetas nutarė 
nuo gegužės 1 dienos atsteigti 
Norvegijoje auksu paremtą va
liutą. Nuo tos dienos aukso 
eksportavimo užgynimas panai
kinamas.

ST. CLAIRSVILLE 
>al. 18. — Ties 

Coal kompanijos 
netoli nuo Bridgeporto, vakar
buvo areštuotas keturiasdešimt 
/ienas asmuo, jų tarpe penkios 
noterys. Areštuotieji esą “save- 
the-union” žmones, pikietavę 
kasyklas ir grūmoję grįžtan- 
iems iš kasyklų angliakasiams. 

Jie kaltinami dėl netvarkos kė
limo.

Linksmos buvo Velykos 
Maskvoj

WĖMĖ MOTERIŠKE, NUŠO- 
VUSIĄ SAVO VYRĄ

MASKVA, bal. 18. — Velykų 
šventėmis .Maskvoj per degtinę 
dvidešimt vienas asmuo neteko 
gyvybės. Daug buvo sužeistų 
girtų muštynėse ir šaudymuose. 
Apie 1,500 asmenų buvo areš
tuota.

*ORR
Chicagai ir apielinkei fede 

ralinis oro biuras šiai diena 
pranašauja:

Reikia laukti lietaus; šalčiau 
j>o pietų arba apie vakarą; 
stiprus, daugiausiai žiemių va-

LOUISVILLE, Ky., bal. 18. 
— Policija areštavo Mrs. Nadi- 
ie Weinert, 28 metų amžiaus, 
kuri, susikivirčijus su savo vy- 
•u, teatro orkestro vedėju Bru- 
io Weinertu, nušovė jį. Po į- 
vykusios tragedijos moteriškė 
bandė taksi-kabu pabėgti, bet 
kai ji, užmiršus pasiimti pini
gų, negalėjo šoferiui pasimokė- 
ti, .ji buvo areštuota.

TARP KŪJO IR PRIEKALO

karų vėjas.
Vakar temperatūros buvo

tarp 39° ir 67° F.
Šiandie saulė teka 5:05, lei

džiasi 6:34, Mėnuo teka 5:05 
ryto.

Rado katakombų liekanas

PERUGIA, Italija, bal. 18.—
Darbininkai, kasinėdami lau
kuose, netikėtai atkasė senovės 
krikščionių katakombų lieka
nas.

ST. OLAIRSVILLE, Ohio.— 
Del to, kad vietos aukštesnės 
mokyklos principąlas J. Earps 
norėta pašalinti, 400 tos mokyk- 
’os mokinių, protestuodami, su
streikavo. Streikų jie laimėjo. 
Bet dabar dešiiht mokytojų dar 
vS žinot mokyklų komisijai, 
kad jei principalas Earps busiąs 
oaliktas vietoj, tai jie rezig
nuosią.

Surado naują kometą
PARYŽIUS, bal. 18. — Pa

ryžiaus observatorijos astrono
mas Giacobini praneša, kad jis 

Į susekęs naują kometą.

Permainos Klaipėdos 
uosto direkcijoj 1 .

KAUNAS, bal. 4. — Galva
nauskas buv. ministeris pirmi

ninkas, dabar ėjęs Klaip. uosto 
| direktoriaus pareigas, nuo ku- 
irių prezidento aktu atleistas, ir 
kaip teko patirti, iš valstybinės 
tarnybos visai išeinąs. Esąs 
kviečiamas Klaipėdos miesto 
valdybes vadovauti naujos elek
tros statybos darbus vesti. Nors 
p. Galvanauskas dar galutinai 
siūlymų nepriėmęs, bei esą vil- 
teis, kad sutiksiąs.

Galvanausko vieton uosto di
rekcijos pirmininku busiąs inž. 
Visockis. Tautų s-gos skiria
mas atst. p. \Vittingas jau 
atvyko Klaipėdon ir pradėjo ei
ti uosto direkcijos nario parei
gas. Dabar uosto dir. pirmi
ninko pareigas eina p. Kor
ei įertas.
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Nori pailginti Cal- 
les’o prezidentavi

mo terminų
MEKSIKOS MIESTAS, bal. 

18. — Legalistų partija [Par- 
tido Legalista] pradėjo agitaci
ją palikti prezidentą Callesą 
vietoje, pailginant jo preziden
tavimo terminą dar dvejiems 
metams.

Calles’o terminas baigsis atei
nantį gruodžio mėnesį, o prezi
dento rinkimai įvyks už pusan
tro mėnesio.

P. Akselrod mirė
Buvo žymus socialistų teorinin- 

kas, Rusų Socialdemokratų 
Partijos kūrėjas

išauklėtos at
suka k o dvide-

New 
buvo

Yorke 
vienos

(Atlantic and Pacific PhotoI

Dvinutės sesers, Misa Georgianna Kelly (kairėj) ir Misa 
Eleanor Kelly, kurios nuo pat kūdikystės buvo 
skirai ir viena apie antrą nieko nežinojo, iki jos 
šimt metų amžiaus.

Dvinutės Kelly sesers gimė vienoj ligoninėj 
1901 metais. Eleonora, kai ji buvo dvejų metų,
South Bend, Ind., šeimynos adoptuota, o Georgianna buvo kiek 
anksčiau paimta vienos šeimynos į Bay City, Mich. Georgianna 
lankė mokyklą Detroite. Jos mokytoja vieną kartą atsilankius 
į South Bend netyčioms pamatė Eleanorą ir labai nustebo jos 
visišku panašumu į Georgianna. Padaryta tyrinėjimai, ir pasi- 
rode, kad jos yra tikros sesutės, dvynu.tčs,

Sužinojęs apie tai Dr. Iloratio H. Newman, Chicagos Uni
versiteto zoologijos profesorius, kuris yra tyrinėjęs apie pen
kiasdešimt dvynių porų, auklėtų kartu, paėmė dabar tas dvi 
sesutes, atskirai auklėtas, tyrinėti, norėdamas susekti, kokios 
įtakos aplinkuma daro į žmogaus protą.

Kiek pareina Niką 
raguos okupacija

Amerika iki šiol pamokėjo 21 
gyvastimi ir daugiau ne 3‘j 
milionų dolerių

W ii būro 
Jungtinių

WASHINGTONAS, 
Laivyno sekretoriaus 
pranešimu senatui, 
Valstybių laivyno jėgų okupa
vimas Nikaraguos parėjęs iki 
šiol įtf,536,000.

Susirėmimuose su Nikaraguos 
■sukilėliais dvidešimt vienas A- 
merikos jūreivis buvęs užmuš
tas ir keturiasdešimt penki su
žeisti.

Nikaraguos sukilėlių, kiek 
esą žinoma, buvę 202 užmušti, 
taipjau netyčioms buvę užmuš
tos dvi moterys ir vienas vai
kas. , < i Iii

Keturi farmerio vaikai 
žuvo ugny

S1STERVILLE, W. Va., bal. 
18. — Gaisre, kurs praeitą na
ktį netoli nuo čia sunaikino 
farmerio Ddhotn Tennanto na
mus, žuvo keturi jo vaikai, am
žiaus tarp 3 ir 10 metų.

Lenkų ministeris Zales
kis pas Papų

KOMA, Italija, bal. 18. — 
Papa Pijus XI. šiandie priemč 
Lenkijos užsienio reikalų mi- 
nisterį Zaleskį ir kalbėjos su 
juo per keturiasdešimt minučių. 
Zaleskio žmonai papa padovano
jo brangų rožyną.

General Motors kom
panijos vargai Šve

dijoj
STOKHOLMAS, Švedija, bal.

18. — General Motors korpora-
ei jos naujos įmonės, kurios 
dar tik mėnesis laiko kaip bu
vo atidarytos, dėl darbininkų 
streiko rengiasi visai uždaryti.

Meksikos kovos su 
maištininkais

Kunigas Pedroza, paskilhęs ban
ditų vadas, žuvo kautynėse 
su federalais

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
18. — Praneša, kad Vulturų 
Kanjone Įvyko aštrus susikirti
mas tarp federalinės kariuome
nės dalies ir klerikalų maišti
ninkų būrio. Kautynės traukėsi 
per devynias valandas, kol pa
galinus maištininkai buvo su
mušti ir priversti bėgti į kal
nus.

Pasirodė, kad tam maištinin
kų burini vadovavo paskilbęs 
banditų vadas, kunigas Pedro
za, — tas pats, kurs prieš ke
letą menesių su savo banda puo
lė ties Yurecuaru pasažierinį 
Meksikos Miesto- -Guadalajaros 
traukinį ir išskerdė keletą de
šimčių pasažierių, jų tarpo daug 
moterų ir vaikų.

Bet šį kartą ir kunigas Ped
roza paguldė savo galvą. Kai, 
nebeatsilaikydama prieš fede
ralinės jėgas, jo banda ėmė 
krikti, kungias Pedroza išlindęs 
iš už uolos bandė savo žmones 
sulaikyti ir sutvarkyti, bet, atsi
dūręs tuo budu federalų ugny, 
netrukus susmuko. Kautynėms

kulipkų suvarstytą. •

TRYS VAIKAI ŽUVO NAMŲ 
GAISRE

PRESQUE, Isle, Me., bal. 18. 
— Trys vaikai žuvo ugny, kuri 
praeitą naktį sunaikino čia 
gyventojo Haroldo Farley nar 
mus. Farley žmona ir ketvirtas 
vaikas pavojingai apdegė.

Šią žinią skaitykite 
i pasilsėdami

STOKHOLMAS, Švedija, bal.
18. — Garsaus Pisos “Palinku-
šio Bokšto” pamatus pasiėmė 
sutvirtinti Svenska Diamant- 
bergbormingsaktiebolaget —to
kia inžinierių firma.

Japonijos mieste su
degė 1,000 namų

TOKIO, Japonija, bal. 18. — 
Hirosaki mieste, šiaurinėje .Ja
ponijoj, vakar siautęs per dau
giau kaip septynias valandas 
gaisras sunaikino daugiau kaip 
tūkstantį namų. Tarp sunaikin
tų trobesių yra keturios mokyk
los, du bankui, šešios ligoninės 
ir viena bažnyčia. Padaryty 
nuostoliai siekia apie 1 mtlioną 
jenų.

I I I ■!■■■ »

Pelės apniko gyvulių 
auginimo farmas

LEWISTON, IdaJio. —Viršu
tinės Snake upės gyvulių augi
nimo randus apniko laukinės 
pelės. Vienas rančininkas sako, 
kad jo daly tos pelės sunaiki
nusios vieną trečdalį žolės.

Fordo sąskaitos 1927 
metais sumažėjo 50 

milionų dolerių
BOSTON, Mass., bal. 18. — 

Ford Motor kompanijos pervir
šio ir rezervos sąskaitos per 
praeitus 1927 metus sumažėjo 
arti 50 milionų dolerių. Taip 
parodo tos kompanijos prista
tytas Massachusetts korporaci
jų ir taksavimo departamentui 
raportas.

MOTERIŠKĖ SUDEGĖ

EAST CHICAGO, Ind., bal. 
18. Norėdama greičiau Įkur
ti virtuvės krosnį, Mrs. Eva 
Pleška pylė naftos. Įvyko spro
gimas, ir moteriškė mirtinai su
degė. Vyras ir sūnūs skaudžiai 
apdegė bandydami ugnį užginti.

Kodėl Jungtinės Val
stybės priėmė pro- 

hibiciją
ST. LOUIS, Mo., bal. 18 — 

Pranešime Amerikos Chemikų 
Draugijai Dr. William J. Mayo 
sako, kad užterštas vanduo pri
vertęs Franci ją ir Italiją gerti 
vyną, vokiečių kraštus — alų, 
Nngliją — ėlj ir vyną, Turkus 
—kavą. Jungtinėse Valstybėse 
vanduo esąs grynas, dėl to čia 
pirmiausiai kilęs blaivybės ju
dėjimas ir pagaliau buvus pri- 
’mta probibicija.

Italijos karalius ir ka
ralienė Tripoly

TRIPOLIS, Lybi j a, Afrika, 
bal. 18. — Karališka jachta Sa- 
voia šiandie į Tripolį atplaukė 
Italijos karalius Viktoras E- 
manuelis, karalienė Helena ir 
princesės Giovanna ir Maria.

BERLYNAS, bal. 18. —Pra
eitą pirmadienį Berlyne mirė 
Paulas B. Ak se Ir odas, vienas 
žymiausių socialistų teorininkų 
ir vienas pirmųjų Rusų Social
demokratų Partijos kūrėjų.

Akselrcdas buvo jau senas, 
78 metų amžiaus, žmogus.

Lietuvos žinios,
Kaip Voldemaras kal

basi su spaudos 
atstovais

KAUNAS. — Grįžęs iš dery
bų su lenkais Karaliaučiuje, 
Smetonos ministeris pirminin
kas Voldemaras duoda praneši
mą spaudai. Po pranešimo, pa
žangiosios spaudos atstovai ne
praleidžia progos pasiinformuo
ti dėl Seimo ir referendumo.

“Lietuvos Žinios” paduoda 
šitokį įvykusį dialogų:

—P. Pirmininke, ar dabar, 
kada rišamas toks svarbus 
klausimas, ar nejaučiamas tau
tos atstovybės reikalas? bu
vo paklaustas min. pirminin
kas p. Voldemaras.

—Pasakyk Tamsta tatai Pil
sudskiui... Jis nežino kas Jam 
dabar daryti...

—Bet, p. Pirmininke, gali 
ateity kilti nesusipratimų...

—Nieko. Sekančioji vyriausy- 
l>ė turi pripažinti buvusios ak
tus.

—(tai jau paruošta referen
dumas?

—Jis gali būt greičiau, negu 
jus laukiate — buvo paskutinis 
Išsikalbėjimo žodis.

Areštuoja Plečkaičio 
literatūros pla

tintojus
KAPSAS, Lai. 4. - Kaip te- 

ko sužinoti, kati šiomis dieno
mis politinė policija Panevėžy 
areštavo Al. Dubinsiu ir šiau
duose VI. šurelj ir šponkį už 
platinimą Plečkaičio literatūros.

==’"

“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.L_____ .



[korespondencijos
Scottville, Mich. Indiana Harbor, Ind.

Iš lietuvy ūkininkų gyvenimo Susirinkimai

čia gyvena daug lietuvių ūki
ninkų. Tarp jų visokių pasitai
ko. Nekurie jų mėgsta ir na-
minėle užsiimti. Keletas lietu
vių ūkininkų jau pakliuvo už 
naminėlės darinių ir liko sun
kiai nubausti.

Tarp pakliuvusių ir labiausia 
nukentėjusių yra ir vietos ko
munistas vadas VVilliam Stakė- 
nas. Jis jau antru kartu įkliu
vo ir šį kartų susilaukė sun
kios bausmės. Jis buvo teisia
mas už du nusidėjimu. Už vienu 
gavo vienus metus ir vienų die
na į Leavenworth kalėjimų ir 
užsimokėti $300 pabaudos; už 
antrą nusidėjimą gavo $500 
pabaudos.

Jo brolis Ikonas Stakėnas li
ko nubaustas $1.000. Tečiaus, 
jei jis neužsimokės pabaudos, 
jis turės atsėdėti 6 mėn. Det
roito pataisos namuose.

Jų švogeris VValter Galvidis 
liko nubaustas $300, arba tri
mis mėnesiais Grand Traverse 
pavieto kalėjimo.

Taigi kila klausimas: ar ver
ta užsiimti tokiais darbais, 
kaip munšaino virimas ir par
davinėjimas?

Ar liks lietuviai ūkininkai 
turtuoliais

čia yra gerų ūkių ir žemių ir 
yra gerai gyvenančių ūkininkų, 
kaip lietuvių, taip ir svetimtau
čių. Lietuviai turi geriausius 
ukius, gražiai gyvena ir lietu
vių ūkininkų skaičius nuolatos 
didėja. Štai Pilypas prisispy
ręs tvirtina, kad už 10 metų 
Scottville bus tikras lietuviškas 
jomarkas. Pilypas su Mattix 
yra vieninteliai musų kolonijoj 
farmų pardavėjai, tai jie ir žir 
no kiek lietuvių čia perkasi far- 
mas ir ko galima tikėtis ateity.

Bet dabar ūkininkai yra la
biausia susidomėję — aliejum. 
Nekurie nužiūri, kad Scottville 
apielinkės laukuose randasi alie
jaus. Todėl čia zuja kompanijų 
agentai ir daro sutartis su ūki
ninkais dėl gręžimo aliejaus šu
linių. Daugelis ūkininkų jau 
padarė sutartis ir tvirtina, kad 
neužilgo pradėsiu gręšti alie
jaus šulinius. Bandiniai pada
ryti nelabai toli, ties Muske- 
gonu, kur išrgęšta du šulinius, 
vienas kurių duoda po 300 bač
kų aliejaus į diena. Antras šu
linys kol-kas duoda tik natūra
li gasų.

Pasak laikraščių, aliejų apie 
Muskegona radęs vienas kriau- 
čius. Jis pastebėjęs vandenį 
lig aliejum apdengtų. Jis pradė
jęs tyrinėti Muskegono istorijų 
ir radęs, kad pirmutiniai gy
ventojai beieškodami druskos 
užtikdavę aliejaus šulinius. Bet 
kad jie nežinojo kų daryti su 
aliejum, o ieškojo vien druskos, 
tai tuos aliejaus šulinius jie už
kaldavę ir tik pakeikdavę, kad 
vieton ieškomos druskos jie ra
dę tik aliejų ir tuo sugaišę 
nemažai laiko. Jis tada suor
ganizavo kompanijų nužiurė- 
toj vietoj gręšti šulinį. Dabar 
tas šulinys duoda 300 bačkų 
aliejaus į dienų. Tada pradėta 
gręšti kita šulinį, kuris duoda 
kol-kas tik gasų. Gręžiama ir 
daugiau šulinių.

Dabar bus bandoma gręšti 
šulinius ir Scotville, taipjau ir 
kitose apielinkėse. Jeigu ir čia 
bus rasta aliejaus, tai musų 
lietuviai ūkininkai liks turtuo
liais.—Ūkininkas.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Pirmas susirinkimas įvyko 
balandžio 3 d. Tai buvo Lietu
vių Baltos Rožės Politiško Kliu- 
bo susirinkimas. Peršaukus 
valdybę nepasirodė vice-pirm. 
p. Pr. Remeikio; sulig raporto, 
musų vice-pirm. jau antras su
sirinkimas nebuvo. Nelabai ge
rai, kad valdyba nesilanko į su
sirinkimus.

Šiame susirinkime prisirašė 
prie Kliubo keturi nauji nariai. 
Ligonių raporte pasirodė, kad 
yra du ligoniai. A. Ko- 
veckis ir Juozas Auksą- 
levič. J. Auksalevič bene bus 
turtingiausia vietos lietuvis, 
savininkas Vlctoria. teatro ii- 
turintis nemažai gražių namų 

biznio distrikte.
Svarbiausias susirinkimo nu

tarimas bus dirbti politikoj, nes 
kliubas ir yra tik tam suorga
nizuotas. Pas mus pradžioj ge
gužės bus primary balsavimas, 
tad šiuo reikalu nutarta susi
vienyti su E. Chicagos Ukėsų 
Kliubu, kur priklauso beveik vi
si E. chicagečiai. Mat, musų 
miestas yra padalintas į dvi da
li ir jeigu mes sudedam abiejų 
miestelių lietuvius, pasidaro la
bai daug ir balsavime mes ga
lėsime pasirodyti gana tvirti. 
Jeigu mes visados taip darysi
me ir prieš rinkimus dirbsime 
išvien tai, Inabejonės, mes lie
tuviai, turėsime gerų vardų vie
tos politikoj ir tada politikieriai 
skaitysis kaip su sumaniais 
Amerikos piliečiais. Iki šiol lie

tuviai mažai dalyvaudavo politi
koj; žinoma, balsuoti visi pilie
čiai balsuoja, bet jų niekas ne
žino.

Antras susirinkimas buvo 
SLA. 343 kp., kuris įvyko bal. 
10 d. šis susirinkimas buvo la
bai svarbus dėl SLA. Tame su
sirinkime buvo atlikti svarbiau
si musų šių dienų dalykai — 
balsavimas Pildomosios Tary
bos. šis susirinkimas, pagal 
musų kuopos narių skaičių, bu
vo veik 100r(. Susirinkime da
lyvavo beveik visi nariai ir vi
si kaip vienas padavė balsų už 
dabartinę P. T. Reiškia, jeigu 
visur butų taip kaip pas mus, 
tai bolševikai už savo kandida
tus negautų nė vieno balso.

Reiškia, musų kuopa dabar 
susideda iš tikrų SLA. narių ir 
jiems daugiau niekas nerupi, 
kaip SLA reikalai; jokių užsi- 
varinėjimų nėra, kaip kitose

Apžiurėkit Musų Speciali
Lace užlaidas ir valance išpardavi
mą, kol pirksite kur kitur.

VANDERGR1ND-DOL1STER
DRV GOODS CO.

328 Main Street 
Ručine, Wis.

Dabok Savo Liežuvį 
Del Ligos Ženkly

Jūsų liežuvis niekas daugiau nė
ra kaip viršutinė dalis jūsų skilvio 
ir žarnų. Pirmutinis dalykas j ku
ri gydytojas žiuri. Jis pasako stovj 
.ūsų virškinimo sistemos — ir gy
dytojai sako, kad 90 nuošimčių visų 
igų prasideda su inkstų ir žarnų 

nemalonumais. <

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

Tai yra ženklas, kad jums yru 
reikalingas Tanlac. šios geros, se
nos ir atsakančios gyduolės yra pa
žibėjusios tūkstančiams kurie fiziš- 
cai buvo suirę. Pastebėki! kaip pir
mas butelis jums pagelbės.

Tanlac yra geros grynos gyduo- 
čs. Jis turi savyje saugias moks- 
ines daržovių dalis, šaknis, žieves 
r žiedus, kurios yra pripažintos per 

Jungtinių Valstijų Pharmacopoeia. 
Nusipirkit jų nuo savo vaistininko 
ir pradėkit tuojau vartoti. Jūsų pi
nigai bus grąžinami atgal, jei ne
pagelbės.

Tani ac
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kuopose. štai šiomis dienomis Eugene
Taipgi nutarta pasiųsti dele- Hodge, 19 m., liko sugautas su 

gata į busimąjį SLA. seimų, kitais dviem vaikėzais įsilaužus 
j biliardinę, kad išvogti saldai
nius. Tas pats teisėjas lų Eugene

Nors kuopa nėra sena, bet turi 
užtektinai pinigų apmokėti ke
lionės išlaidas į seimų ir atgal. 
Jeigu musų kuopos nariai butų 
neveiklus ir nerūpėtų SLA., mes 
šiandie nebūtume galėję to pa
daryt, bet musų, kaip tik susi- 
tvėrėm, pirmas obalsis buvo 
pasidaryt pinigų delegatui į 
seimų pasiųsti.

šiame susirinkime prisirašė 
keturi nauji nariai. Buvo išpil
dytų blankų ir daugiaus, bet 
neatsilankė į susirinkimų. Taip
gi mes turim vienų ligonį, mu
sų fin. rast. p. Geo. Maraškų. 
Kaip lankytojai pranešė, p. Ma
niška eina sveikyn. Jam Dr. 
Tananevičia padarė operacijų, 
kuri pasisekė ir galima tikėtis, 
kad musų fin. rašt. iki sekamo 
susirinkimo bus pilnai pasvei
kęs.—Sekretorius.

Eagle River, Wis.
Tik baigė mokyklų, o jau 

vadovauja plėšikais

Keletu metų atgal čia apsi
gyveno airis Hodge, turys ne
mažų šeimynų, iš 7 žmonių. 
Myli lengvai pragyventi, taip 
sakant, mėgsta turėti 6 mėn. 
vakacijas bent porų kartų į 
metus. Persikėlus jam į musų 
farmų apielinkę teko pastebėti, 
kad jo vaikams pradėjus lan
kyti mokyklų pradėjo įvykti 
keistų atsitikimų: tai vaikų ki
šenini iškraustomi, tai žaislai 
atimami, tai suvalgoma vaikų 
pietus; arba įkala vinį į pagalį, 
sulenkia jų ir įsmeigia karvei 
po oda ir t.t. Visų tai pastebė
jęs nusitariau pranešti tėvui, 
bet tėvas vietoj pabausti savo 
vaikus, bėga į miestelį pas tei
sėjų, kad išpirkti man varantų 
neva už apvaginimų jo vaikų. 
Teisėjas mane žinojo geriau, 
negu jį, tad ir patarė jam ge
riau nupirkti daugiau miltų 
vaikams už tuos pinigus, ku
riuos išleis bylai.

Dabar vaikai paaugo ir pana
šiais dalykais nebeužsiima. Vie
ton to jie organizuoja saikas 
daryti smulkius apiplėšimus.

11 --------------- — —S
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heatlng
Kaipo lietuvis, lietuviams visadei 

patarnauju kuogeriausial 
M. YUŠKA & CO.

«fiO4 So. Paulina SI- Cklcaga. III 
----------- --------------- ---—z

SERGANTf ŽMONĖS!
Pasitarkite su 
Dr. Ross apie bi 
le kokių LIGA 
arba SILPNU
MĄ. Maloniai su
teikiami visokie 

patarimai 
DYKAI

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

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

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

Dvidešimtis penki metai 
tame name

ŠlŪSKlfpER~ 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

7b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banka* 

Hodge, kaipo šaikos vadų, ati
davė teisti circuit teismui. Kiti 
du vaikėzai, abu jaunesni 16 m., 
liko paliuosuoti pataisai, tė
vams sutikus atlyginti už jų 
pavogtus daiktus.

Keno Čia didesnė kalte: tėvų 
ar vaikų? Patys skaitytojai 
spręskite.—Jonas Sharka.

Windsor, Ontario, 
Kanada

Technikos mokyklos salėje 
buvo trys iš eilės vakarai. Aš 
kaip tos mokyklos mokinys irgi 
buvau. Kovo 6 buvo suvaidin
ta “Esther”; choras ir orkest
ras buvo protestonų bažnyčios. 
Kovo 22, 23, 24 buvo suvaidin
ta. “H. M. S. Pinafore”, komiš
ka opera; choras ir orkestras 

protestonų bažnyčios. Kovo 20 
buvo skautų pastatyta komedi
ja “Eliza comes to stay”. Pub
likoje buvo visi anglai patrio
tai. Po vaidinimo sudainavo, 
visados, Britų himnų. Labai 
malonų įspūdį gavau atsilankęs 
anglų vakaruose. Pastebėjau, 
kad anglai protestonai mažiau 
turi religinio fanatizmo ir už 
tat yra aukštesnės kultūros.

Balandžio 1 d. buvau ukrai
niečių salėje, buvo sulošta įdo
mi drama. Buvo ■ daugelis lie
tuvių ukrainiečių vakare, mat, 
lietuviams neturint savo salės, 

Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.
i , *

fh ItM.The American Tobsceo Co.. Manufueturerfl
11 ■— ............ ....■■i.' i ---------------------------------------------------------------------------------------------- ------

“Rusė aristokratė—ak, su kokiu smagumu jinai traukia kvepiantį 
cigaretą! Kaipo rusė, aš esu juos visus išmėginusi—cigaretus 
Kairo, Paryžiaus, Londono ir Madrido—čia mano antrojoj, pasir
inkto j tėvynėj, Amerikoj aš atradau sau mylimiausius cigaretus 
“The Lucky Strike/9 Nekalbant jau apie šių cigaretų malonųjį 
kvapumą ir stebėtiną skonį, jie visai nekliudo mano balso—taip 
kad net užsienin važiuodama, aš vežuos 
savo skrynelę, prikrautą Luckies—ir pasi-
linksminu šiuo rukymu iš Amerikos.99

“It’s toasted"

nėra kur praleisti liuosę laikų.
Darbai jau geriau eina, ypač 

Fordo dirbtuvėse.
Vienas vengras pasiskelbė 

galys dubti darbų General Mo
tors dirbtuvėse už 60 dolerių. 
Tokiu budu jis surinko iš žmo
nių 6,000 dolerių ir nedavė nei 
vienam darbo; tų žmogų polici- 
ja areštavo, bet žmonės pinigų 
jau neatgaus. —J. J. J.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

Tabako
Derliaus
Smetona

Mrs. Winslow»s 
Syrup

N A Z ĮMOVA
Žavėtina Aktorė, rašo:

Ketvirtadienis, bal. 19, 1928 ....—~ ----
Pasakyk, kas tave stebina, o 

aš pasakysiu kasotu esi, tai yra, 
pasakysiu tavo talentų, skonį ir 
būdų. —Jent—Bev.

b-

Išmintingas žmogus taikosi 
prie aplinkybių it vanduo, kad 
priima indo pavidalų, kuriame 
jis įpiltas.

—Japonų patarlė.

I BUDRIKO
KRAUTUVĖ

I visados buvo ir bus Lyderiai Radios.
1 Kas vėliausio ir geriausio, viską ir 
kainos žemesnės kaip kiturl

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

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

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

$99.00.

JOS. F. BUDR1K
(Korporacija)

3417-21 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

MOKYKLOS NUR8®, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURIS
TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukitėsnčs mo
kyklos merginom# apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nur»4 pasakė:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų eveikatoe, rei
kia uilaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
itinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jie 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukėtą kiek
vieną vakarą. Joe nepadarys 
nesmagumo.’’

Nujol galit vartoti neilu- 
, rint kaip jus jaučiatės. Kiek

viena moteris privalo turėti 
auteli namie.

Feenamint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 

'< | Soknis Tik 
Mėtos

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių aesma- 
fumų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip lis saugu Kūdikių 
Laxative.

nori išmokti 
gerai rašyti •— 
nusipirk typewriteri.

Garsinkites Naujienose
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Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

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

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Iš Kontestantų 
Darbuotės

Kontesto Baiga Balandžio 
30, 1928

konteste tikrai pasižymėjo, liet 
jus klausime manęs, kuo jis pil
si žymėj o. Nugi teikimu lekcijų 
kitiems kontestantams, kaip tu
ri dirbti, kad pasii'kus aukštus 
laipsnius. Juokai, ar ne? Jis 
pats profesorius vargais nega
lais iš “Non Gradus” kiauto iš
sirito. Teisingas yra- senas lie
tuvių posakis, kad patarti ki
tam lengva, bet padaryti pa
čiam tai kitas klausimas. Visi šiaurinės Amerikos kviečių ka- • • I *tie kontestantai, kurie skaitė ir ralium, 
tikėjo musų Juozo patarimams laimėjus pirmus prizus. 
“Naujienose”, kaip reikia sek- ..... —.. —

“Kas dirba, tas ir turi” — 
sako senas lietuvių priežodis. 
Mintis teisinga ir ganėtinai aiš
ki. Darbas be žmogaus pats sa
vęs nemezga, protas ir rankos 
tai du svarbiu įnagiu — tveria 
darbus didelius ir mažus. Tas 
pats ir šiame “Naujienų” kon
teste. Dirbantys kontestantai 
turi laimėjimų, bet kurie snau
džia keptas karvelis j burną 
nekrinta. Nuoširdus atsidavi
mas dirbamam darbui — tinka
mas vaistas savęs akstinimui. 
Nėra tikslaus atsidavimo dar
bui — nėra pasisekimo dirba
mame darbe.

Musų nuoširdus kon testai) tas 
Pranas Mikolaitis darbuojasi iš j 
lengvo, bet nuolatos progresuo-į p. P. A. Deltuvą nedaug kas 
ja. Putinai nusitaręs 6-tą laips-jyra galima pasakyti. Jo kontes- 
nį išlyginti. Tiesa, dar pusėti- to darbo sąlygos, ypačiai pra- 
nai daug reikia balsų gauti, bet 
pasiryžime yra galybė. Mikolai
tis nuoseklus žmogus: ką sako, 
tą ir išteisės.

P-as Juozas Ascilla į kontes
to darbą stojo gana vėlai ir dar 
su baime, kad nieke nelaimė
siąs. 'Pečiaus pasirodė visai kas 
kita — į trumpą laiką pusėtinai 
gerai atsirekomendavo. Jeigu 
pas kontestantą Ascilla rastųsi 
daug pasitikėjimo savo spė
koms, jis šiame konteste butų 
tikrai gerai pasižymėjęs. Ar 
pasiseks musų kontestantui 
Juozui išlyginti laipsnį 6-tą, ne
galima būti pranašu, bet jeigu 
jis nors ir paskutinėse valan
dose kontesto Įgautų daugiau' 
pasiryžimo dirbamame darbe, 
daugiau įsitikėjimo savo akty
vioms spėkoms — 6-tą laipsni

Konteato Numeratoriua: 
Antanas Ripkevičius. 
Kontesto Vigilijos: 
Marė Kemežienė.

KORESPONDENCIJOS

East Chicago, Ind

Iš ko iš ko, bet iš seno Chi
cagos artisto, teatro tėvo, B. 
Vaitekūno, buvo tikėtasi daug 
daugiau negu iki šiam laikui 
pasirodė. Tiesa, padaryti tiek 
biznio, kiek kad padare kontes
tantas B. Vaitekūnas, skaitvtu- 
si pusėtinai gerai kitam, bet 
ne Vaitekūnui. Kontestantas B. 
Vai tekūnas, senas pažįstamas 
Chicagos lietuvių, žymus dar
buotojas lietuvių scenoje, bet 
vos ne vos iš “Non Gradus” iš
lipęs ant kranto laipsnio 7-to 
stovi, tarsi ko laukia. Well, bro
li Vaitekūne, jeigu non savo 
gerą vardą garbingai išlaikyti 
šiame “Naujienų” konteste — 
turi būtinai 6-tą laipsnį išlygin
ti. Kitaip, bent aš ir mano drau
gai, tavęs daugiau lietuviško te
atro tėvu nebevadinsime. Jeigu 
esi geras artistas scenoje, tai 
pasirodyk neblogesnių artistu ir 
“Naujienų” konteste.

Visam lietuviškam pasauliui 
yra pažįstamas musų kontes
tantas Juozas Kuzmickas-Ukt- 
veris. Jis šiame “Naujienų”

MŪRINIS arba MEDINIS
C1H — kiti lengvais iš-
T lU mokėjimais į 24 mėųesius 
Musų speciališkurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

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

Quality Construction Co. 
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

nių ligoniu instituciją, palygin
si t šio vaizdo teisingumą. Pir
ma negu Tamsta nori duoti pa
mokinimus kitiems, apsausink 
savo beismentą nuo naminėlės; 
antra, jeigu nori būti geras 
mc istras, tai išsimokyk bent 
taip palaidavoti sau arba ki
tam namą, kad jis daugiau ne
griūtų. Tada busi švarus žmo
gus—nesmirdės beismentas nuo 
“narnineles” raugo ir busi geras 
meistras, kad daugiau negrius 
pabudavotas namas. Apie kitus 
klausimus nebsirupinkite —tai 
ne tavo protui darbas.

—Profesorius Pliokšt.

IR

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

RUG and FURNITURE 
CLEANERS 

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

Musu kolonijos veikimas ne
žymus, tiesa, randasi viena kita 
draugijėle, bet aktyvumo kul
tūriniame darbe nesimato. Se
niau čia buvo didesnis veiki- 

. mas, bet bolševikiškai paviet- 
riai užėjus kaip ir maro liga 
visą lietuviu gyvumą nustelbė.

Jeigu tikėti Chicagos bolševi
kų gazietai, kurią čia velniu 

'vadina, tai pas mus dar esama 
• didelių žmonių. Savo gazietosi 
iNr. 73 ir 89 vepalioja nebūtas 
melagystes apie vietinę “Nau- 
-■■"•1” kontestantę, kad buk ji 

: šiokia, buk ji tokia, bet visas 
jos blogumas susiveda prie to, 

jo grūdams parodose Į P sėkmingai platina 
Ijienas”, o bolševikų 
. lieka vien nugraužtas

(Pacific and Atlantic Pnoto]

C. Epson Smith iš Cornvallis, 
Mont., kuris tapo pripažintas*

mirgai darbuotis, kad laimėjus, 6-tą laipsnį tikrai išlyginti, aš ^ra žmonių 
kontesto darbe šiandie jie'tam pilnai tikiu, ką Sturonas 
visi stovi greta jo. Juozai, jei- sako, tą ir padaro. “Good” 
gu nori dar savo gerą vardą at- lauksime.
laikyti, bemt prie užbaigos kon
testo paspausk, kad išlygintu
me! laipsnį 6-tą. Lauksime.

Apie RocKfordo kontestantą

Nau- 
šlamštui 

kaulas, 
sakoma, kad su 

dumiu du turgų, o su .pliku 
nėra ko peštis. Tats pats su 
musų Bakeno gatvės bolševikų 
žiopliu. Jis per savo spaugas 
akis teisybės faktų nematys, 
pertat ir argumentams vietos 

i negali rastis. Jis savo ypatoj 
mato didelį žmogų, idealistą, 
daug žinantį, pertat jis “Nau
jienų” kontestantę kąsdamas 
kalba net apie Tolstojaus “Pa

la. į tamsio Galybę’’. Bet noriu

Neskaudės ir nenie
žės Kojos!

MAGIŠKAS pauderis prašalina ko
jų skausmus greitai. Puikus iš

gydymui minkštų kornų ir sutrini- 
mų. Prašalina nuovargi, skausmą ir 
niežiejiiną beveik iš sykio. Prašali
na atsidavimą. Ir padaro kojas vė
siomis ir maloniomis, kad jus no
rit šokinėti ir sukauti iš džiaugsmo! 
Parker’s Foot Care 
vaistinėj.

ft/ op* F00TCARE < 35c

Pasalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

šiandie jusų -v n-*- Į e P
Viaoae aptiekoM—35c ir 45c puodukas ir 
dude!4. ChUdren’s Musterole (lengves

ni forma) 3Sc.

Geresnis nei Muštai d Plaster,

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

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

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado suatata 
kurs iitikro iveičia nedrasky
damas dantų emales —- tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickotiu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

Well, well, na, o kaip bus su 
musų kontestantų Geo. Luku? 
Jis šiame konteste “slow” — 
perkūniškai “slow”. Jo visi pro
spektai, tarsi migla ūko nyks
ta. Kontestas baigiasi, o jis vis 
dar pradžioj 7-to laipsnio. P-as 
Lukai, po šimts pypkių, ar bent 
tavo gyslose nesiranda nei L. .....
šo raudono kraujo, kad toks vipn<v vaizdŲ paveikslėlį jTrirnin- 

darbe9 musų bolševikam fanatikui, 
būtent, kad kiekvienas silpna- 

i genijų; jeigu 
|tam netikit—aplankykite proti- 

žiokais — tavo ainiai buvo nar-________ _____________ _____ —
sus, galingi, jie apveikė prie-' 
šus. Na, o kur tavo narsa, pa- ’ 
siryžimas, kur progresas šiame 
kontesto darbe? Imk pavyzdį iš 
savo bočių, iš savo prabočių 
atgims tavo prisnūdę jausmai /
ir tokiu budu gal įgausi gailėti- ' 
nai spėkų, kad išlyginti bent i

džioje buvo gana sunkios. Rock- 
forde “Naujienos” iki šiam lai
kui neturėjo tinkamo žmogaus, 
kuris rūpintųsi kėlimu cirkulis- sustingęs esi kontesto 
cijos. Dirva buvo ganėtinai ap-i Kaipo geras tėvynės sunūs, pa- - 
leista, priusnėjusi. Ačiū musų1 triotas, prisimink garsųjį lietu- l)ro^ls jaučiasi 
kontestanto sumanumui — jisįvių mūšį ties Žalgirio su kry-'* '™ 
pralaužė pirmąjį ledą, jo darbo 
vaisiai yra mums tikrai džiu
ginantis. Ar pasiseks musų 
gerbiamajam kontestantui išly
ginti 6-tą laipsnį, iš kalno sun
ku pasakyti. Bet galima daleis- 
ti, kad taip — išlygins. Lauk
sime.

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

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

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

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

--------- -- ----------------------------------- -------------------------- --------------- ;------r,.; .n.-- =

CHEVROLETj1

T-as M. .Sttironas pradėjo 
konteste darbuotis vėlokai, bet 
jis progreso žmogus. Nusitaręs (Bus daugiau)

VALIO!! VALIO!!

1928 M. KETURIOS EKSKURSIJOS

LIETUVON

Be Jokių Persėdimų

Tiesiog į Lietuvos Uostą

KLAIPĖDĄ
BALTIKO-AMERIKOS 

LINIJOS LAIVAIS

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui

Ima Ekskursija
Lietuvių Judamųjų 

Paveikslų Korp. 
išplaukė 

Balandžio-April 17 d. 
Laivu “LITUANIA”

Ekskursijai vadovavo 
JONAS K. MILIUS

2ra Ekskursija 
“VIENYBĖS” 

GEGUŽĖS 2-rą dieną 
Laivu “ESTONIA” 

Ekskursijai vadovaus 
Antanas Kandrotas

3čia Ekskursija
“NAUJIENŲ” 

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

4ta Ekskursija
LIETUVOS VYČIŲ 

Birželio-June 16 dieną 
Laivu “ESTONIA” 

Ekskursijai vadovaus 
Kazys J. Viesulą

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtoji 

kraštą. Kas metai vis daugiau ir daugiau amerikiečių važiuoja 
aplankyti saviškius Lietuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisve
čiuoti. Lietuviai deda visas pastangas, kad tie svečiai butų gerai 
priimti ir išsivežtų malonius jspudžius iš Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog j Klaipėdą ant Baltiko-Amerikos Li
nijos be jokių persėdimų prie dabartinių aplinkybių yra malonus 
ir visiškai keleivių nevargina.

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

Žinioms Kreipkitės j VietoH Agentą.

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

Pasivažinėjimas Pasako 
Puikią Pasaką!

Kiekvieną dieną didesnis ir ge
resnis Chevrolet beveik pats 
pąrsiduoda tūkstančiams naujų 
savininkų!
Čia randasi vienodumas ir ty
kumas valdyme, apie kurį pir
miau nebuvo galima nei ma
nyti, apart brangių automobi
lių! čia randasi patogumas ir 
greitesnio važiavimo malonu
mas! Ir čia randasi visai leng
vas kontroliavimas kuris teikia 
visai naują 
važiavime 
rinkoje!
Atsilankyki!
stracijos., Mes maloniai 
sime jums pasivažinėjimą — 
kaip tik toli jus norite — ir 
tokiais keliais kokius jus išsi
rinksite!

būdą automobilių 
pigesniųjų kainų

šiandie dėl demon- 
suteik-

1 -at these Low Prices!
ZMXXS.*495
The 
Co*ch**t««.
Stp...... *595
£^...*675

TheSportCabriolet ... 005

(’3±J2g)*‘»5 
LĮght Deltvcry 
(Chauia Only)

Ali pricea f. o. b. Fllnt. HlchlgM*

Thj iultide ihi Iowm< bandito* and latadni

Chevrolet turi lietuvių departamentų. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas kitus 
Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

Atlankyki! arčiausį Chevrolet Vertelgų
SOUTH

F. L. Crawford Motor Hale* 
0321 Cottaire Grote Are. 

M’ltte Motor Raka 
Blue aland. III.

Reljulkr A flatner Chevrolet Co. 
1741 Cottaae Grove Avė. 

Spooner Motore. Ine. 
Harvey, III.

McManua Motor Raka 
0711 N. Weatern Avė. 

MlehlKini Avė. Chevrolet Co. 
2234 H. MkhlKun Avė.

NlehurKer Chevrolet Conipmiy 
7741 Stony laland Avė. 

A. J. OoHterheek Motor Co. 
7811 N. lliilHttMi Nt.

Orine Broa. A Hheeta Motor Co.
0822 Cottaica Grove Avė. 

Superlor Motor Sale* 
01113 H. Halated St. 
SOUTH— (Contlnued)

Selp Chevrolet Company 
8022 Comniereial Avė. 

Warme Motorą, Ine. 
ChleaRO llelKhta, III. 
Yoiihk A Hoffman 

1700-11 W. V8th St. 
Aruo Motor Conipany 

11211-10 Areher Avė., Argo, III.

AhIiIuikI Avė. Motor Sales 
8430-12 S. Ashland Avė. 

Normau M. Barrou Chevrolet 
Reles 

2330-48 W. lllth Ht. 
Bautnan Chevrolet Sales 

3810-20 Archer Avė. 
Caley Brothers 

10038 R. Mlchlran Avė. 
NOKTU 

Cptovn Motors Corporation 
4880 Broadway 

WeHcott-/<chonlaii Coinpuny, Ine. 
1248 Chlciuro Avė., Kvanston 

NORTII—e(Cantlnuc<l) 
Albany Park Motor Hales 

3102 I.awrenee Avė. 
BlaineuHer-tiKun Chevrolet Hales 

tNllen Center, III. 
Dės riiUnee Motor Co. 

PeH Daines, III. 
Mihvaukee Avenue . Motor Sales 

2804 MHwaukee Avė. 
WK8T 

Rinart Chevrolet Company 
I.n Granite, III. 

Dės rialnes Valley Motor Sales 
I.etnont, Iii. 

M'est Auto Sales 
2032 M'ashington Blvd.

— yra tinkama 
kaina mokėti

uz gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Hale*
Avė.
Motor Co.

Drlje Motor Sale* 
0828 RooHovelt Koad. Oak Tark 
Georft W. Durst Chevrolet Co. 

TU W. Juokuoti Blvd.
WK8T— (CoHtJnusd) 

Elmwood Park Motor Co. 
Ėlnrwood Fork, 1U.

Flvek’o Hale* h Rerrloe 
2432*48 R. Kodai* Avė. 
Keenait Chevrolet Hales

MSS'SS W. 88d Ht., Cieere, III. 
Kiną Motor Hale* 

Mayvvood, III.
LewU Auto 
3400 Ogden 

Murray Service & _____ __
M2 Madlson St., Oak Vark, UI.
Kay O'Connelt Motor iCompany 

4023 W. MadlHon St.
Hnrry M. Krid Motor Companv 

8818 W. North Avė. 
Rooeevelt Motor Hales 
3838 RoooeveH 
B. A N. Motor 

0827 Ogden Avė., 
Taylor Chevrolet

MclroHO Park, m. , 
K. H. Fleck A Company 

IlbitHlale, Ulūiola

w

tMad< by

Hond
Hale*

B erw.ru
Sale* .
111. I G E R B. Naujienų skai

tytojos ir skaitytojai 
prašomi pirkinių reikalais 
eiti i tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

V—II ■ ■' «■•>' r-< įu^Įį.^.

erw.ru
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NAUJIENOS
The Litheanlan Daily Newe 

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

1739 South Halsted Street 
Chicego, Iii.

Telephona RooeeveJt R&1M

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rateli 
8.00 per year in Canada. 
7. K) per year outaide of Chloro, 
8.00 per year in Chicego. 
te. per copy.

Entered a»~ SecoDd Claaa Matter 
tfarch 7th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, IR, andar the act of 
Marcb 8rd. 1879.

NauUenoe eina kasdien, iiakirlant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
LR — Telefonai: Booeevelt 85M.

TUŠČIA DEMONSTRACIJA

Bremeno miestas, kurio vardas buvo duotas vokiečių 
aeroplanui, nesenai perlėkusiam Atlantiką iš Airijos į 
Kanados pakraštį, atsisakė siųsti lakūnams pasveikini
mų. Atsisakė dėlto, kad baronas von Huenfeld ir kapi
tonas Koehl lėkė iškėlę ant savo aeroplano senųjų kai- 
zeriškų Vokietijos vėliavų. Bremeno respublikonai pa
žvelgė į tokį jų elgesį, kaip į Vokietijos respublikos įžei
dimų.

Dabar darosi aišku, kodėl vienas pirmutinių “Bre
meno’’ lakūnų sveikintojų buvo ex-kaizeris Wilhelmas. 
Tas baronas von Huenfeld (“iš vištų lauko”), pasirodo, 
esųs buvusiojo kaizerio asmeniškas draugas.

Panaudot lėkimų per okeanų demonstracijai už Vo
kietijos moriarchizmų, žinoma, buvo visai ne vietoje. Ir 
keiston padėtin tokia demonstracija statė oficialį Airių 
respublikos atstovų, Fitzmaurice’ą, kuris kelionėn pasi
ėmė savo krašto vėliavų. Airiai gi nėra dabartinės res
publikoniškos Vokietijos priešai.

Nešdami monarchišką vėliavų per Atlantikų, tie 
vokiečių lakūnai kaizeriui nepadėjo, o savo vardui pa
kenkė.

COOLIDGE’O Rėmėjai Už HOOVER’Ą

Jeigu prisižiūrėti Amerikos spaudai, kaip ji rašo 
apie kandidatus i Jungtinių Valstijų prezidentus, tai 
aiškiai matyt, kad visi tie laikraščiai, kurie anąmet rė
mė Coolidge’ų, dabar stoja už Hoover’o kandidatūrų.’ 
Vargiai gali būt dar kokia abejonė, kad republikonų 
“senoji gvardija” stengsis vaizbos sekretorių nominuoti, 
ir jisai veikiausia bus nominuotas.

Beveik dar tikresnis atrodo Al Smith’o nominavi- 
mas demokratų sąrašu. Demokratų partija tiesiog ne
beturi iš ko pasirinkti. Ji yra taip nusmukus, kad lai
mėti rinkimus ji galėtų tiktai tame atsitikme, jeigu jos 
kandidatas, taip sakant, “uždegtų minias”. Manoma, 
kad Smith’as tai ir atliksiąs, kadangi jisai labai “šla
pias” ir gerai pažįsta gatvės psichologijų (mat, pats 
augo gatvėje). ( j-

Taigi reikia laukti, kad rinkinių kovoje didelė dau
guma piliečių bus pasidalinus tarp Hoover’o ir Smith’o 
šalininkų. Bet Herbert Hoover nepatenkins farmerių, 
o Al Smith’o nemėgsta fanatiški protestonai. Todėl, jei 
šiemet butų liberališka “trečioji partija”, tai ji galėtų 
surinkti pusėtinai balsų. Kol kas tečiaus tokios partijos 
nesimato horizonte. Trečiosios partijos rolė šiemet tur
būt bus palikta socialistams.

“DIRBS LAISVAMANYBEI”

Dr. Jonas Šliupas žada dar “daugiau laisvamanybei 
padirbėti, kad paliuosavus Lietuvą iš kunigų įtakos”. 
Tas jo pažadas skamba labai juokingai, kuomet jisai 
kartu tvirtina, kad dabartiniai Lietuvos valdovai “bent 
yra Lietuviai”.

Tautininkų “lietuviškumas” pasireiškė tame, kad 
jie padarė konkordatų su Romos papa, kokio nė patys 
klerikalai nedrįso pasirašyti!

Kam dar tuomet kalbėti apie laisvamanybės darbų?
Rimtai suprantant laisvamanybę, ji yra ne Romos 

papos keikimas “Romos krokodilium”, kaip išeidavo pas 
Šliupų, bet — apšvietos skleidimas. Kova su kunigais, 
prie kurios buvusia amerikietis sakosi rengiąais, yra 
politine kova, kurioš negalima sėkmingai vesti be lais
vės ir politinių organizacijų. Šliupas gi reikalauja ne 
laisvės, bet “tvarkos”, o politines organizacijas visas be 
išimties niekina. Tai dabar klauskite jo, ko jisai nori?!

----------------------------------------- ■>■■■<

Apžvalga
b--------------- I <

ŠLIUPAS VĖL “SURIMTĖJO”

Karštas komunistų “tavorš- 
čius” ir jų spaudos bendradar
bis, d-ras Graičunas, dabar krei
pėsi į fašistinę “Vienybę“, duo
damas jak paskelbti privatinį 
d-ro J. Šliupo laiškų, rašytų

U Įsi sakymo kaino
Chicagoje — paitej

Metami —7—... ..................  |8.00
Pusei metų___ - «■ 4.00
Trims mėnesiams ,,, ■ . 2.50
Dviem mėnesiam .. ...................... 1.50
Vienam minėsi ei ■ > —» .75

Chicagoje per iineiiotojan
Viena kopija —— —— 8c 
Savaitei ■■ ■ - ——  18c
Mlneaiai  7fc

Suvienytose Valstijose, na Chicagoje, 
paltu

Metami — -............ . . . — 87.00
Pusei metų    . . ■» . 8.58 
Trims minėsiantis - ■■■ ... 1.75 
Dviem mineaiams . , —— 1.25 
Vienam minėsiu! ......... —- .75

Lietuvon ir kitur elsieniuoea
[Atpigintai* a

Metama.......  ........... — 88.00
Pum! metų------------ ---_ 4.00
Trims mlnaaiama —-___ AM

Pinigus reikia siųsti palto Mansy 
Orderis kartu su atsakymu.

Graičunui. Taip tas neramusis 
“13 numerio“ savininkas blaš
kosi tarpe komunistų ir fašistų.

Iš p. šliupo laiško matyt, kad 
jisai jau vėl — atvirto į “dva
sią šventą“. Susiriesdamas jisai 
teisina Smetonos—Voldemaro 
valdžią ir smerkia visus jos 
pirmtakunus, pradedant social
demokratais ir baigiant klerika
lais.

Anot senojo “laisvamanių tė-
vo”, socialdemokratai tik savo si nuo žmoniškumo,

(Pacific and Atlantic Photo]

Edmar Gardner, 17 m., duktė 
sociologijos profesoriaus šiemet 
baigia Ripon, Wis., kolegijų. Ji 
bus jauniausia studentė bai
gianti tų kolegija. Be to ji bai
gia mokslų kaipo geriausia stu
dentė visoj kolegijoj.

kišenės žiuri, — taip, kaip ir 
liaudininkai. Ir vieni, ir kiti 
koliotis moka (šliupui, “išperų“ 
ir “benkartų” autoriui, tur-but 
mokytis iš jų nereikia!). Val
džioje budami, jie, girdi, pasi
rodė “liurbiais ir kerštinčiais”; 
prie jų buvęs favoritizmas, vie
tų grobstymas ir pelnų ieškoji
mas. Tokiais pat buvę ir krikš
čionys.

Apie tautininkus d-ras Šliu
pas sako, kad jie “gyvena au
sis suglaudę, didesniais planais 
nesidomi; laukia, ka rytojus 
atneš.“ Taip pat esanti per ašt
ri cenzūra ir per daug pataikau
jama kunigams.... Bet cenzū
ros šliupas neatmeta, nes, kaip 
jisai sako, “be jos tai laikraš
čiai butų pilni paplavų”.

Mes apie p. Šliupo politiškų 
išmanymą niekuomet nebuvo
me aukštos nuomones, bet vis
gi nesitikėjome, kad jisai taip 
juokingai nušnekėtų. Jisai ma
no, kad cenzūra esanti reikalin
ga “paplavų“ (kelionių) šalini
mui iš laikraščių. Bet argi jisai 
nemato, kad cenzūra tai politiš
kas kovos įrankis, kurj valdžia 
vartoja prieš tam tikrų žmonių 
nusistatymų, o ne prieš kalbos 
nešvarumų?

Dar keisčiau skamba šita vie
ta Šliupo laiške:

“Nėra įstaigos įstatymams 
leisti. Aš siulau Įsteigti Vals
tybės Tarybų, kuri pakeistų 
Konstitucijų, o potam butų 
galima ir Seimas sušaukti.“ 
Tai matote, p. šliupas jau no

ri “keisti“ valstybės konstitu
ciją su pagalba kokios ten jo 
sumanytos “valstybės tarybos“. 
Vadinasi, teisėtą konstitucijos 
keitimo kelią (kad ją keistų vi
suotinu balsavimu išrinktas Sei
mas) jisai atmeta! Kam gi Lie
tuva priklauso, jeigu žmonių iš
rinktą Seimą jisai laiko netin
kamu pamatiniems krašto įsta
tymams gaminti?

Visa priežastis šitų atžaga- 
reiviškų šliui*) strapaliojimų 
bus bene ta, kad jisai dėl “Kul
tūros“ bendrovės reikalų susi
pyko su socialdemokratais ir 
liaudininkais. Kol nebuvo susi
pykęs, tai jisai memorialus ra
šė, reikalaudamas, kad Smeto
na tuojaus sušauktų Seimą, ir 
protestavo prieš tautininkų 
smurtą.

Senos šliupo ligos: nuomonių 
nepastovumas ir asmeniški ker
štai.

Yra kažin kas stipriau ir reik
šmingiau, ne kaip žmogaus va- 
Ha—lai neišvengiamoji įvykių 
eiga. -r-L. Tolstojus.

Devyniasdešimt nuošimčių 
žmonių gabumo talentais apdo
vanoti dirbant sau mėgiamą 
darbą.

žmonės pakenčiami tik pa
vieniui; minia per daug nutolu-

J. Mikalauskas

Teatras ir Idėjos
(Tęsinys)

Trumpai atsakome: miniai, 
liaudžiai. Ta minia buvo val
dytojas to teatro ir teatras 
stengėsi jai pataikauti. Bet 
nereikia manyti, kad tai mi
niai, kuri turi estetinį (gro
žės) skonį, bet tai, kuri vado
vaująs ūpais, nuotaikomis.

Vienas prancūzų artistas mi
nių yra šiaip nupsichologavęs: 
teatro publika iš anksto netu
ri jokio nusistatymo apie jokį 
veikalų. Viskas priklauso nuo 
įspūdžių vietoje, teatro salė
je. Teatrų direktoriai sako: 
pasauly nėra nei blogų, nei ge
rų draminių veikalų, yra tik 
palankus ir nepalankus teatro 
salės ūpas. Veikalas tinka, — 
tai vienų viena protinga kriti
ka; visi kiti svarstymai apie jo 
turinį, apie autoriaus gabumą 
bereikalingi,

Paskui jis stato tokį klausi
mų: “Ar jus žinote nuo ko 
priklauso skonis inteligentiškos 
publikos ir laipsnys ideališkų 
nusistatymų?

Jus manote, nuo daugiau ar 
mažiau žadinančios rašytojo 
idėjos, nuo tveriamosios galios. 
Nieko panašaus. Priežasčių 
daug, bet nė vienos psichologi
nės pilnoje žodžio prasmėje.

“Pirmiausia, labai svarbu, ar 
senai ar nesenai žiūrėtojai pa
valgė pietų. Jeigu nesenai, tai 
joks genijus neiššauks jų pa
lankumo. Virškinimas nesu
taikomas su estetiniu skoniu. 
Ar žinote dėl ko iš šių laikų 
repertuaro visai išnyko rimta, 
aukštai statoma senųjų laikų 
komedija? Visai ne dėl to, 
kad nėra kam .jų rašyti, bet 
dėl to, kad publika valgo prieš 
pat spektaklį (vakarą). Jei 
valgytų valanda ankščiau, tai 
dramatinė Ijteratura eitų vi
sai kitais keliais. Dabar prie
varta priseina aktoriams rašy
ti vodevilius, farsus ir dar blo
gesnius dramatinius fokusus.

Bet yra dar įdomesnė prie
žastis, dėl kurios didelis talen
tas gaM būti paniekintas ir va
karykštis niekas šiandien būti 
aukštai statomas. Reikia, pa
vyzdžiui, pastatyti dramą ta
me teatre, kur publika yra pa
pratusi Vaikščioti, juoktis ir 
viskas pralošta. Ji nuobodžiau
ja, ji neturi pagrindo po kojų, 
neturi vedamosios idėjos: to
dėl kad ji įpročio gyvulėlis; ir 
vertinga drama žus neminima. 
Miniai daug reiškia tų laikų 
mados. Jei ne sulig tų madų, 
tai teatras negali gyvuoti.“

Taip yra charakterizuojama 
Paryžiaus publika; ką reikia be
sakyti apie kjtų kraštų! Ir 
tai publikai vergiškai pataika
vo teatras. Jis gaudė kiekvie
ną minios ūpą, norą ir taikė
si prie to.

Kad aiškiaus nušvietus šlyk
štų teatro pataikavimų, duodu 
trumpą ištrauką iš Prancūzų 
teatro istorijos. Laike revo
liucijos teatras švente žuvimą 
gerbtiniausių sluoksnių. Su 
nepaprastu džiaugsmu scenoje 
rodė dvasiškijų su juodžiausio
mis dėmėmis, pajuoka monar- 
hiją. Bet lig tik ore pasijuto 
reakcinis vilnijimas, teatras 
(griežtai) griebėsi jo pirmiau
siai. Reakcinis artistų azar
tas priėjo iki tokio laipsnio, 
kad publika pradėjo kelti nera
mumą, kaip prieš revoliuciją, 
net šaudė scenon. Bet vejas 
pute teatro pusėn.

Užtekėjo Bonaparto žvaigž
de, ir teatras- galėjo visomis 
galiomis išjuokti revoliuciją, 
išjuokti jos įstatus, tyčiotis iš 
jos idėjų ir istorijos. Teatras 
atvaizdavo visą revoliucinį vei
kimą, visus principus 89 metų 
su Jakobinais, žemindamas iki 
paskutinio laipsnio Robespierą 
ir jo kraugerišką veikimą, te
atras visiems revoliucijos da-^ 
lyviams kirto smūgius. Išim
tinai Bonapartas buvo kelia
mas aukštyn su savo genijų ir, 
nė viena įstaiga taip ne patai
kavo ir žemai iieįiusmuko, kaip 

teatras Napoleono laikais. Da
bartiniu laiku sunku tatai įsi
vaizduoti. žinoma, Čia nega
lima kaltinti Napoleono. Te
atras, matyti, skubėjo užbėgti 
už akių visiems, ir visus impe
ratoriaus pasisekimus aukštin
ti. Įvairių įvairiausių veikalų 
sugalvodavo teatras; kad pa
garsinus vieną ar kitų įvykį: 
istorija ir mitologija buvo pa
šauktos pagalbon, kad tik iš
aukštintų naująjį “Karolį Di- 
dyjį” ir “Achilėjų” Bonaparto 
garbei plaukė nuo scenos mo
nologai su visu iškalbingumu, 
jį puošė vardais prakilniausių 
Rymo imperatorių ypatingai 
Trajano.

Napoleonas žlugo. Paryžius 
prisipildė svetimtaučių kariuo
menės. Nugalėtojas buvo Ru
sijos imperatorius Aleksand
ras L Teatras vėl stengiasi 
Aleksandrą I įvesti Trajono ro- 
lėn, ir jo garbei stato tų patį 
spektaklį, kuriuo nesenai gar
bino Napoleoną.

Bet ne vienam Aleksandrui 
taip buvo. Įsiviešpatauja Bur- 
bonai. Vėl teatras kelia į pa
danges Henriką IV, tikrinda
mas publikai, kad tuo džiau
gias visa Prancūzija. Bet ar
tistai perdaug paskubėjo. Na
poleonas dar nebuvo žuvęs ir 
jis grįžta į Prancūziją šimtui 
dienų. Aktoriams vėl prisei
na jį girti. Ir vėl nelaimin
gas Trajanas scenoje, kuris 
jau tretį sykį maino savo at- 
stovautoją.

Įsivyravus monarchijai, visi 
revoliuciniai obalsiai buvo pa
juokiami. Pavyzdžiui, pavo
gus kam nors laikrodį sakyda
vo: laikrodžiai “susidraugavo“ 
ir tt. Daug dar galiu tokių 
taktų nurodyt, bet tenkinsiuos 
tuo. Manau pakaks pavyzdžių, 
kad supratus pataikaujamųjų 
teatro rolę.

Dabartinis teatro stovis yra 
labai apgailestautinas. Pažiū
rėkime, ką daugiausia vaidina. 
Daugiausia kokių nors įsimylė
jusią porelę. Artistai vargiai 
kitką gali atvaizduoti. Jie su
geba vaidinti inteligentą su 
su fraku, barzdele; moka pa
vaikščioti scenų ir reikšti vi
sai mažai reikšmingus žodžius. 
Tuo, rodos, artisto uždavinys 
ir pabaigtas. Jam nesvarbu 
idėjinis, psichologinis klausi
mas. Idealus tipai jam nepri
einami.

Todėl teatras taip baisiai ir 
yra nusmukęs. Vietoj to, kad 
kėlus žmogų prie idealo, žadi
nus grožio jausmus, stengia
masi patenkinti žemuosius žmo
gaus jausmus, pataikauti pub
likos upui, griaujama dora, 
gramzdinama siela j pesimizmo 
pragarmes, « griaujamas visas 
šviesus musų gyvenimo rūmas. 
Spėju, kad ne vienas esame gy
venę po vieno kito koncerto 
ar vakaro sunkų, juodą ir šal
tų įspūdžių tarpą. Rodos už
geso kas šviesu, dingo kas ar
tima, ir tu lieki vienas užsivy- 
lęs, savęs nekęsdamas, kitais 
nebetikėdamas.

Todėl teatras nebėra vertas 
vadintis mokykla, šventykla 
arba tribūna.

Dabar kyla klausimas, ar te
atras gali pakelti savo autori
tetą, ir koks jis privalo būti, 
kad galėtų autoritetą turėti? 
Be abejojimo, teatras gal pa
kilti. žinoma, reikia daug triū
so. Jis tik tada galės nešti tą 
savo aukštą vardą, kuris jam 
yra prikergiamas, kada sceno
je bus statomi tikrai idealinei 
kuriniai, apimantys visą žmo
gaus gyvenimą, kada teatras 
ža^’i’n/s1, jkie'kvicnam grožio ir 
meiles jausmus, ves prie idealo 
ne žemiško, bet amžino.

žinoma, ir aktorių pareigos 
turi pasikeisti. Aktoriui turi 
rūpėti ne išviršutinis jo clgi- 
.masis, poza, bet vidujinis per
gyvenimas. Aktorius, vaidin
tojas yra menininkas, dailės 
kūrėjas, todėl jam turi rūpėti 
aukščiausias idealas.

Jis turi pergyventi visą tą, 

kas prakilnu, aukšta, kas veda 
prie idealo, grožio, nes tik ta
da jis galės ir kitam įkvėpti 
to pasigėrėjimo grožiu ir pa- 
sibiaurėjimo, kas biauru. Ta
da tik publikų galės suįdomin
ti. Ir teatras liks mokykla, 
apšvietos vieta.

Todėl mes lietuviai, rengda
mi vaikarus, turime būtinai į 
tą atsižvelgti. Turime steng
tis lietuviui per teatrų žadin
ti gražius, prakilnius jausmus, 
ir teatrų padaryti tokia vieta, 
kame lietuvis galėtų atgaivin-
ti savo dvasių, atitolinti nuo blogu, yra geresnis už atrodantį 
kasdieninių vargų, pamiršti kas geru.
bloga, bet siekti prie prakil- -----
niausiu, amžinų idealų. Meilė visa perka, visa gelbsti.
-------------------  ------—— ---- ------ —Dostojevskis.

Prašalina niežėjimą

Niežėjimas ir deginiinan odos 
yra netik ncmalonuH dalykai, bet 
gali atgabenti daug pavojingesnių 
odos ligų. Kad to ifivengiiH, tai ge- 
riaiiHiH dalykas yra vartoti Seve
ras E«ko. SIoh ftaldanėioH, džiovl- 
nančioH gyduolėn praAalina niežė
jimą ir deginimą tuojau ir pada
ro sveiką ir fivarią odą.

IA pirmo įritavimo odos varto- 
kit Scvcra’H Esko tuojau. Gaukite 
jaa gavo vnistynėį. Buetabdyk odos 
trubeliua iš pradžių.

W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rapids, lova.

StVERljJ 
eSKo

Siųskit Naujienas
Lietuvon — tai bus
brangi dovana

G—=—G
GYVENIMAS 

Mėnesinis Žurnalai 
900 W. 52nd Street 

CHICAGO

Prenumerata metams — 82
Pusei metų _........ -.... - $1
Kopija —........*—......— 20c

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

mo Filosofiją”.

G G

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 St. 
Phojie Canal 2544—2545

Žmogus, nuštojęs dvasios gy
vumo, visko nustojęs; geriau 
jis butų visai negimęs.

Dirbk tiktai, kas tau patinka, 
tuomet galėsi būt genijus.

Moterys noriau leidžia peikt 
jų dorų, ne kaip jų protų ir 
gražumų. —Fontenelius.

Gera tvarka namuose, kur 
šeima anksti kelia. Kynų patarlė

Pasauly yra taip, kad atrodųs

Trigubas mazgas riša žemės 
paslaptį: gimimas, moterystė ir 
mirtis.

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

ROX1E HERB TONIG
Gamtinės puikiausios gyduolės nuo 
vidurinių figų, jos turi savyje tik 
gryniausius žiedus. Parduodamos va
dovaujančiose vaistynėse.

Arba
R0XY REMEDY CO.

1460 W. Madison St., 
Haymarket 4219.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ
Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St & Ashland Avė.

COMMONWEALTH
CO.tTRUCriON COMPAMV | 
fU <0 s Haline Avė. 'Bthbt.

PHOSE l AI AVrTO 6074 "

rriidųHk S| Kuponą
2002 W. 38th St.. D e p t. L. 
Vardan _____________________
Adrc.aa............................... ..........
Tcl. . ___________
_________i________________
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eina kartų savaitėje, ketvirtadieniais

Balandžio 19, 1928 Eilinis No. 211

L.S.S. Pildomasis Komitetas: L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Vilią, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienč, 1739 S. Salsted St
P. Grigaitis, 1739 S. Halsted St.
Dr. A. Montvidas, 1579 Milwauke Av.
J. Mickevičius, 1739 S. Halsted St
K. Baronas, 8605 S. Marshfield Avė.

— visi Chicago, III.

Pirmininkas — Franas Skamarakas, 
6829 Calumet Avė., Chicago, 111.

Sekretorius — Anton Jusas, 8959 Ar
cher Avė., Cbicago, III.

Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi
cago, III.

Kasierius — A. LekaviČia, 2404 W.
Division St., Chicago, III.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė., Chicago, III.

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 851 Hollins St. Baltimore, Md.

Socialistų Partijos 
kandidatai

Socialistų Partijos konvenci
ja New Yorke nominavo kan
didatu į Jungtinių Valstijų pre
zidentus drg. Noman H. Tho- 
mas’ą, o kandidatu į vice-pre- 
zidentus James II. Maurcr’ą.

Nominacijos kalbas pasakė 
už Thomasą drg. Ix>uis Wald- 
man, o už Maurer’ą — William 
J. Van Essen. Jų kandidatūrų 
parėmimui laikė kalbas Joseph 
Sharts, Cameron King, Cross- 
with (negras iš New Yorko), 
Morris Hillųuit, Victor Bergen 
James Oneal •** k. Kalbos iš
šaukė didžiausių ovacijų taip 
delegatuose, kaip ir skaitlingo
je publikoje.

Abu kandidatai buvo nomi
nuoti vienbalsiai.

Norman Thoinas — 
kandidatas j pre-

< zidentus
Socialistų Partijos kandida

tas į Jungtinių Valstijų prezi
dentus yra dar palyginti jau
nas žmogus, vos 43 metų am
žiaus, ir nepersenai priklauso 
partijai. J Socialistų Partijų ji
sai įstojo tiktai 1918 m., nors 
ją remti jisai buvo pradėjęs 
jau pirmiaus. Tečiaus per 10 
metų savo buvimo partijoje 
drg. Thomas tiek daug pasi
darbavo organizacijai ir ben
drai darbininkų judėjimui, kad 
jo rekordai gali lygintis su se
niausiųjų socialistų darbuoto
ju.

Iki 1917 m. Norman Thomas 
buvo kunigas. Kad ir savo 
dvasišką “stoną” jisai jau yra 
senai metęs, bet komunistai da 
ir šiandie jį tituluoja “kunigu.”

Norman Thomas gimė 1884 
m. lapkričio 20 d., Ohio valsti
jos mieste Marion, dvasiškio 
šeimoje. Jo tėvukas taip pat 
buvo dvasiškis, todėl natūralu, 
kad jaunystėje jam buvo įkvė
ptas palinkimas į kunigystę. Ir 
taip, pabaigęs Princetono uni
versitetą 1905 metais, Thomas 
įstojo į Union Teologijos semi- 
neriją.

Pirmutine jo vieta, kaipo pa- 

Staliaus, buvo “Kristaus l’až- 
nyėioje” (Christ Church) Nevv 
Yorke. Paskui jisai buvo pa
storius Presbyterionų bažnyčio
je prie Fifth Avė. Iš ten per
sikėlė į East Harlem Presby- 
terian Church ir patapo pres
byterionų federacijos galva 
East-Sidėje. Per visą šitą sa
vo kunigavimo laiką Thomas 
uoliai darbavosi, šelpdamas be
turčius ir teikdamas pagalbą 
bedarbiams, šis darbas jį su
artino su biednuomene ir jisai 
susiinteresavo socialiais klau
simais ir darbininkų klasės ju
dėjimu.

Socialistų pusėn jį galutinai 
pakreipė Jo nusistatymas karo 
klausimu. Vadovaudamasis sa
vo religiniais įsitikinimais ir 
kartu atsižvelgdamas į ekono
mines karo priežastis, Norman 
Thomas užėmė griežtą pozici
ją prieš Amerikos valdžią, kuo
met ši nutarė tempti Ameriką 
pasaulio karo verpetai!. Jisai 
dalyvavo organizavime anti-mi- 
litaristinės sąjungos ir, pabrėž
damas savo priešingą karui nu
sistatymą, 1917 metais rėmė 
Horriso llillųuilo kandidatūrą

į New Yorko merus.
Morriso Hillųuito kandidatūrą 
mų kampanijos, Thomas nu
traukė savo ryšius su bažnyčia 
ir 1918 m. įstojo į Socialistų 

■ Partiją.
Būdamas Socialistų Partijoje 

jisai pasižymėjo nepaprastu 
savo veiklumu, dalyvaudamas 
šimtuose darbininkų susirinki
mų, organizuodamas darbinin
kų unijas, laikydamas prakal
bas streikininkams, rašydamas 
straipsnius darbininkiškai spau
dai, laikydamas paskaitas soci
aliais klausimais ir vesdamas 
smarkią politinę agitaciją.

Vienas žymiausių jo darbų 
buvo pagalba Patersono teks
tilės pramonės darbininkams, 
kurie 1919 m. išėjo į streiką 
(vadovaujant Thomaso broliui). 
Jisai taip pat karštai rėmė 
Passaic’o audėjų streiką 1926 
m. ir vedė didvyrišką kovą su to 
miesto administracija, kuri bu
vo uždraudus streikininkams 
susirinkti arba skleisti savo li
teratūrą. Laikydamas tokį mie
sto valdžios elgimąsi neteisėtu, 
Thomas su pagalba Civil Liber-I 
ties Union nusisamdę piečių 
Passaic’e ir ėmė sakyt kalbą 
didelei miniai susirinkusiųjų 
darbininkų. Už tai jisai buvo 
suimtas ir įmestas j kalėjimą/ 
bet ant rytojaus |M>licija jį pa
leido ir byla prieš jį niekuo
met nebuvo iššaukta. Dabar 
Thomas pats yra užvedęs bylai 
prieš policiją, reikalaudamas' 
$100,000 atlyginimo už netei
singą areštą.

Norman Thomas yra Indus
trinės Demokratijos Sąjungos 
(League for Industrial Demo- 
cracy) direktorius, Pilietinių 
Teisių Sąjungos (Civil Liber- 
ties Union) pildomojo komite
to narys, Laikraštininkų uni
jos narys, savaitinio laikraščio 
“The Nation” redakcijos štabo 
narys ir nuolatinis "socialistų 
savaitraščio “The New Leader” 
bendradarbis. Be to, jisai y- 
ra parašęs keletą įdomių bro
šiūrų ekonominiais ir socialiais 
klausimais. Jisai turi žmoną 
ir penketą vaikų ir gyvena 
Nevv Yorke.

James L. Maurer — 
kandidatas į vice

prezidentus
Jeigu Socialistų Partija butų 

skyrusi savo kandidatus prieš 
kokius metus laiko, tai jos są
rašo priešakyj butų veikiausia 
stovėjęs James Hudson Mau
rer, vienas seniausiųjų Ameri
kos socialistų veikėjų, sulau
kęs šio mėnesio 15 d. lygiai 64 
metų amžiaus. Bet drg. Mau- 
rer’o bereikalinga kelionė sovie-. 
tų Rusijon ir jo nevykęs “ra
portas” iš tos kelionės jo var
dui pakenkė.

Vistiek negalima pasakyt, 
kad jisai nebūtų vertas pagerbi
mo, kaip žmogus, daug pasidar
bavęs šio krašto darbininkų ju
dėjimui. Socialistų Partija sa
vo konvencijoje nominavo Man
ierą savo kandidatu j Jungti
nių Valstijų vice-prezidentus.

Maurer yru gimęs neturtin
goje holandų (Dūlei)) kilmės 
šeimoje 1861 m. balandžio 15 
d. Jam mažam teko uždarbiau
ti, ir jisai pradžioje pardavinėjo 
laikraščius gatvėse, paskui bu
vo plumbėrio gizelis ir, paga

liau, inuidarė išlavintas amat- 
ninkas plumberis. Sulaukęs 16 
metų amžiaus, jisai įstojo į 
garsią pereitam šimtmetyj 
Amerikos darbininkų organiza
ciją, Knights of Labor. Dar 
jaunas būdamas, jisai taip pat 
prisidėjo prie socialistinio ju
dėjimo.

Savo gimtam mieste Read- 
ing'e, Pa., Maurer įgijo tokį pa
sitikėjimą tarpe darbininkų, 
kad jį keletą kartų jie buvo iš
rinkę į Pennsylvanijos legisla- 
turą. Savo valstijoje jisai jau 
senai pasidarė ir visų organi
zuotųjų darbininkų vadas, nes 
jau šešiolika metų, kaip Mau
rer be pertraukos užima Penn
sylvanijos Darbo Federacijos 
prezidento vietą.

Pereitą rudenį Maurer buvo 
išrinktas Readingo miesto tary
bos nariu. Svarbiausias jo nuo
pelnas politikoje tečiaus yra jo 
sėkminga kova už valsybinį 
darbininkų draudimą nuo se- 

I natvės. Pennsylvanijoje yra 
šiandie Aid Age Pension įstaty
mas ir James Maurer yra pir- 

j mininkas valstijos komisijos, 
kuri rūpinasi jo vykinimu.

Kitas žymus Maurer’o nuo
pelnas tai jo kova prieš j ved imą 
vadinamų valstijos konsteibelių 
(“kazokų”) Pennsyvanijoje. ši
tai kovai Maurer pašventė bro
šiūrą “The American Cossak”.

James Maurer buvo keletą 
kartų išrinktas į Socialistų Par- 

į tijos ekzekutyvį komitetą. Jisai 
i yra vedęs ir turi sūnų ir duk
terį, abu jau vedusiu.

aai policijos viršininkas Scho- 
ber.

Gyventojų Viena turi 1,800,- 
000.

Cechų socialdemo
kratų jubiliejus

Netoli Pragos, miestelyje 
Brzownow, susirinko 1878 m. 
bal. 7 d. penkiolika jaunų vy
rukų—dvylika darbininkų ir 
trys studentai — ir, padiskusa- 
vę 3 valandas, nutarė įsteigti 
Cechų Socialdemokratų Partiją. 
Tas “kongresas” priėmė social
demokratų partijos programą ir 
išdirbo įstatus slaptai organiza- 

, cijai.
Čechų socialdemokratai buvo 

žiauriai valdžios persekiojami, 
ir greitai daug jų atsidūrė ka
lėjimuose. čechų socialdemo
kratų vargus padidino dar ski
limas tarpe socialistų, įvykęs 
po anarchistų įtaka. Naujas 
socialistnio judėjimo Čech©Slo
vakijoje susivienijimas įvyko 
tik per Kalėdas 1887 m., kuo
met susirinko mieste Bruenn į- 
vairių srovių atstovų kongre
sas.

šiandie socialdemokratai če- 
choslovakijoje yra galingiausia 
politinė partija.

KONCERTAS
• • • 9 a f t

GRAŽIAUSIU DAINŲ IR ŠOKIAI
f

NEDEL1OJ

Balandžio 22 d.
—1928= ---

Raudonoji Viena
1,800,000 gyventojai—400,000 

partijos narių

Užprašome kostumerius ir pa
žystamus atsilankyti į musų 
čeverykų šapą. Taisome pi
giausiai ir geriausiai.

John Butkus,
10500 Michigan Avenue

LIET.' AUDITORIJOJ
3133 S. Halsted Street

Pradžia 8 vai. vakare

Austrijos sostinės, Vienos, 
socialdemokratų partijos orga
nizacija laikė savo metiny kon
ferenciją, kurioje iš valdybos 
atskaitų paaiškėjo, kad nuo 
sausio 1 d. 1927 m. iki kovo 31 
d. 1928 m. partijos narių skai
čius Vienoje padidėjo 57,000 ir 
dabar jau praneša 400,000. 
Tarp jų 261,000 vyrų ir 137,- 
000 moterų.

Šis pastebėtinas socialdemo
kratų partijos augimas Vienoje 
eina, nežiūrint visų klerikalinės 
Seipelio valdžios pastangų iš
naikinti socialistus ir nežiūrint 
net baisios birželio mėnesio 
pernai metų skerdynės, kurią 
išprovokavo valdžios pastatyta-

Linksmas Juokų 
\ Vakaras 
ŠLIUBINIS STEIK AS’

Vieno Veiksnio Farsas 
Pirmą kartą statomas scenoje 

VAIDYBOS DRAMOS RATELIO 

Nedėlioj, Bal.-April 
22 d., 1928

Lietuvių Tautiškos 
Parapijos Svet. 

3509 So. Union Avė.
Monoliogų, deoŪo^ų ir daug vi

sokių šposų išgirsite, atsilankę j 
šį linksmą vakarą.

Po lošimui linksmi šokiai prie 
geros muzikos.

Jžnnga nebrangi 
Lošimas prasidės 7:30 vai. vakare 

Kviečia KOMITETAS

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Koncertas "Bankietas
Išleistuvės komp. S. Šimkaus

SUBATOJ
Betlanclžio 21, 192S

Pradžia 9tą vai. vakare

NORTHWEST MASONIC TEMPLE
1547 N. Leavitt Street

Pradžia 9tą vai. vakare

PROGBAMAS

Iš “Aidos” Operos, Tėvyne man — Duetas ir Choras 
Solistės Ona Biežienė ir Julė Gapšienė

Iš “Fausto” Operos, Kavatina, Daina Valentinas — Baž
nyčios Scena.
Dainuoja Ona Vilkiutė, P. Stogis, J. Kudirka, K. Sabonis

Apart viršminėtų veikalų bus dainuojama:
Stogis ir Choras.

Solistai S. Krasauskas,
Choras.

Nugrimzdęs Dvaras Solistas P.
Atsisveikinimas su Tėvyne

Čepienė, K. Sabonis ir “Birutės
Choras dainuos “Lietuviais esame mes gimę” ir 

kitų dainų, akompanuojant Vargonais komp.
Šimkui.

Mišrus
daugelį
Stasiui

šokiai iki 4-tos vai. ryto prie “RŪTOS” orkestras 
Atsilankusioji publika bus pilnai patenkinta muzikoj ir 
draugiškumu.

Kviečia KOMITETAS

Prieš išvažiavimą Lietuvon mums padainuos didis dainininkas.

ARTISTAS J. BABRAVIČIUS
Jam padeda

K. Sabonis ir L. Sabonicne

P. Byanskas prie piano 

pigi įžanga — 75c., $1 ir $1.50

PRAŠOM — PRAŠOM!



NAUJIENOS, Chicago, UI.
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CHICAGOS Tarp Chicagos
ŽINIOS Lietuvių

Moterų rengiama pa
saulinė paroda 1

Tautiškos Kapinės

Tuomel jis kreipėsi i adv. K. 
(ingį. Nesutikęs kalbėti nė (In
gis. Pastarasis i 
kai prašyta duoti 
palaidoti lotą, tai 
žiūrėtojai nedavę.

Kažin kodėl dvi 
žodžių Liubinui pasidaro karš
ta. Jis duoda abiem rankom i 
stalą ir šaukia Stuparui:

n u rodęs, kad 
dėdei šernui 
kapinių pri-

šių Stuparo

Pi rcitą sekmadienį įvyko 
--------  • Lietuviškų Tautiškų kapinių 

Ketvirtoji moterų rengiama' lotų savininkų susirinkimas, 
pasaulinė paroda bus laikoma ■ Prasidėjo jis apie 1 valandų 
Chicagoje, Coliseum trobesyje,! po pietų.
gegužės 19—26 dd., šiemet. Susirinkimų atidarė Liubinas.

Didžiulis trobėsis bus išpuo- Pirmiausia p. Stuparas pa
štas kaip tinka tokiai parodai, prašo balso. Gauna jį. Jis nu- 
Parodoje bus skyriai, kurie pa- rodo, kad reikėtų šiam susirin- 
darė pirmąsias tris parodas pa kiniui išrinkti pirmininkas ar- 
sekmingas. Bet šioje parado- .|)a tvarkos vedėjas iš tri jų kan- 
je bus taipgi įvesta naujų sky-1didatų. Liubinas tam priešin- 
rių. gas. Jis sako, kad jam išpuo-

: lanti garbė pirmininkauti, ba 
I jis ir esąs pirmininku išrinktas, 
i J tai Stuparas atsako, kad Liu- 
' binas yra išrinktas kapinių 
1 valdybos pirmininkas, o ne su
sirinkimams vesti; susirinki- 

Imams vesti pirmininkų turįs 
ts susirinkimas išrinkti.
Pirmininku pasilieka Liubi-

Vienas tokių skyrių tai vai
kučių dirbinių skyrius; čia taip
gi “saugumas pirmoje vietoje” ■ 
ženklai bus paraduojami.

Kaip ir pirmose parodose, šio-į 
je bus sekamų tautinių grupių: 
bakūžės: lietuvių, čekų-slova- 
ku, suomiu, franeuzų, norvegų,' 
vokiečių, švedų, danų, anglų, 
graikų, ukrainiečių, vengrų ir 
kitų. j Skaitoma protokolas. Priima-

Keletas šimtų darbo šakų, Į nia jis. Išduoda raportų ' komi- 
kuriose moterys įgijo pasiseki-Į sjja jos vardu kalba Norvaiša, 
mo, bus apsčiai reprezentuotos|jjs teciaus aiškina Liubinui, o 
parodoje. I ne susirinkusiems. Pastarieji

Moterų rengiama pasaulinė i relkalaulT Ka(1 įxorv«,sJ« Kaine- 
paroda yra praktiškas paženk- *9 atsigrįžęs j susirinkusius, 
linimas progreso, kuri daro mo-1 Norviiiša pakartoja savo rapor- 
terys gyvenime įvairiose šaly- t‘J kaip iš to reikalaujama, lo- 
se * j liaus išduoda raportą komisija,

Beje, šiemet paroda pasižy- Į kuriai pavesta rūpintis kapinių 
mės viena nauja ypatybe: pa-! apvaikšeiojimo surengimu. Is 
rodos laiku bus laikomos kon- komisijos raportų pasirodo, kad 
ferencijos įvairiais 
kurie liečia ypač moteris. Tos! 
konferencijos bus 1.... . .... .
kiekvieną rytmetį kol paroda' 
tęsis. O popiečių laiku ir va-j 
karais bus duodami rupestin-' 
gai paruošti programai.

Pelnas, kuris liks nuo paro
dos, padėjus dalį jo tam, kad 
galėjus kita parodą surengti, 
eis Draugijai Moterims Pagel
bėti (Passavant Memorial Įlos-

() Stuparas atrėžia:
—Kalbėsiu, Liubinai! Palauk, 

dar karščiau tau bus!
Nebeleidžiama Stuparui dau

giau kalbėti.
Blumas praneša, kad jis turįs 

kalbėtojais Andrulį, Margerj ir 
dainoms Kanklių ir Jaunuo
li ii chorus.

Einama prie naujų sumany
mų. Iš publikos pagyvenęs 
žmogus duoda tokį sumanymą: 
nebeleisti mekleriams daugiau 
pedlevoti prie kapinių vartų.

Chepulis paremia tą įneši
ma. Jis nurodo, kad komunis
tai apvaikšeiojimo d’enojv pri
siveža visokių humbukiškų la
pelių, laikraščių ir jiedliavoja 
prie varių, užstoja kelių, kabi- 
nėja praeivius. Reikia, girdi, tai 
sutvarkyti. Reikia tuos pedlio- 
rius visai pašalinti.
“ Liubinas, susirūpinęs, aiški
na, kad to negalima padaryti.

Čepulis Liubinui atkerta: jei 
geruoju nebus galima pedlio- 
riai pašalinti, tai policininką 
lengva pašaukti pagalbon.

Andriulis rėžia spyčių:
kapinės laisvos,, todėl reikia 
pardavinėti ir “laisva” literatū
ra. Kapinėsna suvažiuoja žmo
nių iš lokių kampų, 
raturos” negaunama, 
jie ir gali nusipirkti 
raturos.” Jis teciaus 
kur tokių “kampų
Vienok kad ir nepakako to, iš 
Andriulio kalbos aišku, jog 
Lietuviškų Tautiškų kapinių 
diena tarnauja komunistams 
Maskvos biznio garsinimui.

sas iš publikos — pasaulį, liet 
duokite ramybę kapinėms ir 
lankantiems kapines žmonėms.

Duodama vienas kitas suma
nymas. Tarpe kita ko išreiškia
ma pageidavimas, kad butų ka- 
nės tvora aptvertos. Sumany
mas palieka neišspręstas.

Nauji reikalai užbaigti. Pra- 
bila Liubinas:

—Draugai, vienas žmogus 
parašė į laikraštį koresponden
ciją, kurioj boikotuojamos ka
pinės ir šmeižiama kapinių val
dyba. čia turime tų laikraštį. 
Mes tą straipsnį perskaitysime.

Blumas ištraukia iš kiše- 
niaus “Naujienas” ir padeda ant 
stalo. Iš susirinkusiųjų tarpo 
pasigirsta balsas:

Mes namie
kam

pasiskaitome 
dar čia jielaikraščių, 

skaityti!
Kiti reikalauja 

driulis sako spyčių:
—Draugai, reikia užprotes

tuoti, ba ne tas žmogelis kores
pondencijų rašęs (supraskite 
ne Stuparas), ale kas nors ki
tas. Keikia todėl užprotestuoti 
prieš “Naujienas.”

Nubalsuojama skaityti Stu
paro korespondencija, tilpusi 
pirm kurio laiko “Naujienose.”

Skaitoma. Jau ir perskaityta.

skaityti. An-

esų,

Stevens viešbutyje šiuo laiku 
susirinkusi yra Music Supervi- 
sors National Conference. Apie 
5,00(1 ypatų dalyvauja. Išreiš
kiama, kad muzikalis auklėji
mas jaunuomenės Amerikoje 
prastai pastatytas. Kad duoda
ma šiokio-tokio supratimo mo
kiniams visose mokyklose ir 
aukštesnėse, bet kai jaunuome
nė įstojant! kolegijon, tai ir pa
leidžiama ji, muzikos žvilgsniu. 
Dievo valiai. O tą jaunuomenę 
vėliau pagauna džiazas ir šiaip 
jau netinkanti muzika ir dai
nos.

klausimais,:tarn apvaikščiojimui’“rengiaina- 
Tos!si”: kalbėsiąs komisarų alsto- 

laikomos vas Andrulis ir Margeris.
Klausiama ar jau viskas. Ka

tonas pareiškia, kad dar ne vis
kas. Esą, Stuparas turįs pasi
aiškinti.

Iššaukiamas Stuparas. Pasta
rasis praneša, kad jis neturįs 
ko aiškinti, ba iš komisijos re
zignavęs. Vienok valdantieji ka
pines komunistai taip “pigiai” 
Stuparo nepaleidžia, reikalau
ja “pasiaiškinti.” Stuparas ta
da aiškina. Buvę taip: jisai 
atsilankęs pas Dr. Montvidą ir 
prašęs j j kalbėti kapinėse ap- 
vaikščiojimo dienoje. Daktaras 
teciaus nurodęs, kad komunis

tu a-

kur “lite- 
Ot, čia 

tos “lite- 
nepasako, 

’ randasi.

tai kviečia kalbėti kitaip 
nančius žmones tik tam, 
jiems nesmagumo padaryti 
Stuparas, buvęs taipgi 
“Naujienų” redaktorių P, Gri
gaitį. Ir Grigaitis atsisakęs.

Jis, 
pas

Auroroje policininkas 
mas Richardson, 40 metų, nu 
tvėrė du vaikėzu, pavogusiu | 
autą. Jis varėsi juos stotimi 
Vienas vaikėzų, Dellmar Miller, 
17 metų, atsisuko ir iššovė į po
licininką du kartu. Policininkas . . ... -• ... ..... . trobesiu,teciaus spėjo permušti Millerį i 
ant žemės. Kitas vaikėzas pa be

go. Bet policininkas tapo pašau
tas mirtinai.

Sidney W. VVilling, Illinois 
I valstijos darbo biuro vyriausiasrho-i ...... , i j - •statistikas, praneša, kad emi- 
| mas darban darbininkų pasta
ruoju laiku padidėjęs.

Chicagos birža ir State Bank 
Į of Chicago persikėlė naujau 

Buvo perkelta taipgi

Meksikos valdžia 
bažnyčia

$300,000. Dvidešimt raitų poli
cininkų

i ninku,
Iridžiais apsiginklavę dabojo per

keliamus pinigus. Pasak banko 
prezidento, nei vienas centas 
perkėlimo laiku nepražuvęs.

50 pėstininkų polici- 
šautuvais ir kulkasvai-

turą galima pardavinėti kitose 
vietose, o ne kapinių vartuose.

Dar vienas įnešimas (ar pa
taisymas). Mataušas Liubinas 
sako, kad reikia tą pedliorystę 
palikti kaip buvo iki šiol.

Stuparas reikalauja, kad ji 
butų neleidžiama daugiau.

Katonas duoda “pataisymų” 
prie “pataisymo”: pašalinti 
pcdliorius tik nuo vartų, bet 
nepasako, ar pašalinti juos nuo 
kapinių žemės.

“Pataisymai” ant “pataisy
mų,” o ant šių “pataisymų” 
kažkokie dar “pritaisymai” su
painioja susirinkusius.

Pivarunas ir kas ten kitas 
pareiškia, kad nebegalima su
prasti, ką visi tie pataisymai 
reiškia. Pagalios balsuojama. 
Nubalsuojama, kad maskvinių 
relikvijų pedlioriai butų paša
linti nuo vartų. Už lai gi, kad 
pedlioriams butų leista pedlia- 
voti maskvinį bunk’ą, paduoda
ma, rodosi, tik 6 balsai.

Komunistai jaučiasi nesma
giai, o kiti iki pačios širdies 
gilumos įžeisti. Vienas jų pašo
ka ir rėkia:

Pasikarkite jus su savo
“Naujienomis” ir su visu kuo, žymesni svečiai buvo Vaičikau- 
o mes kaip buvome bolševikai, skini su šeimyna ir Stasevičiai. 
tai pir busime, kol visą pasaulį Svečiams buvo paruošta stalas 
užkariausime.

Kariaukite — atsiliepia bal- skių dukterys sudainavo keletą

Bolševikuose nusiminimas. 
Pasirodo, kad protesto prieš 
“Naujienas” nepavyks išnešti. 
Didžiuma, matyt, sutinka su 
tuo, kas pasakyta koresponden
cijoje.

Mataušas Idubinąs nori at
sigauti nors tuo, kad pasakys 
vienų kitų kolionę Stuparo ad
resu. Jis pataria Stuparui eiti 
pas “daktarą.”

Stuparas prašo balso. Bet 
Liubinas nebeduoda jam. Balso 
prašo ir Šimkus. Ir tas negauna. 
Šimkui per visą mitingą neduo
ta kalbėti. Abelnai imant, rei
kia pasakyti, kad balsas duota 
tik komunistams. O jei Andre- 
jauskas, Čepulis ar Stuparas 
gavo balsą, tai todėl, kad pir
masis ėjo vicepirmininko pa
reigas, o kitu du moka išreika
lauti teisės kalbėti, jei turi ir 
mato reikalo tuo 
simu pasakyti.

dainelių. Viena jų duktė padė- 
klemavo porą deklamacijų. Sve
čiams laižai tas patiko. Mer
gaitės nors dar jaunos, bet 
drąsios, nebijo prie svečių pa
sakyti ar padainuoti tą, ką jos 
išmoko mokykloje, Taipgi mer
gaitės pusėtinai darbščios, atė
jusios į svečius darbuojasi kaip 
namie. Iš to galima suprasti, 
kad tėvai gerai jas atlikėja.

Pavalgius, tarp svečių buvo 
kilę diskusijos. Vieni ir kiti 
diskusnvo, kad Lietuvių kalba 
ir rašyba nepastovi. Vienas jų 
sako: j>cr jo amžių jau keletą 
karti; kalba ir raštas persikeitė. 
Taip jos keičiasi be paliovos, 
kad jokiu budu negalįs išmok
ti lietuviškos kalbos ir lietuviš
ko rašto. Sako, viename laik
raštyje vienaip rašo, o kitame 
kitaip. Kitas pastebėjo, kad 
kiekviename laikraštyje skir
tingos mintys, bet rašyba vie
noda, išskyrus rašybų tų re
daktorių, kurie rašybos nepa
žįsta.

Nors pradžioje smerkta lie
tuviško rašto keitimosi, bet 
paskui pripažinta, kad tai ei
na ant naudos, daugiau priver
čia žmones mąstyti. Dar kitas 
prisiminė, kad jeigu lietuviai 
turėtų letuviškų žodynų, tada 
butų galima išmokti lietuviškos 
rašybos, čia irgi buvo pastebė
ta, kad žodynas negali išmokin
ti žmones lietuviškos rašybos, 
jeigu žmonės nesimokins tos 
rašybos. Taip bediskusuojant 
apie įvairius dalykus, nepajuto
me kai atėjo vėlokas laikas. 
Visi svečiai paspaude po dešinę 
rankų ir išsiskirstė kiekvieni 
sau. — Matęs.

Joniškiečių L. K. 
kliubo bankietas

Nekurie žmonės jau teirauja- 
apie rengiamų Joniškiečių 

bankietą ir klausinėja 
ir

si
Kliubo 
apie jį. Aš, kaipo smailus 
landus, prie to būdamas karš
tas Joniškiečių Kliubo patrio
tas, iš bankieto rengėjų sužino
jau štai ką. Rengėjai sako: 
“Mes taip nepadarysime, kaip 
kad kai kurie kiti daro — su- 

| rengia vakarienę, sukviečia 
žmones ir pavaišina sudžiūvu
siais “senvičiais”. Pas mus to 
nebus; atsilankiusius svetelius 
mes pamylėsime kuogeriausiai; 
pas mus bus viskas up-to-date.

Programas bus taipgi gra
žus. Dainuos Chicagos žymusis

baritonas K. Sabonis 
mylimos dainininkės 
Klastauskaitės, paskiau Joniš
kiečių Kliubo nariai — p-lė An- 
čiutė, p-ia Dočkienė ir p. šniu- 
kas; bus taipgi smuiko ir piano 
duetas - tų numerį išpildys 
p-lės M. Laucaitė ir M. Dule- 
vičiutė. Prakalbą žada pasakyti 
“Naujienų” vietinių žinių sky
riaus vedėjas V. Poška; bus ir 
daugiau kalbėtojų.

taipgi 
sesutės

Reiškia, šip Joniškiečių Kliu
bo bankietas visais atžvilgiais 
bus geras. Taigi, žinoma, užsi
moka jame ir dalyvauti. Ir nė
ra abejonės, jog daug svečių 
atsilankys j šį Joniškiečių Kliu
bo bankietą, kuris įvyks Lietu
vių Auditorijoje 29 balandžio.

Joniškietis.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
K0PERACU0S BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems, asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
Martinaitienei 
Rimkui 
Poderskienei 
Cechanavičienei 
Tuminui

ar kitu klau-

pranešti dar, 
buvo atsilan-

Kensington
pas mus pavasaris, bet

KUN. M. X. MOCKUS 
Viršminėtoj temoj kalbės šian
dien, Balandžio-April 19, 1928,1 
Savicko svet., 1900 So. Union 
Avenue.
Pėtnyčioj, Balandžio-April 20, 
1928. kalbės J. Triponio svet., 
4501 So. Hermitage Avė.

Kviečia I
Liet. Laisv. 1 k p.

kad susirinkiman 
kiusi mergina, p-lė Kairis. Ji 
papasakojo, kad jos motina bu
vusi palaidota Tautiškose kapi-l^ 
nėse. Karių čiuras parodęs jai i J s 
vietų, kur motina palaidota, o ^yv1e,1ia_‘ 
kai atėjusi kitą kartų molinos 
kapų aplankyti, tai radusi sve
timus žmones prie motinos ka
po. Ji dabar nežinanti, kur tik
rai jos motina palaidota.

Susirinkimo pirmininkas Liu
binas liepė jai atsilankyti į ka
pinių valdybos posėdį. Valdyba, 
pasak jo, pasistengsianti suras
ti jos motinos kapą, o jei ne- 
surasianti, tai bus atkasta due*- 
be. — Tautietis.

Roseland
Simi-Praeitą sekmadienį J. 

nauskiai parengė baliuką, 
prašė gimines ir pažįstamus.

su visokiais valgiais. Vaičikau-

Jau
tie patys vargai, kaip ir žiemą 
kad buvo. Dar yra bedarbių. 
Sunku bus sulaukti laikus, kad 
visi gautų darbus. Kuomet blo
gesni laikai užeina, tuoj atsi
randa dejavimas, kad blogai, 
darbo nėra, sunkus gyvenimas. 
Bet kai geriau darbai eina, re
tas kuris darbininkas stengia
si taupyti pinigus juodai die
na.i

čia randasi vienas senbernis 
šaltakraujis, vadinamas Džio
va. Jisai visus niekinti moka, 
bet į save neatsižvelgia, kaip 

. Jam daug kartų buvo 
pastebėta: kam tu kitus nieki
ni murzinas būdamas pats iki 
ausų, šitam šaltakraujui Džio
vai visada šalta — tiek žiemą, 
tiek vasarą. Jonukas daug kar
tų kalbėdavo papei, kad nupirk 
Džiovai šiltus šiušius, ba kitaip 
jisai kojas pašals. Tėvelis ne
galėdavo atsiklausyti Jonuko 
prašymo: būdamas be darbo per 
daugelį mėnesių, sugalvojo su 
bučeriu išvežti Džiovą į rožių 
žemę. Sugalvotas darbas buvo 
atliktas. Tas šaltakraujis gyve
no rožių žemėje tik keletą sa
vaičių, atgal sugrįžo į tą pačių 
šiltų vietą. Dabar iš lo bedarbio 
žmogaus pasijuokia gardžiai 
Jonukas, sakydamas jam: ar aš 
nesakiau, kad Džiovą reikia ne- 
išmuvinti, bet šiltų šiušių. Ot, 
gadyne sulaukėme, kad vaikai 
juokiasi iš nelaimingo tėvo.

— Kensingtonietis.
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THE JINGLE BELLES A Brilliant Suggestion is Made.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Aš nežinau
Aną dieną žiuriu, ateina laiš

kanešys ir taip eina lyg su bai
me. Aš jo klausiu: “Na, ko taip 
tamsta eini tartum bijodamas?”

Jis man sako: “Atnešu tau 
kiaušinį, bet be lukšto, todėl bi
jau, kad nesutrinČiau.”

Paduoda man. Ugi žiuriu, 
“Margutis“, — iš tiesų be lukš
to. Klausiu laiškanešio: “Juk 
čia ne vištos ir ne anties šitas 
margutis, nes vištos daug di
desnis?“

Jis dar kartą apžiurėjo, pas
kui tarė: “Mister, čia yra Va
nago margutis,“ ir nuėjo sau. 
O aš dabar ir nežinau, ar tai 
galėtų būti Vanago margutis?

Aš tiek žinau, kad mano mo
tina sakydavo: “Vaikai, tur būt 
numušėt pagaliu vištai strienas, 
nes pradėjo dėti be lukštų kiau
šinius“. (Reiškia, be lukštų 
margučius). Na, tai tą aš žinau 
— gal ir visi žino

Bet jeigu Vanago "Margutis” 
neturi lukšto, tai kas gi jam 
galėjo numušti strėnas pagaliu? 
Juk prie tokio paukščio negali
ma arti prieiti. O čia pasirodo. , 
kad pradėjo leisti be lukšto 
margučius. Gal, sakau, kur su
sižeidė ar gal kas pašovė strė
nas? Bet kolei kas aš nežinau 
kaip tas viskas gali būti. Pa
tarlė gi sako: “Visko nežinojei 
ir nežinosi.“ —Pustapedis.

Gandai, kad Sirvy
das rezignavęs

Bridgeportc pasklydo gandas, 
kad J. O. Sirvydas, “Vienybės“ 
redaktorius, padavęs rezignaci
ją. “Vienybės“ direktoriai re
zignaciją priėmę. Sirvydas pa
sitraukiąs iš vietos rugsėjo 
mėnesį.

Direktoriai prašę p. Sirvydą 
rekomenduoti kitą redaktorių 
laikraščiui. Jis nurodęs į savo 
sūnų, į p. Jokubyną ir buvusį 
“Sandaros“ manadžerį Paulaus
ką.

Pasitraukęs, Sirvydas, sako
ma, užimsiąs “profesoriaus“ 
vietą seminarijoj, k'urią laiko 
kun. Gntenas.

Kita šio įvykio versija esan
ti tokia: “Vienybės” direktoriai 
prašę Sirvydą rezignuoti. Kai 
kurie jų net norėtų, idant p. 
Sirvydas pasitrauktų anksčiau, 
negu rugsėjo mėnesį.

—Gandų Gaudytojas.

North Side
SLA. 226 kuopos Jaunuolių 

skyrius rengiasi dalyvauti SLA. 
6-to apskričio koncerte, kuris 
įvyks gegužės 13 d., Lietuvių 
Auditorijoje. Todėl šį šešta
dienį po pietų, 3 vai., visi jau
nuoliai susirinks Liuosybės sa
lėj repeticijoms dainų ir veika
lo “Jonukas Melagis”, P-nia (Še
rienė nori tinkamai prirengti 
musų jaunuoliams busiančiam 
koncertui.

A. C. W. of A. kriaučių uni
ja jau sutartį padarė su fabri
kantais. Balandžio 17 d., įvyko 
susirinkimas lokalų valdybų, J. 
T. atstovų ir žymių aktyvių na
rių. Agreementas beveik pasi
lieka senasis, tik šie maži lai
mėjimai gauti: viena - asocia
cija ir kontraktoriai nuo 1 d. 
gegužės turės mokėti po 3 cen
tus vietoj lJ/2c. į bedarbių 
fondą; antra — valandų klau
simas pasidaro atviru, bet da
bar dirbsime po senovei — 44 
vai. į savaitę. Kateriai-kirpėjai 
gal ir gaus kokį pagerinimą, 
bet mažai.

žodžiu sakant, prie dabarti
nių aplinkybių unijai sunku ką 
daugiau ir laimėti. Bet amalga- 
meitai eina pirmyn, šokius bei; 
tokius pagerinimus gauna savo 
nariams. —Aras.

Babravičiaus 
koncertas

Vieną gražiausių dainų, ku
rias dainuos art. Babravičius 
ateinantį sekmadienį Lietuvių 
Auditorijoje, bus “Vestuvės“. 
Tai dainai muziką parašė gar
susis rusų komi). Dragomyžski. 
Štai jos vertimas:

Vestuvės
Ne dvasiškis mus jungė, 
Nežybėjo nė žvakės, 
Negiedojo mum himnų, 
Nė jungtuvių parėdų.

Palaimino mus naktis 
Tamsioje girioje.
Piršliai buvo:

Dangus ūkanotas ir žvaigždės 
miglotos; 

Giedojo jungtuvių giesmes 
Audrus vėjas ir varnas 

juodasis; 
Sargyboj stovėjo tik uolos ir 

gelmės.
Vainikus mum pynė liuosybė 

ir meilė, 
Vainikus mum pynė Iruosybė 

ir meilė. 
Nė draugų, nė kaimynų7 mes 

nekvietėm puotai 
Atsilankė svečiai savo liuosa 

valia! 
Audra visą naktį šėliojos ir 

dūko, 
Dangus su žeme visą naktį 

puotavo,
Rausvi debesiai musų svečius 

vaišino, 
Rausvi debesiai musų svečius 

vaišino. 
Girti nusigėrė miškai ir 

pasieniai 
Girti nusigėrė miškai ir 

pasieniai, 
Tvirti ąžuolai žemėn vūrto 

apsvaigę, 
Puotavo ir šėlo audra lig pat

ryto.
Mus sutiko ne uošvis, - 
Ne marti ir ne uošvė — 
Pasitiko mus rytas!

Rytai gėdos šypsą nedrąsiai 
paraudo,

Ilsėjosi žemė po puotos šaunios, 
Linksma, saulė maudės tyroje 

rasoje
Laukai pasirėdė šventadienio 

rubu
Gamta atsiduso džiaugsmo

Roseland
- 

I

Pastarajame Draugijų Sąry
šio delegatų susirnikime dele
gatų buvo mažai atsilankiusių. 
Nežinia ar dėl blogo oro, ar sa
vo reikalais buvo užimti. lą 
raportų bus svarbiausias komi
sijos, kuri renka daiktus iš 
draugijų ir iš biznierių leidi
mui jų ant iš laimėjimo Sąry
šio išvažiavime. Ji pranešė, 
kad J. ir K. černauskai paau
kavo įvairių daiktų vertės $50. 
S. Vilnius —laikrodėlį vertės 
$15. M. Marei nk u s— laikrodį 
vertės $25., o S. Švitra —smui
ką vertės $50. Pranešimas buvo 
priimtas su pagirimu. Kadangi 
buvo ne visa komisija susirin
kusi, kuri rinko daiktus išva
žiavimui, tai delegatai nutarė 
spausdinti serijas. Delegatai la
bai patenkinti, kad žmonės pri
jaučiu ** Aušros” knygynui, au
kaudami jam visokius daiktus. 
Susirinkimas buvo trumpas ir 
ramus. — Delegatas.

North Side
St. Šimkaus išleistuvės.

Dalykas labai paprastas pas 
mus. “Birutė“ jau surado Norht 
sidę ir, kaip jau jus žinote, at
einantį šeštadienį bus musų 
gerb. S. Šimkaus išleistuvės ir 
sykiu dvidešimties metų sukak
tuves “Kur Bakūžė Samano
ta”. Svarbu priminti, kad mes, 
northsidės gyventojai, visi my
lime dainas, ir turbūt nėra to
kio piliečio northsidėje, kuris 
nežinotų musų mylimos daine
lės “Kur Bakūžė Samanota“. 
Apie tos dainelės svarbumą ne
matau reikalo daug kalbėti, 
bet tai yra viena tų dainelių, 
kurios musų jausmus žavėja. 
Ją paraše komp. Stasys Šim

kus ir todėl mes turime jam 
išreikšti giliausios užuojautos 
skaitlingu atsilankymu j jo iš
leistuves 21 d. bal. Northvvest 
Masonic Temple, 1547 N. Lea- 
vitt St., devintą valandą vaka
re. Ten mes išgirsime “Biru
tę“ prie didžiulių vargonų dai
nuojant minėtą dainą ir kitas. 
Apart koncerto bus užkandžiai 
ir šokiai.

Laumė ir Pikulis.

PRANEŠIMAI

Specialia susirinkimas visų Drau
gijų Valdybų priklausančių prie 
Chicagos Lietuvių Auditorijos Ben
drovę, atsibus Balandžio 20tą, 1928, 
Bendrovės Name, 8:00 vai. vak.

Teiksitės pribūti laiku, nes yra 
svarbus klausymai, reikale Audito
rijos Namo pagerinimo.

— J. P. Ewald, Sekr.

Birutės dainų pamokos įvyksta 
šj vakarų, Lietuvių Auditorijoj, 8 
valandų. Dainininkai-kės bukit, nes 
eina prisirengimas prie musų už
baigimo sezono vakaro dainos mo
kinamos iš “Carmen”.

— Valdyba.

Northside. — Ateinantį šeštadie
ni, balandžio 21 d. komp. S. Šim
kaus išleistuvės rengiamos North- 
west Masonic Temple, 1547 North 
Leavitt St. Pradžia 9 vai. vak.

— Komitetas

Huinboldt Park Lietuvių P. Kliu- 
ho mėnesinis susirinkimas jvyks 
Ketvirtadieni, 19 dienų Balandžio, 
Huinboldt Macrtibec svetainėj, 1621 
N. California Avė., Chicago, UI., 
2-ros lubos, 7:30 vai. vak. Nariai 
malonėkite dalyvauti.

— A. VV'alskis, Sekr.

Taupyk Parankus Taupymus.
Universal Building and Loan 

Association, laiko susirinkimus kas 
antradienio vakarais. Nauja serija 
buvo atidaryta balandžio 3 dienų. 
Yra lengvas įstojimas, su maža su
ma pinigų. Gali priklausyti ir jau
ni vaikai su tėvų priežiūra ir pel
nyti gerus nuošimčius. Del plates
nių informacijų taupymo, budavo- 
jiino 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. Malonččiau, kad 
draugijos, kliubai ir pavieni artis
tai nerengtų tų vakarą nieko, o at
silankytų j mano surengimų.

M. Dundulienė.

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

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

Racine, Wis.
Tel. J3353

Kaurai, karpetai, linoleum, Lan
gų Užlaidos, Draperies. Olseliu 
ir Retail. Išimtini pardavinėto
jai, 3% pigiau už cash.

A + A
Balandžio 11 d., 1928, 

mirė 21/* metų Edward G. 
Yurk, 6134 Common- 
wealth, Detroit; palaido
tas Balandžio 13, 1928.

Visiems pagerbusiems 
mirusį Edward, giliausiai 
dėkojami*.

Nuliūdę
Tėvai, Brolis 
ir Dėdė Yurk

A Hk A

PETRAS MEDUTIS

Mirė netikėta mirčių. Ryt- 
metyj išėjo darban ir 9:20 
vai. rrtirė. Turėjo 41 metus 
amžiaus. Paėjo iš Pajuodžiu 
kaimo, Velžio valsčiaus, Pane
vėžio apskričio, J brolis gy
vena Amerikoje. Gimines ir 
pažystami, norėdami platesnių 
žinių, kreipkitės šiuo adresu: 
P. Stonis, 15725 Vincennes 
Road, Phoenix, 111.

Laidotuvės jvyks balandžio 
20, nes laukiama atvažiuojant 
brolio. Daugiau giminių ant 
vietos neturėjo.

Nuliūdę lieka,
DRAUGAI

Graboriai

S. D. LACHAV1CZ
Liete*tn Graborlae ir 

Balzamuotojaa
2314 W 23rd Pi. 

Chilago. IUL

Patarnauja laidotuvl* 
se kuopigiausiai. ReL 
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti, 
Rooseveii 2515 - 2516

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patarnavimas, 
laidotuvžse ir kokiams 
reikale, visuomet ėst’ 
sanžinlngas ir nebran 
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICĄGO, ILL Lietuviai Daktarai

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
1605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenae 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct„ Cicero

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

<201 Auburn Avė.. Tel. Blvd, 3201

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS
Nubudimo valandoje 
suteikiam geriausį pa
tarnavimų. Palaidoj’’- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti.

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

Lietuves Akušerės

A. V1DIKAS-LULEVIGH
AKUSERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115
Baigusi ak u i e- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pensylva- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
UŽ dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitŽB, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v, po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLA8 

AKUŠEREA
3252 South Halsted Street

Viriui Universal
State Bank

Moteryi ir mergi

nom kreipkite* eu 

•ikalaia nuo 12 iki 
vakaro. Kitu lai

mi oairal sutarti.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS’
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų 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. Specialc atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedclioj 10 iki 12 vai. po p.

4712 South Ashland Avė.
Pbone Bo ule v Aid 7589

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis 4kių Specialistą*

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

Nedalioj nuo 10 Iki 1.

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

Ir 805 Fnst 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metą

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 8.

Prospect 1028
Res. 2859 S. Leavit St., Canal 2330

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Ke»„ 6641 South Albany ZiTenne 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, Nedalioj 10-12 d

Telephone Hemlock 0066
D R. B. J. ROOTH
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Ray Laboratorija 
7054 S. Western Avė.

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

CHICAGO

Pbone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 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 Avenue 

Ant Zaleskio Aptickos 
CHICAGO. ILL

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

nuo 9 iki 11 v. 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. dieno* ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakar*

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

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

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletini šviesa ir diathermia

Res. 6690 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago. UI

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 8 diena ir 6:30 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago. III

DR.MARGERIS
8421 South Halsted Street 

Tel. Bouleverd 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki
8:80 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

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

Tel. Kenvrood 5107 
Valandof

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakaro,
Uea. 3201 South VVallace Street

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 19. 
Neimlioj nuo 2:8t iki 4:80 v. po pietą

TELEFONAS CANAL 0464
Telephone Yards 0994

OR. MADRIDE KAHN
4681 South Ashland Avenee 

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

Ras Telephone Plaza 8200

Ofiso Tel. Victory 689*/ 
Re?.. Te!. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų.
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 So. Halsted St„ Chicagi 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakar* 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 diens

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai _  -

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOSi

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

Phnn» Midw., 2880

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo
. ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

OR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 1) 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek 
iros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1625 W. 18tb St. netoli Morgan SI
V a 1 a n d o s : Nuo 10—12 pietų b 

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 648f

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredcs vakare uždaryta 
Nedclioj natral sutarti

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Lornnia Street 
Kampas 18tb St.

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

Residence Tel. Fairfaz 6358

; Advokatai______

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 ,

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 Wcst VVashington Street

Cor. VVashington and Clarks Sts 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.i Hyde Park 8895

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—t 
Telephone Roosevelt 9096 

Namų Telefonas Republic 9600

K. 6UGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room HH 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piei 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1318

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St

Arti Izsavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

: A, A. DUS
ADVOKATAS

U S. La Šalie St., Roęm 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—6

V *iKuT&is 
8241 South Halsted St. 

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

Pilny čioa.

______Advokatai______

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa* 
skyrimo telefonu.

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-

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

Business Service

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

i 4153 Roosevelt Road. Lawn 0409.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

bAa. Ievoj am ir popieruojam. Užlai
kėm malevą, popierą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 J. S. RAMANČIONIS, Sav.

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

UPHOLSTERING, popie ravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge
naus'} darbą. Atsigaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
skaitliavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St. 
Tel. Briargate 6815

CEMENTINIS DARBAS, murini- 
j mas ir karpenteriavimas visokios rų- 
šies., bile kur Chicagoj Ar priemies- 

i čiuose. Teikiam apsKaitliavimus. 
Į Aaron Miller, 2913 N. Sacramento 
, Avė. Phone Irving 7909.

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

819 W. Adams St 
Monroe 1946

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

644 E. 43 SL 
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- 
kiam bile kur 3546 N. Ashland Avė. 
Buckingham 0675.

T. C. NAUGHTON, Plumbing and 
Heating, iron ir tile drainage. Plum- 
bin^o ir šildymo sistemos įvedamos, 
dailinais išmokėjimais.

2248 W. Madison St 
West 0017

PISKORZ GENERAL 
CONSTRUCTION COMPANY 

Namai, garažai, porėtai, aklinai musu upe. 
dalumas. Dabar laikas pradėti. Atsižaukit.

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, įdedant cementinius pa
matus, "šalygatvius, grindis, stogus, 
malevojam, plasterioiam, įvedam 
plumbingą, visas darbas garantuo
tas, telefonuokit dėl dykai apskait- 
liavinio, Brunsvvick 4707.

AJAX CONSTRUCTION CO.

2206 Milwaukee Avė.

GARANTUOTAS plumbin^as, rus 
fitting ir suros, išmokėjimais. Tei
kiam apskaitliavimą.

FRED W. SORGE 
1013 N. California Avė.

Humboldt 7946

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba. aykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
GITO WriTBOLI) NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

MES atliekame viską prie na
mą statymu. Taisome, perdir- 
bame namus, Jiungalosvs, gara
žus, purčius. Atsišaukit pas mus 
dėl dykai apskaitliavimo.
ANDERSON and LEEYVORTII

935 W. Marijuette Road
Tel. Weat\vurth 8548

(Cvutuiued oa page 8)
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Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 05C2 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Financial

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

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

rRIIDENTIAl AUTO l.OANS;
I atdara vakarai*!, 803 E. (lįst St., kampas 

Cottnirn Urovo Mldway 411L

PASKOLA namų savininkams nuo 
' $100 iki $500. be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo paskola 

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI? pataisymams, 
MES darome 2 niorgičius ant — 

South Improved Real Estate. $500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais. f

2-RUS MORGIČIUS • 
Padarome į porą dienų 

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

HELBERG Bros, turi pinigų pas 
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 6$7-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

PARDAVIMUI “National cash 
rogister”, kuris pats suruokuoja. 
Kainavo $.325. Parduosiu pigiai.

4612 So. Wells SI.

pataisymams, apmokėjimui taksų, i - 
assesmentų arba kitokių skolų. Gret- | 
ta pagelba. Prieinamos sąlygos. i $»»'

CENTRAL F1NANCE CO.
Room 514, 

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

Iš Sandelio Išpardavimas
Mohair Parlor Hotna ............... —
$350 Parlor Retna ____
$400 Frteze Parlor •etiiH ......
Walnnt BMroom »rli» .....
$2OU VS'alnut niteiriulnilo Rola«
Valgomo knmb. Retas ...............
y Irto ValRomo kambario H**las

9x12 Wilton kaurui _________
$00 Wlltoil 0X12 ............................

i $l»5 VVIJton l»xl« .................... ..
■ $50 Coxwe)l kreRlal ......... ......
| AVAILABLE STORAGE CO.

7728-32 Stony Island Avė.
Atdara iki 1U kas vak., ne<l. iki O v.

$49.00
$05.00
$85.00
$35.00
$55.00
$30.00
$45.00
$15.00
$22.00
$37.00
$15.00

Automobiles
nona E *27, Hednn ____
BUICK '27, Scdnn ................. .........
OAKLANK ’28. 4 dnilniH Hidan 
REO ’2U. 4 durimis Hedan .. 
CHRYSLER moil.l 52 .. 
NASH '27, itdvaneed 0 nedari 
UUDMON '20 Coach

V lai karai iraruiituotl 
2500 So. HnlRted St.

Atdara vimula

$425 
$050 
$095 
$495 
$505 
$060 

-------------- $305 
IfttnokfiJImaU

PAVASARINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Tiktai Iki 
Menesio Užbaigos 

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
CHICAGOJ

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavę ui 

PARDAVIMUI 3 flatų mūrinis 
. .............. .......... ...... r ...... ______  namas po 6 kambarius arba mai- 
kninliaritii iš užpakalio, 2 karų ga-!ny«iu ant bile kokio biznio, 
ražas, gaivūs ištaisytos, didelis biz- 3618 So. Lowo Avė.
uis, ledo mašina, Toledo svarstyk-, —---------------------------------------------
les, siiitinglas mėsos ir kavos inn-į SAVININKAS turi parduoti 2 
liktis ir L t. Bargenas greitam |>ar-, flatų mūrinį namą j Austin, lotas 
daviniui. J. Piicevvicz, .>61(1 \V. 63 St. .30x125, 5-5 kambarių, miegojimui 
Hetnllock 8281. porčiai, bufetas, mūrinė ugnavietė,
- ----------------------------------------------- j 2 furnas, gatvė ir elė cementuota 

apmokėta, kaina $12,800, cash 
$2000, kitus kaip rendą. 

3531 W. North Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

GHOSERNP. ir bučernė prie 63 
St. netoli Crovvford, yra gyvenimui

PARDAVIMUI pigiai grosernė.
Geras cash biznis. Renda $45.00 su '■
I kambariais pragyvenimui. i

5702 So. Racine Avė. I -

Rungalowš Už
.$500

Įmokėjus
paskutinė proga įsigyti vie- 

ultra moderniškų namų.
$75 J mėnesj, Skam-

ir tai yra tiesa, ši kompa- 
viena didžiausių Chicagoje, 
ant jusu joto gražų, mo- 
namą. Visas namas nūs iš

Jūsų 
ną šių 
Ir po 
ba gerai 
nija yra 
pastatys 
dernišką 
plytų, su vėliausiais įrengimais kny-

Personai
________ Asmenų Ieško_______

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, Copy- 

wrighta. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs 
Si Inu užsitikėjimu. Teisingai 

reitas patarnavimas.
B. Pelechowicz

Registered Patent Attorney, 
2360 W. Chicago Avė. 

Dept. 7 
Chicago, III.

■u 
ir

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia 

UŽ ALGĄ.

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS
4 Kambarių, verti $1090 .................. ... $295
4 Itntnburių, verti $2000   .......... ... $475
$200 Mohair Frietn seklyčios setas__ !
$450 Friezo •cklyėio** Retas ................. f
$150 riešutinis valgomo kambario setas $55 
$185 5 Arnotų walnut miegi ulinio setas $88
Uoxwe!l krėslai, kaurai visokios rųAies.
5 Arnotų pusryčiams setas ........... ....... $10

COLL1NS STORAGE 
5114 Madison St.

Atdara vakarais iki O, nedčlloj iki B

Mes turime išvežti tuos knrtts tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik

per pusę
Buick *27 master G coach

$88' Chrysler ’27 70 sedan .... .
*1121 Essex ’27 coach ..............
?-8 Ford ’27 sedan ................

Flin Big six ’2G sedan ..
Dodge ’26 sedan .............sodan

$825

$495
$350
$750
$525

JAUNA pora parduoda su nuo
stoliu gražius rakandus, mohair 
seklyčios setas, 10 šmotu valgomo 
kambario setas, 2 miegruimio setai. 
Galima parduoti dalimis, Keystone 
6738. 4.337 N. Albany avė.

So. Halsted St.

coach

Rakandai

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

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS
45 TO 61 EAST 55th St.

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

EKSTRA SPECIALIS RARGE-! 
NAS. JŪSŲ KAINA

Mes priversti esame parduoti už ii t .'įtini t i/<« i u u*' i a

I Reikia atsakančiai atrodančių vyrų, už|ajkyin.j sandėlyj dėl keleto kam- Į 
apie 2o metų amžiaus, j didelę istai-, |)ai-jy rakandus už jūsų pasiūlytą ’ 
gą, kurie galt kalbėti angliškai. Uz. ^ j Gražus mohair ir velour sek
tą darbą mokame $50 i savaitę. i . . »

M R. KERANSKI
Room 1514

134 N. l^Salle St.

už jūsų pasiūlytą' 
us muiiair ir velour sek-! 

Į lyčios setas, valgomo ir miegruimio. 
kambarių setai, pianai, kaurai, kar
petai. Šis yra didžiausis išpardavi
mas Chicagoj. Atsilankykit tuojau. 
Geriausis bargenas ir pigiausios 

REIKIA lietuvių vyrų nuo 18 iki kainos, tik kelioms dienoms.
21 metų amžiaus. Turi gerai atro
dyti. Alga ir bonu*;. Atsišaukit po 
4:30 vakare, klauskit Mr. Susnick, 
Cable Piano Co., 301 S. Wabash avė.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

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

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

Tel. Armitage 1199

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA 5 patyrusių moterų 
tavimui skudurų, ii. DBA Y, 
Bhie Island Avė.

sor-
1117

Storage Išpardavimas
Junų proza nunipirktl aUKAtoa rųAies 

niAnirt. karpetUH laimi pina kaina. 
4 kambarių fuiniėiai taip pigiai kaip 
UrynaH mahoKany parlorio setas $60. 
".Mohair irieo” parlorio netal. 
ValakiAko ricftuėlo medžio valgomojo 
bario Betai, nncgkambario actai. 
IVitoon karpetai, vmokio ditlžio.
Coxwell kedča, Htnlai, lempoa ir t. t.

PARAMOUNT 8TORAGB 
7301 Qreeuwood Avė.

Pardavimui Garažo
Biznis Brid

Arba mainysiu j namą ^arba 
Naudokis gera proga!

M. J. Kiras
.3335 So. Halsted St.

orte 
lotą

PARDAVIMUI kampinis 2 flatų 
mūrinis namas su aptieka. Namas 
garu šildomas, 2 karų garažas; ap- 
tiekoje puikys fikčeriui, Aferas sto
kus, Kitlinnii pirkti vien aptieką. nu- 

‘ jus, kitus lengvais išmokė-

PARDAVIMUI grosernė 
ar be namo. Namas mūrinis, 2 
flatų. Arti mokyklos stovi. Par
duodam mokyklos daiktus. Biz
nis išdirbtas. Atsišaukit

522 W. 31st Street

• sę Įmokėjus, kitus lengvais išmokė- 
, jimais. Kampas 47th ir Wood gat
vių. Tel. Boulevard 7541.

J PARDAVIMUI per savininką di
delis 4 kambarių mūrinis namas ir 

ŠU ■ 4 kambarių medinė cottage, aukš
tas skiepas, su grindimis viškai, 
bementuota elė, $4000.

2950 Union Avenue

Exchange—Mainai
MAINYSIU 3 flatų medinj namą 

ant bile kokios biznies arba lotų. 
Turi būti greitai išmainytas. 4345 
So, Hermitage Avė., 2-ros lubos.

EKSTRA SPECIALIS BARGENAS 
8 po 30 pėdų lotai prie Califor- 

nia, netoli 71st St., taipgi 2 pb 50 
pėdų lotai prie California ir — 
quette Parko, netoli lietuvių 
nyčios ir ligonbučio. Pilkit 
vių kolonijoj, kurioj statoma 
namų. Cash arba mainais.

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

Mar- 
baž- 

lietu- 
daug

365-1.

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė. .

REIKALINGA patyrus moteris 
sortavimui skuduru. Nuolatinis dar-> 
bas. Gera mokestis.

5138 Wentworth Avė.

Eurnished Rooms
RENDON kambarys, ženotai po

rai. dviem vaikinam arba vienam. 
Galima parendavoti ir garadžių.

6742 So. Artesian Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ii 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinj gyvenimą kur gyvulių ną, išrodo ir groja kaip naujas, už 
ir javų auginimas užtikrina pasise- « — »—
k imą. Idaho, VVashington ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatai 
ęra tinkamas ir geros aplinkybės 

IETŲ JfišKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TI KIETA L Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Grcat Northern Railvvay 
St. Paul. Mino.

PARDUOSIU savo grojiklj pia-

$95, $40 cash, kitus Į 3 mėnesius.
6621 So. Richmond Avė., 2-ros 
lubos.

20% PIGIAU
ant visų instrumentų 

Garantuotas sutaupymas ant bresi- 
nių, pučiamų ir struninių instrumen
tų, vartotų ir nauju. Taipgi biskj 
primokėjus mes išmokinsime jus gro
ti bile kokiu instrumentu.

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

Tel. Wellington 1146
Morgičiai pirmi ir antri 

6 nuošimčiais padaromi j 24 
valandas.

Musų išlygos bus juma naudingos. 
Kreipkitės pas 

M. J. KIRAS, 
3335 So Halsted St

GROJ1KLIS pianas A-l stovyje, 
turi puikiausi tonq, parduosiu už 
$75. Yra 70 rotoriai, benčius ir ca- 
binet. Dalį pinigais, o kitus išmokė
jimais, 6512 S. Halsted St.. 1 fl.

SKOLINAM PINIGUS 
1 ir £ Morgičiams 

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

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

744 E. 63rd Street 
1-mos lubos

60 
iš-

PERKAME Radio
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame

TURIU parduoti $100 vertės 
Howard radio setą už $45. Geriau-

I sis bargenas Chicagoj. 
šaukit Juniper 4654

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St

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

AJAX FURNITURE CO. 
1432-34 W. Madison St

Chicago, BĮ.

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co.

1647 West 47th St.

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

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

JAUNA pora parduoda gražius 
rakandus, vartotus 4 mėnesius, mo- 
hair Frieze seklyčios setas, 10 šmo
tų vvalnut valgomojo kambario se
tas, 2 walnut miegruimio setai, kau
rai, parduosiu dalimis.

4626 N. Ashland Avė.

UŽTEKTINAI PINIGŲ PASKOLAI 
ant pirmų ir antrų morgičių. Že
mos Kainos ir komisas, greitas pa
tarnavimas. Atdara vakarais ir 
dėlioj.

DAVID HAAS & CO. 
6755 Sheridan Rd. 

Sheldrake 4020

ne-

APLEIDŽIU miestą, 
parduoti pigiai savo gražius 
kandus. Parduosiu dalimis.

1543 N. Homan Avė. 
Netoli North Avė.

turiu
ra-

gynas, ugnavietė, bufetas, Įmūrytas 
plumbingas, vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelini namą.

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

Carlson Construction 
Company

10838 S. Tai man Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Kampinis 8 flatų mūrinis na

mas, 6-4 ir 2-5 kambarių, vienų me
tų senumo, j Marpuette Manor, 
100% išrenduotas, $6500 cash. Vei- 
kit greit, šaukit FRED W1LKEN, 
6357 So. Kedzie Avė., Prospect 3000.

PARDAVIMUI 2 namai, 2-6 kam
barių flatai, 
m i. Tai yra 
cagoj. Lotai 
So. Halsted 
vieno.

JOS. W.
4213

mediniai, pečiais šildo- 
geriausis pirkinys Chi- 
50x125, randasi, 4445-7 
St., kaina $3300 kiek-
HOUGH AND SON 
So. Halsted St.

10 FLATŲ prie Vienuolyno, mai
nysiu į lotus nepaisant apielinkės. 
2 lotai ant Western Avė., parduo
siu visai pigiai. .45 E. lOlst Street, 
Pullman 1612.

TĖMYK1TE
Parduosiu arba mainysiu biznia- 

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

va 
tas 
tas 
tas

i naK; mėnesiui. Randasi gražioj vietoj ar- 
: ti Marųuette Park, kur prapertės 
i kyla kasdien. Priimsiu Į mainus 

$1150 bučernę, grosernę, lotus arba rezi- 
485 dencijinj, nedidesni kaip 2 flatų na- 
430 mą. JOHN PAKALNIS (PAKEL), 
585 6551 So. California Avė., Telefonas 
595 ! Hemlock 0367.
575 j 
385 , 

turi būt išpar- i 
duoti visi karai šiomis nupigintomis I 
kainomis. FAGET-BUICK CO., 4400 
Archer Avė., Virginia 1200.

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

3 DIENŲ IŠPARDAVIMAS 
Buick ’27 Sedan .....
Studebaker Brougham 
Studebaker Sedan ....

i Nash Coach .............
; lludson Brougham
■ Buick Coach .....
Chevrolet Sedans 

Ir daugelis kitų

idesni kaip 2 flatų na
PAKALNIS (PAKEL)

Už $250 iki $500 nupirksite nau
ją 5 kambarių murinę bungalovv, 
octagon frontu, furnas šildomas, 
vėliausios mados, kaina $7500, $55 
j mėnesį, iškaitant nuošimčius. 
5635 Irving purk blvd. Kikl. 5773.

for-
JI 85

kam- I

NASH 1027, ndvnnccd. •
kaip nanjiiM, $000. OldMiiobile, _ ..
rimiM landau. $800.

A. L. ARUO, <1718 S. WcHtcrn Avc.

NAUJI ir vartoti likę baniutiju
sių rakandui ir kaurai, 
genas. Dastatymas veltui. P 
Furniture, 1112 W. Madison st.

ę intiiM uiiju- į 
. Tikras br.r- j 

Bald’sl

_ lMaitertų, pilnai 
", labai įva

dinių mantiiotne. Kainu; $305. 
F1NANCE CO.

Stony iHland.. Fairfax 8030. 
atdara vakarais arba nedClioj

NASH COACH l»Ztt, B pasai 
įrengtas, puikus balion tajerai, 
rus, bu ----- *

7001

Į WILLYS-KNIGHT Brougham — 
i A-l stovyje $625, (^t jmokėli, kitus 
1 lengvais, išmokėjimais. BURKE 
MOTOR SALES, 3517 Archer Avė.

APLEIDŽIU miestą, turiu par-
duoti savo gražų 3 šjnotų seklyčios McDERMOTT MOTOR SALES gičius;

Vlrni IA Chicagoa eoniaunių vertelgų, turi Į nitaissetų, 8 šmotų valgomo kambario
2902 W. North Avė.,

kampas Franclsco avė.
setų, 4 šmotų miegruimio setą, pa
statomas gražias lempas, 2 kaurus

iLa,rill0o*U ir pigiai, j BUICK vėliausio modelio, 7 pa-
Bakandai tik - mėnesiu vartoti. ; sažierių sedan, išrodo kaip naujas,

•------- - -------- ------ kaina $845, Įmokėti $100.
7020 So. Halsted St.

| V 1(7111 in VIII* DOIIIUUOI U Wl LUJf (f, 1*141 I I
60 naujų ir vartotų karų, visokių Išdirby*- , 
i'itj, $50 iki $2000. Visi karai garantuoti,
oanh arba iAniokAjinials.

7130 S. Halsted St. Triaurle 0330

Negirdėti Mainai
IŠSIMAINO bizniavus namas su 

bizniu, mainysiu ant bungalovv, ar
ba ant 2jų flatų namo, namas ran- 

-i duii-iniiR sedan.; (|asj labai geroj biznio vietoj, 
bile, 1927. 4 du-| IŠSIMApfo į nan,ai h. 2J 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 flatų.

KAS norite pirkt, parduot arba 
mainyti namus, farmas, lotus, arba 
kitokius biznius, gausite greitą ir 
teisingą patarnavimą, arba kas no
rite pinigų, ant pirmų ir antrų mor
gičių, duodu ant 6% ir mažą ko- 
mišiną. Taipgi perku antrus mor- 

ir kontraktus, 
reikalais kreipkitės pas 
G. Lucas & Co. 
4108 Archer Avenue 

Phone Lafayette 5107

FLATINIS namas — South Side. 
67 & Loomis. 2 
mas, cementiniu 
garažas, jplaukų 
na tiktai $8900, 
Stewart 7764

flatų medinis na- 
pamatu, 2 karų 

$85 į mėnesj, kai- 
$2000 cash. Sav.

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun- 

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

4
5
6
7

Jie

Koncesijos 
Kraustyk it ės

$5300
$7300
$7500
$7950

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

TAS ko jus norite. Tikras pirki- 'ės tik 3 blokai nuo Grand Avė.
- • -■ Taipgi mes pabudavosime ant jūsų

i loto bile kokios rūšies bungalow ar
ba 2 flatų namą, Kokį norėsit.

Matykit savininką ir budavotoią

J. COLEMAN
2104 N. Harlem Avė.

nys,’ 5 kambarių moderniškas me
dinis narnas, Norxvood Park, yra 
elektra, garažas, bile pasiūlymas 
geras, išmokėjimais. 6936 Bryn 
Mawr Avė. Newcastle 1905.

BARGENAS, 2 flatų medinis na
mas, 5—6 kambarių, sun puriom, 
stikliniai porčiai, 2 karų garažas, 
cementuota elė, lengvais išmokėji
mais. 3208 W. 65 PI. Del informa
cijų šaukit Vincennes 4996.

ir mažą ko-

Su virš mi-

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

BURKE HEALTY CO. 
8053 So. Halsted St.

Triangle 2794

duo- 
real 
arba

Nauji arba Vartoti Rakandai
Storiip-yj'’, pigiai greitam i A n nedavimui par- 

Jorio Hctui, valgomi Betai, ndegkambario no
tai, taipgi didelis pasirinkiiiiiiH visokių ra
kandų ir vartotų karpotų, viuoklo didžio.

Clll-OAK l’ARK STORAGE 
3531 N. Clark St.

Warnrr Storage. 32i<l N. ilalHto.l St. 
Atdara vakarai*, ir N.ilelioniiH iki 6 v. vai.

NAUJAS setas indų, kabinot, 
grumi piano, turi bul parduotas pi
giai. 5218 So. Troy St.

MODERNIŠKI rakandai 4 kam
barių, kaurai ir t. t. Geras pasiū
lymas nebus atmestas. Parduosiu 
dalimis. Phone Englevvood 7378.

TI RIU parduoti savo 4 kamba
rių rakandus, gražus rakandai, kau
rai, lempos už tikrų bargeną. Par
duosiu dalimis, 600 E. 71 St.

Triangle 7447 •

4 KAMBARIŲ neatsišaukusių ra
kandų .................................. $75

4 KAMBARIŲ naujų sampelinių 
rakandų .......................... $175

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

A-B-C FIREPROOF 
Furniture Sales Dept.

2525 W. Madison, near VVestorn

Sewing Machine
______ SiuvamoB Mašinos________
LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siuva

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

Automobiles %
AUTOMOBILIŲ BAROENAI 

Pardavimui
Oakland 1028 motų ...... .............
Studebaker Spėriai 8ix Sedan’ 1924 
Studebaker touring 1024 .... .........
Hudnon Sedan 1933 metų ...........-
PeerlOM 8edun 1024 metų ----------
Ford Sedan 1923 ........ ..... ...........—

Sitia visi karai yra gauti i mainus ant 
naujų Studebakerio karų, pertat parsiduo
da vist labai pigiai. Jeigu esate nusitarė 
fnrkti nauji Studebaker arba bile kurj 
* eonų karų — duokite žinių telefonu 

Victory 1096, mes pribusime asmoniAkai 
ir duosime Jums tinkamų patarnavimą. 
Musų (staiga randasi Bridgeporto koloni
joje ant 31-mos gatvAs — 100 pAdų j 
vakarui* nuo Halsted St. Prie pirmos pro
gos kvioAitim savo tautiečius pamatyti inu- 
ru (stalgų ir 1928 metų puikiu* Stude- 
bakor automobilius, taipgi senų karų bar- 
genus. MILDA AUTO SALES, 800 West 
31st 8t„ Tel. Victory 1090,

D. KURAITIS ir A- KASIULIS 
Savininkai

$375.00
$250.00
$125.00
$150.00
$175.00

$50.00

M & K Motor Salea
pnicaroa aenaiual tr ataakan&aual vartoti) 

kalu pardavinėtojai, 100 rarantuotų vartotų 
karų, pilnai (rengti, irerame mechanlAkame 
■tovyje. karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mm turime kar$ kuris tinka viso
kiems reikalams. Cash. iimokfljimals. mat* 
nals.

0811-13 So, Halsted St.

PARDAVIMUI 5 pasažierių tour- 
ing karas, balloon tajerai, 4 ratų 
brekiai. Išrodo ir bėga kaip nau
jas, kaina $265. 2443 W. 46th St., I 
Tel. Lafayette 6310.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Resortas ir Farma

67th IR L(X)MIS
2 flatų medinis namas, ce

mentiniu; pamatu, 2 karų gara
žas, įplaukų $8;) į mėnesį, kaina [ tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
tik $8,000, cash $2,000. Šaukit I 2 karų mūrinis garažas, karštu van- 

. . i deniu šildomas, bizmavas namas, pn-
savmmką imsiu lotus kaipo dalj įmokėjimo.

Stewart 7764 Kaina $27,000, cash $7000. 2624 W.
51st St. arba Tel. Hemlock 7178.

$1500 PIGIAU pardavimui 2 aukš

MES užmokČHlme cash už jūsų automo
bilių, visokių ISdlrby šėlų ir modelių. Mes 
mokėsime (taukiau negu lilue Book vertė.

AT1.AS MOTORS Ine.
«03» Cottago Orove Avė.

Business Chances
PardavimuiiJBhniai

PARDAVIMUI karčiama, visa ar 
puse prie dirbtuvių, svetimtaučių 
apgyventa, geroj vietoj. Viena mo
teris, negaliu apdirbti. Nepraleiskit 
šią progą. 461 W. 43rd Si.

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

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

3601 So. Washtenaw Avė.

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

PARDUODU Storą mokyklos reik
menų, groserio, kendžių, žurnalų ir 
t. t. Prie mokyklos, vienas 
apielinkėj. German police šunj. 
tą ant Campbell Avė. prie 70th 
Einu | kitą biznj.

ANTHON'Y RUSECKAS 
3537 So. Wallace Street

šioj

St.

Viena iš puikiausių Michigan 
resortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento
rium, 9 skylių privatišku golfo 
lauku; tik trejetą valandų ke
lionės nuo Chicagos; resortas 
išgarsintas tarp augštos klasės 
žmonių ir visų mėgiamas. Gry
no pelno neša apie $14,000 j 

I metus. Vertas virš $80,000, 
'parduosiu už $68,000.
| Taipgi 106 akeriai farma su 
budinkais, inventorium ir sod- 
numi, kuris susideda iš 30 ake- 
rių vaisingų greipsų ir 24 ake- 
rių kitokių vaisinių medkių, 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 morgičių.

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

SAVININKAS parduoda kampinį 
mūri n j namą su bučerne ir groser- 
ne. Cash biznis, švedų ir vokiečių 
apgyventa apielinkė. Parduosiu pi
giai, ““ ■■■ ‘ * — ■
mų.

nes noriu važiuoti ant fa r
6001 So. Carpenter St.

Englevvood 2116

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

$1000 PIGIAU 
TURIU parduoti gružų modertUAkt} fl

kambarių nutrini bungalow, $3000 cash i gQĮ) 35th St., ChlCagO
AtHifcaukitc ftiandie.

Savininkas 
5742 So. VVhipplc Street

Republic 8708

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

BKSTRA SPECIALIS BARGENAS BARGENAS ir lengvos išly- 
Mes turime 15 naujų cottage ant gos. Beveik nauja b kambarių 

didelių lotų, kiti kaip frontiniai lo-, įuligalOw ir dviejų karų garo
nos nuo $750 iki $3300. Kai ku- žas, galima nupirkti lengvais 
rios turi labai gražius rakandus.; išmokėjimais arba UŽ cash. 
Mes esame lentų biznyje, bet ne' / . . a<
real estate, mes norime, kad musų Rungalow randasi Marųuette 
įvestuoti pinigai sugryžtų. Atsišau- į Manor prie boulevarų ir 'fcat- 

1LIBERTYVILLE LUMBER CO. vekarių. Parsiduos $1,500., pi-
Libertyville, III. ar phones 47 ir 48 
Arba Box 1057, NAUJIENOS,1 
1739 So. Halsted St., Chicago.

BARGENAS ir lengvos išly-

giau negu verta. Del informa- 
icijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

Gali su- 
iš keletos 
pakanka- 
Kreipki-

PARSIDUODA karčiama, labai 
fjeras biznis, prie bulvardo ir dide- 
ės runtauzės, Pennsylvanijos kom

panijos. Parsiduoda su namu, nes 
tos vietos kitaip negalima gauti. 
Atvažiavęs ir pamatęs, nenorėsite
tą vietą apleisti.

5443 So. Shields Avė. I

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

WALTER J. PAUL 
Republic 4170 
Hemlock 2389

6601 S. Western
3236 W. 55th St.

PARDAVIMUI grosemė, Delica- 
tessen, mėsos krautuvė, 5 kamba
riai. Lysas, renda $40.00. Darau ge
rą biznį. Del nesveikatos priverstas 
esu parduot. 715 W. 48th PI.

PARDAVIMUI kampinė krautuve, 
saldainių, delikatesen, ice crcam 
parlor, cigaretų, cigarų. Parduodu 
šią krautuvę labai pigiai, yra kam
bariai gyvenimui ir lysas, arba 
mainysiu/ j namą.

658 W. 31st Street

Real Estate For Sale
Namai-Žemg Pardavimai

BARGENAS. Savininkas apleid
žia miestą. Pardavimui gražus 6 
kambarių kampinis namas, 40 pėdų 
lotas, yra įrengimai ir apmokėti, 
karštu vandeniu šildomas, 2 karų 
garažas, stikliniai ir su sieteliais 
porčiai, vien žemė verta apie $6000, 
parduosiu už $7500. 8500 Elizabeth 
St., Tel. Stewart 9316.

KAIP TIK DEL JŪSŲ 
6109 S. Albany Avė.

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

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS 

Wisconsino virtinėsPrie ____ r___
kiekvieną savaitę, pradedant 
žio 12

$10
Transportacija, hotelio 

valgi ir t. t.
Padarykite susitarimą 

nes mes galim nuvežti

ežerų, 
gegu-

išlaidas,

iš anksto,

HALE AVĖ. 10802—6 kamb. mūrinis 
bungalovv, garu šildomas, yra visi 
įrengimai ir apmokėti, 1 N. iki gele
žinkelio sub. linijos, $10,500, $1000 
mokėti, kitus išmokėjimais. Mes pa- 
>udavosim ant jūsų loto bungalovv ar
ia 2 flatų namą. Tik biskį įmokėti. 

R. H. Ballantine, Ovvner and Builder, 
Jeverly 8552.

BUNGALOVV UŽ $1500
Mes turime keletu bungalow ku

rias turime parduoti tuojau. Mes 
priimsime tik $1500, o kitus leng
vais išmokėjimais. Kaina jų $8500. 
Viskas moderniška, netoli transpor- 
tacijos. Gatvė cementuota ir apmo- 

rindimis viškai. Atslšau- 
e. Arba mes galim pae-tik anru- kčta’ su K

±sų,. a®,usį?wran£S.w-69th PL irmius, 75x150,
20% jmokėti, kitus po $5 j savaitę. 
Phone Wabash 6593 arba rašykit 
Long Lake Woodlands. Room 522, 
166. W. Jackson Blvd., Chicago. 
Pardavinėtojų reikia.

3539 W. 58th Place.
LANE AND PHILLIPS

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

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

D’ALESANDRE
3043)4 Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 4266

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

MC DONNELL, 
Tek Triangle 4014,

y


