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Vėl katastrofingas 
žemės drebėjimas 

Bulgaruose

Latvijos atsargos 
karių ir invalidų 

demonstracijų

l'i Ii populio mieste daug namų 
sugriauta, dešimt žmonių už
mušta ir daug sužeista

lemonstrantai pas seimo vice
pirmininką ir prezidentą. Mi-
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di-

NAUJIENOS 
The Lithuanian Daily News 

Entered ns second-cbiss niattcr March 7, 1914 at the Post Office at Chicngo, III..
i under the Act of Mnrch 3, 1871)

i

No. 95

SOFIJA, Bulgarija, bal. 19
Praeitą naktį Bulgarijoje j- 

vyko vėl smarkus žemės dreltė- 
jimas, padaręs didelės pragaiš
ties. Daugiausiai nukentėjo l’i 
lipopolio miestas, kur nuo že
mės supurtymų daug namų su 
griuvo. Kaip praneša, dešimt, 
gal ir daugiau, žmonių buvo už
mušta ir penkios dešimtys su
žeista.

Stipriai nukentėjo taipjau 
miestai Staru Zagora, Harmanli, 
llaskovo ir Pasaržik.

Smulkesnių žinių iš nelaimės 
kliudytų vietų kol kas dar tru-

andžio 1 d. Bygoje įvyko 
lėlė atsargos karių ir invalidų 
demonstracija. Demonai raci jo* 
e dalyvavo virš 2,000 žmonių. 

Ėjo “buvusių karių draugija”, 
nvalidai, “Latvijos liuosuotojų 
Iraugija,” “tautinė buvusių ka
lų draugija”, “senų latvijos 

kaulių sąjunga.”
Demonstrantai ėjo su savo 

'rkestrais ir vėliavomis. Demon
stracijos priešaky važiavo be
kojai invalidai, ėjo berankiai ir 
lašlės žuvusių karių. Invalidai 
lešė plakatą, kuriame buvo nu-

Chicago, III., Penktadienis, Balandžio-April 20 d., 1928

IAtlantic and Pacific Photo 1

Pirmos pavasario dienos Washingtono sostinėj, kai dar nelapoti vyšnių medžiai gausiais pasi
puošė žiedais.

rodąs invalidams s
spygą.

žemės drebėjimas stipresnis nei 
praeitą šeštadienį

SOFIJA, Bulgarija, bal. 19.

žingsniavo bu-

Filipopolio, apie Šmitą mylių i 
pietų rytus, praeitą naktį buvo 
vėl supurtytas smarkaus žemės 
drebėjimo, smarkesnio ir, kaip 
manoma, daugiau pragaišties 
IMidairūsio, nei praeitą šešta
dienį įvykęs žemės drebėjimas, 
jM*r kuij žuvo dviedšimt šeši as
mens.

Filipopoly sugriuvo keletas 
didelių trobesių ir įvairiose mie
sto dalyse kilo gaisrai. Žemės 
drebėjimas pagadino elektros į- 
mones ir miestas atsidūrė vi
siškoj tamsoj. Išsigandusius 
žmones dėl to apėmė dar dides
nė baimė.

Sofijos mieste buvo jausti 
trys stiprus supurtymai. Išsi
gandę žmonės tuojau bėgo lau
kan iš namų ir dauguma jų 
visą naktį praleido gatvėse. 
Kai kurie namai buvo gadinti.

Pranešimai iš Belgrado ir 
Bucbaresto sako, kad ten taip
jau buvo jaustas žemės drebė
jimas. Komoline, Makedonijoje, 
keletas namų sugriuvo.

ap- 
ir

iais.
1 Jemonstrantų delegacija 

ankė seimo vicepirmininką 
teikė jam savo reikalavimus,

’š seimo demonstrantai nuėjo 
uis prezidentą Žemgalį, kur 

Suvo ir ministeris pirmininkas. 
Prezidentas žadėjo išpildyti de- 
nonstrantų reikalavimus padi- 
linti pašalpą ir žemės fondą.

Laukdami delegacijos demon
strantai griežė marseljetę ir 
ntei nacionalą. Demonstrantai 
•eikalavo, kad pasirašytų pre- 

’.identas. Kai kurie ironiškai 
aukė “tegyvuoja Amanulah.”
Vėliau liaudies namuose įvy- 

;o didelis invalidų ir atsargos 
karių mitingas, kalbėtojai smar
kai kritikavo dešiniųjų kabi
netą. Mitingui pasibaigus de- 
nonstrantai ramiai išsiskirstė.

Nori užginti prezi 
dentui vaitot laivy 
ną intervencijoms

Senatorius Rlaine reikalauja, 
kad Jungtinių Valstybių gin
klo jėgos butų ištrauktos iš 
Niką raguos

Politinės žmogžu- 
dybės Japonuose

Meksikos kovos 
su maištininkais

Sušaudyti septyni maištininkai, 
dalyvavę automobilių keleivių 
plėšimuose

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
19. — Karo teismo pasmerkt' 
mirties bausmei tapo sušaudyti 
septyni bandito ^Maximiliano 
Vigueras maištininkų “armijos” 
nariai, dalyvavę prieš keletą 
dienų puolimuose automobilių 
ir plėšimuose keleivių Pueblos- 
Meksikos Miesto vieškely. Tarp 
sušaudytų banditų buvo “gene
rolai” Estinaslao, Marąuez Bo- 
cha ir Angel Ortiz Galarza.

PARIS, III., bal. 19. — Del 
nesveikatos pasikorė buvęs ke
lių komisionierius Isaac Bar r, 
56 metų amžiaus.

Chicagai ir apielinkei, fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu ir mažumą 
šilčiau; vidutinis mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 35° ir 44° F.

šiandie saulė teka 5:03, lei
džiasi 6:35. Menuo leidžiasi 
6:57 vakaro.

Nobile ekspedicija 
orlaiviu j žiemių 

ašigalį

TOKIO, Japonija, bal. 19. -- r 
Ryšy su verdančia kova tarpi 
reakcininkų ir scijukajų, arba Į 
valdžios partijos, oponentų, : 
Vakajamoje, netoli nuo Osakos, | 
vyko trys žmogžudybes.

Banda vadinamos “draugijos j 
tautinei dvasiai išlaikyti” narių ’ 
juolė mitingą, kur penki ad
vokatai taravos, kaip sutaisyti 
‘am tikrus kriminalinius kalti
nimus prieš Vakajamos polici-1 
jos viršininką dėl žiaurių, kvo-' 
oOs metu, kankinimų asmenų,' 
kurie buvo suimti tuojau |K) , 
Įvykusių visuotinių rinkimų.

Advokatai atsisakė savo kal
inimus atsiimti.

\VASHINGTONAS, bal. 19.— 
Prie 364 milionų dolerių laivy
no apropriacijų blliaus senato
rius Blaine (rep., \Vi.<) pasiūlė 
papildymą, kuriuo butų suvar
žyta Prezidento galia vartoti 
laivyno jėgas “amerikiečių gy- 
vyltėms ir turtui ginti” sveti
muose kraštuose.

Senatoriaus pasiūlyto papil
dymu Jungtinių Valstybių lai
vyno jėgos turėtų bot ištrauk
tos iš Nikaraguos dar šiems 
metams nepasibaigus. Papildy
mo sakoma, kad “po 1928 me- 

ruodžio 25 dienos jokia 
šiuo aktu skiriamų kreditų da- 

' lis negali būt suvartota išlai- 
l doms, padarytoms ryšy su ka- 
; ro veiksmais prieš draugingas 
svetimas vaistytas arba gink
luotu įsimaišymu į bet kurios 
svetimos valstybės reikalus, jei 
kongresas nėra paskelbęs ka- 

| ro, arba karo padėties.”

STOLR, Vokietija, bal. 
<!cn. Vmberto Nobile, 
orlaiviu Italių skris iš 
Bay i žiemių ašigalį, sako, kad 
toje ekspedicijoje orlaiviu kar
tu su juo skris tik šešiolika 
žmonių.- Kiti Įgulos žmonės tu
rėsią naudotis sandėlių laivu 
Citta di Milano, stovinčiu Kings 
Bay, kaip operacijų bazėj.

Ąžuolo kryčių, kurį Papu Pi
jus K1 įteikęs žiemių ašigaly 
numesti iš dirižablio, gen. No
bile sakosi nemesiąjs, bet kai 
dirižablis pasieksiąs patį ašiga
lį, jis iš orlaivio gondolos nu- 
sileisiąs žemyn ir savo rankom 
tą kryžių ten pastatysiąs.

19.—-

Kings

Atlanto skridikas ba 
ronas — mbnardhis 

tų kandidatas 
reichstagan

Vo-
pa-

15 kasėjų užbėrė 
subway tunely

NEW YORKAS, bal. 19. — 
' Kasant naują požeminiam ge- 

lada puo i ul į Fort VVashington
>uole juos dulkiais ir tris pa-1 June|j, Įįes 174 gatvės ir Broad- 
;kerdė, o kitus du a vokatus yway nugriuvusios iš viršaus 
.avojingai subadė. Visi P»*oh-j ž(,m6s ir uolos užbėrė penkioli- 
— ----- --- - darbininkų. Du jų buvo už

mušti, visi kiti sužeisti, kai

kiečių nacionalistai tarias 
sidarę sau kapitalo sėkmingu 
barono Gucnthero von IJuenc- 
feldo perskridimu Atlanto van
denyno. Tuo skridimu baronas 
patapo populerus Vokietijoje 
žmogus, ir nacionalistai mano, 
kad jo triumfas bus jiems ge
riausia kampanijai medžiaga. 
Von Huenefeldą jie jau padėjo 
savo kandidatų į reichstagą 
sąrašan . ateinantiems rinki
mams, kurie . įvyks gegužės 20 
diena. L

“Save-the-union” mu
šeikos pasižymi

kai buvo suimti.

Daug žmonių prigėrė kurie i,av°j|nKal-
per potvyni Sibire

NOVOSIBIRSKAS, Sibiras, 
bal. 19. Per potvyni Ob’ upėj 
n-igėrė daug žmonių, jų tarpe 
noterų ir vaikų.

Per patstaras kelias dienas 
įpės vanduo ėmė sparčiai kilti 
r, išėjęs iš krantų, užliejo dvi

dešimt keturis kaimus, kai kur 
iki stogų viršūnių. Tikras 
šių žmonių skaičius dar 
žinomas.

Depew paliko $1,- 
000,000 Yale Uni

versitetui '
YORKAS, bal. 19. 
miręs Chauncey 
geležinkelių magnatas

M.

G1LL1SPIE, III., bal. 19. — 
Komunistų “save-the-union” pi- 
kietinjinkai, piketavusieji Su- 
perior Coal kompanijos kasyk
las No. 2, puolė automobilį, 
kuriuo važiavo angliakasių uni- 

| jos subdistrikto viršininkai, Joe 
iCarnelia ir Fullcrton Fulton. 

buvo 
abudu

jCarnelia ir Fullcrton 
Jų automobilio stiklai 
puolikų išdaužyti ir 
unijos vadai sužeisti.

žuvu- 
nėra

Penki policininkai 
’mti dėl žmogžudybes

SU-

ORLANIM), Fla., bal. 19. — 
Tapo areštuoti ir į teismo 
rankas atiduoti Orlando polici
jos viršininkas ir keturi patrol- 
menai, kaltinami dėl užmušimo 
vieno negro.

NEW 
Nesenai 
Depew, 
ir jumoristas, palikęs apie 15
milionų dolerių turto, savo tes
tamente užrašė 1 milioną dole
rių Yale Universitetui. Depevv 
buvo to universiteto, aut lėtinis.

Paraguajoje laimėjo 
liberalai

ASUNCION, Paraguaja, bal. 
19. — Praeitą sekmadienį įvy
kusiais Paraguajoj prezidento 
rinkimais, kaip pranešimai ro
do, daugiausiai balsų gavo libe* 
ralų kandidatas Josef Gugiari.

9,519,000 GYVENTOJŲ
KANADA

TURI

OTTAWA, Kanada, bal. 19.— 
Statistikos biuro pranešimu 
Kanada dabar turi 9,519,000 gy
ventojų. 1921 metais ji turėjo 
8,788,500 gyventojų.

ŠALČIAI NORTH DAKOTOJ
CROSBY, N. D., bal. 19. — 

North Dakotoj užėjo stiprus 
šalčiai. Crosby ir kitose vietose 
termometras nukrito 3° žemiau 
zero.

Bandė užgint vokie 
čią komunistų apsi 

gynimo burius
Vidaus ministerijos įsakymui 

betgi pasipriešino visos vo
kiečių demokratinės partijos.

daus ministerijos bandymas už
ginti pusiau kantines komunis
tų “Raudonojo fronto kovoto
jų-“ kuopas susitiko su stipriu 
pasipriešinimu tiek iš kaires
niųjų |>olitinių partijų, tiek iš 
atskirų vokiečių valstybių pu
sės.

Pirmiausiai Prusai, paskui 
Hessenas, Hamburgas, Liube
kas, Braunšveigas ir Meklenber- 
gas atsisakė įsakymo klausyti. 
Žada neklausyti jo Saksonija ir 
Tiuringija. Iki šiol dar nė vie
na valstybė nepaklausė, nors 
gal bu t kad Bavarija ir Viur
tembergas paklausys.

Demokratinės partijos nuro
do, kad butų neteisinga užginti 
komunistines organizacijas, 
tuo tarpu kai tokios pusiau ka
riškos organizacijos leidžiamos 
vU rėti m on arcl i i stams.

Costes ir Lebrix žada 
skristi per Atlantą

PARYŽIUS, bal. 19. — Pran
cūzų aviatoriai Dieudonne Cos
tes ir Joseph Lebrix, kurie dar 
tik praeitą šeštadienį grįžo į 
Paryžių iš savo sėkmingos ke
lionės aeroplanu aplink pasau
lį, dabar vėl rengiasi kelionėn 
aeroplanu per Atlanto vandeny
ną. Ar jie vartos naują ae
roplaną, ar tą patį savo Nun- 
gesser-Coli', kuriuo jie skrido 
aplink pasaulį, dar nežinia.

General Motors strei 
kas Švedijoj baigtas
STOKHOLMAS, Švedija, bal. 

19. — General Motors įmonėse 
streikas pasibaigė, kompanijai 
susitaikius su darbininkais.

Kompanija, kuri dar vos mė- 
nesis laiko kaip savo įmones 
atidarė. Švedijoje, dėl streiko 
buvo ketinus jas vėl likviduoti.

Japonijoje sudegė 
amerikiečių firma

TOKIO, bal. 19. — Praeitą 
naktį gaisras sunaikino ameri
kiečių Hiellyer and Co. firmos 
arbatos įstaigą. Nuostoliai sie
kia apie 500,000 jenų ($250,- 
000).

Kinų nacionalistai 
sunaikino 20,000 
šiauriečių armiją

Ofensivas, kurį šiaurės genero
las Sun buve pradėjęs prieš 
gen. Feng Juhsianą, visai su
smuko

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 19. 
— Iš Pekino praneša, kad Jen- 
glcaufu apygardoj, šantungo 
provincijos pietuose, tarp na
cionalistų ir šiauriečių armijų 
per pastaras kelias dienas įvy
ko smarkių kautynių, pasibai
gusių tuo, kad šiauriečių 20,- 
000 kareivių armija buvo visai 
sunaikinta.

Šiauriečių generolo Sun ču- 
anfano, šantungo gubernato
riaus, bandytas ofensivas prieš 
nacionalistų sąjungininko, 
“krikščionių” generolo Feng 
Jubsiano, jėgas susmuko visai.

Tuo tarpu Feng Juhsiano ka
riuomenė žygiuoja šiauren 
abiem Geltonosios upės kran
tais ir šiauriečių kariuomenė 
traukiasi iš čangte Ho ir Tam- 
ingfu.

Japonija siunčia į
Kinus 5000 kareivių
Spauda dėl to smerkia valdžią, 

laikydama tą nereikalinga in
tervencija

TOKIO, Japonija, bal. 19. — 
Vyriatw\'he nutarė pasiųsti į 
šanlungą, Kinuose, dar apie 
5,000 Kamanoto divizijos karei
vių ir karininkų. Jie bus atei
nanti šeštadieni išgabenti tran
sporto laivais iš Moji.

Visi japonų laikraščiai šitą 
vyriausybės žingsnį smerkia ir 
sako, kad lai esanti kita nie
kieno neprašoma ir nereikalin
ga ekspedicija.

Aeroplanas išgelbėj’o 
medėjus 12 dienų 

ant ledo lyties
MASKVA, Lai: 19. — Vienas 

aeroplanas išgelbėjo du medė
jus, kurie buvo atitrukusios 
didelės ledo lyties nunešti j 
Ledų vandenyną, netoli nuo 
Moržoveco salos. Ant lyties tie 
medėjai išbuvo dvyliką dienų 
be maisto. Jie buvo pargabenti 
į Murmanską ir padėti ligoni
nėje. Nors jų kojos ir rankos 
buvo nušalusios, bet manoma, 
kad jie pasveiks.

Pittsburgho tramvajų 
tarnautojai laimėjo 

daugiau algos
PITTSBUIRGH, Pa., bal. 19.

— Miesto elektrinių tramvajų 
motormenai ir konduktoriai 
gaus nuo gegužės 1 dienos ll/o 
cento algos priedo valandai, ei
nant padaryta sutartim tarp 
tramvajų tarnautojų unijos ir 
Pittsburgh Raihvays kompani
jos.

Du lakūnai žuvo aero
planui nukritus

SAN FRANCISCO, Cal., bal. 
19. Mike Brown, miesto ae
rodromo aviatorius, ir H. Beu- 
ger, pasažierius, užsimušė, jų 
aeroplanui nukritus Visitacion 
klony.

GEN. VRANGEL MIRŠTA
BRIUSELIS, Belgija, bal. 19.

— Generolas Vrangelis, kadai
se buvęs rusų baltagvardiečių 
jėgų vadas kovose prieš bolševi
kus, kritingai serga.

Rusijos diktatorius 
kalba apie savęs 
kritikos reikalą

L

Stalino pasakyta kalba pasta
rojoj kompartijos centralinio 
komiteto sesijoj apie sovieti- 
jos vargus

MASKA, bal. 19. [N. Y. Ti
mes koresp. Walter Duranty.] 
— Maskvos laikraščiai paskelbė 
kalbą, kurią Stalinas laikė pa
starojoj komunistų partijos 
centralinio komiteto plenarėj 
sesijoj.

Stalinas, generalinis komu
nistų partijos sekretorius ir 
sovietų Rusijos diktatorius, sa
vo kalboj diskusavo tris/klailsi
mus: savęs kritiką, javų rin
kimą ir “šachtų” aferą arba 
“technikų sąmokslą.”

Šachtų aferą Stalinas vaiz
davo kaip “naują užsienio inter
venciją” sovietų Rusijoje. Gink
luota svetimų valstybių inter
vencija 1918-1920 metų laiko
tarpį nepavykus, o todėl sveti
mų kapitalistų nevydonybė so- 
vietijai priėmus naują formą, 
formą ekonominės intervenci
jos per buržuazinius technikus.

Javų rinkimo per paskutinius 
tris 1927 metų mėnesius krizį 
Stalinas laiko “kulakų” speku
liantų bandymu suardyti krašto 
ūkį ir badu marinti miestų pro
letariatą ir raudonąją armiją.

Stalinas įspėjo vadus, kurie 
pametą kontaktą su masėmis, 
kuriie ignoruoją arba slopiną 
kritiką ir kurie neįregi sunke
nybių prieky. Jis pabrėžė nese
nai padarytą sovietų valdžios 
nutarimą, kad kiekvienas vvk- 
durnosios valdžios narys kas 
metai turi bent vieną mėnesį 
praleisti provincijoj dirbdamas 
virtos darlrt}€

Bandė pakliudyti 
britų moterų, bal

savimo teises
LONDONAS, bal. 19. — Kap. 

Charles Oaig, konservatorių 
partijos parlamento narys, bu
vo įnešęs pataisą prie moterų 
rinkimo įstatymo projekto. Ei
nant ta pataisa, balso teisė tu
rėjo būt suteikta tik moterims, 
sukakusioms 25 metus amžiaus, 
vietoj 21 metų, kaip kad įsta
tymo projekte numatoma.

Kap. Craigo pataisa betgi bu
vo atmesta 359 balsais prieš 16. 
Tie šešiolika balsavusių už pi- 
;aisa buvo visi konservatorių. e *

Nusižudė < kasininkas; 
trūksta $254,000

STATESV1LLE, N. C., bal. 
19. — Viešbuty vakar nusišovė 
5ia D. Ausley, Commercial Na
tional l>anko kasininkas. Ban
ko valdyba šiandie pranešė su
sekę, kad Ausley sąskaitose 
trūksta $254,000 pinigų.

1' 11,11 1 s

KONTESTAS
Iki ‘‘Naujienų^’ kontes- 
to užbaigai liko tiktai 
keletas dienų drau
gai ir pažinstami kon- 
testantų kviečiami teik
ti jiems paskutinę sa
vo paramą šiame “Nau
jienų” konteste, idant 
jų darbo užbaiga butų 
pilnai sėkminga jiems 
patiems ir sykiu “Nau
jienoms.”

. - - -- -—*
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’iT NAUJIENOS, Chicago, DL
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Penktadienis, bal 20, 1928

[korespondencijos!
Kenosha, Wis. į

Gražus jaunuolio pasižymėjimas

Trys kenoshiečiai lietuviai 
lanko Wisconsino universitetų. 
VVilliam V. Arlinskas ima abel- 
nų mokslų kursą; Charles Ju- 
revick ima elektros inžinie
riaus kursų ir Aleksander Bra- 
zr-Brazevičius, ima pre-medic 
kursą, ruošdamasis studijuoti 
medicinų. Visi trys yra pirina- 
mečiai-frešmanai.

Geriausia iš jų moksle pasižy
mi Aleksandras Braze-Brazevi- 
čius, sūnus seno vietos lietu
vių darbuotojo Kaz. Brazevičio. 
l’ž nepaprastai gerų mokini
mas! Aleksandras laimėjo iš 
universiteto $100, taipjau tapo 
priimtas į garbės draugijų Phi 
Eta Sigma, į kuria priimami 
tik patys geriausi mokiniai. 
Priėmimas į tų draugijų yra 
augščiausias atžymoj imas ko
kio gali susilaukti pirmametis
studentas. Kaip sunku patekti
ton draugijon rodo tai, kad iš 
1,692 frešmanų tik 56 susilau
kė garbės likti tos draugijos 
nariais.

Smagu, kad musų 
lietuviai taip gražiai 
moksle. —R.

jaunieji 
pasižymi

Pittsburgh, Pa.
“Raudonieji apaštalai” ir jų 

darbai

Skaitant bolševikų redaguo
jamąją “Laisvę” nuostabu daro
si, kad didžioji dalis dienraščio 
užpildyta šmeižimu jiems skir
tingų pažiūrų organizacijų bei 
pavienių asmenų.

Iš jų šmeižtų matyt, kąd jie 
savo šmeižtus naudoja savajam 
tikslui atsiekti. Ypatingai tas 
pastebima renkant SLA. vir
šininkus. Jie pila įvairius nie
kučiu nepamatuotus šmeižtus 
ant dabartinių SLA. viršinin
kų, manydami, kad žmonės jų 
šmeižtams patikės ii- išrinks jų 
peršamuosius išganytojus, ku
rie, būdami viršininkais paė
mę į savo rankas SLA. vado
vybę galėtų sunkiai sutaupytus 
SLA. narių pinigus aikvoti savo 
reikalams, taip, kaip jie pasi
naudojo surinktais Sacco- 
Vanzetti gelbėti pinigais.

Jei “raudonuosius apaštalus” 
ir jų darbus žinotų kitos kolo
nijos taip, kaip mes, pittsbur- 
gliiečiai, tai jie su savuoju kro-j 
meiiu netoli nuvažiuotų. Savo 
nemorališku gyvenimu pas mus 
jie yra nustoję visiško žmo
nių pasitikėjimo.

Kad butų plačiajai visuome
nei mano paduodamasai raši
nys priimtas, kai|x) neginčiti 
nas, paduosiu keletą pavyz-
džių iš Pitt. bolševikų vadų gy
venimo. Pittsburghiečiams yra 
gerai žinomas, vienas bolševikų 
veikėjas, šis “veikėjas” nepa
sitenkindamas viena žmona su
mano apsivesti tris iŠ sykio. 
Na, žinoma, “ramiai“ begyven
damas susilaukia trilypės šei
mynos. Bet laikui bėgant vis
kas iškila aikštėn ir tavorščių 
paima už “pakarpos”. Ką-gi 
musų bolševikai daro? Jie ne
tik, kad neperspėja jo, bet dar 
ir organizacijoje laiko, kaipo 
aukštai gerbiamą veikėjų, mat, 
toks tokį susitiko ir į kumus 
pavadino.

Kitas gi vyriausias jų vadas 
truputį su elementorių susipa
žinęs, yra pittsburghiečiams ži
nomas, kaipo “antausių dažyto
jas”, pasižymėjęs muštynėmis.

Teisingai juos, pažangesnieji 
vietos lietuviai vadina ubagais 
dvasioje, nes iš jų nėra nau
dos nei plačiajai visuomenei nei 
lietuvių tautai.

Taigi SLA. nariai pagalvoki
te, ar yra tinkami į SLA. vir
šininkus tokie žmonės, kurie at
stovauja ir bolševikiškas orga
nizacijas.—Stud. P. Dargis. !

Herminie, Pa.
Eekspliozija kasykloje

Balandžio 11 d., 4:30 vai. po 
piet ištiko gasų ekspliozija 
Westmorland Coal kompanijos 
Hutchison kasykloje, už 3 mylių 
nuo Herminie. Nelaimėj žuvo 
t angliakasiai, 5 angliakasiai li
ko pavojingai apdeginti ir 4 
pritroško nuo gaso durnų. Eks- 
pliozijų pagimdė kertamoji ma
šina, kurią paleido pradėjęs 
dirbti naktinis šiltas, o užka
bintas ant vielų kabelis pa
gimdė ugnį.

Šioje kasykloje jau antra 
rasų ekspliozija j vyksta. 1925 
m., balandžio 26 d. ekspliozijoj 
žuvo penki angliakasiai.

Nelaimei įvykus tuojaus pra
lota gelbėjimo darbą. Bet kad 
škarto nebuvo žinoma kiek 

žmonių žuvo, tai prie kasyklos' 
ėmė rinktis moterys ir vaikai, 
o ir šiaip pašalinė publika ir
nasidarė baisus reginys. Apie 
kasyklą tuojaus liko apstatyta 
sargyba, kuri nieko prie kasyk
los neleido, apart gelbėtojų, k u 
rie greitai pribuvo.

Dabai’ kasykla yra taisoma ir 
vėl pradės dirbti.

— Pasaulio Vergas.

Detroit, Mich.
Operėtė “Užburtas Kunigai

kštis.”

Detroito Lietuvių Operas 
Draugijos choras balandžio 15 
dienų Lietuvių svetainėje, statė 
operetę “Užburtas Kunigaikš
tis,” vadovaujant komp. M. 
Petrauskui.

Visi artistai savo roles atli
ko gerai, kaip ir pats choras, 
šioj operetėj vaidinti buvo pa
kviesta ir gana gabių artistų, 
kaip Jonas Valiukas, kuris tu
rėjo sunkią Kurpiaus rolę, kurią 
betgi atliko stebėtinai gerai, 
nes buvo gerai prisirengę.

Publikos buvo artipilnė sve
tainė, taip kad choras lengvai 
nudengs visas lėšas ir dar at
liks keletas dolerių. Lėšos gi 
nasidarė gana didelės, nes buvo 
pakviestas ir simfonijos orkes
tras,, kuris betgi pagražino visų 
veikalą. Po vaidinimo buvo šo
kiai abejose svetainėse iki vė
los nakties.

ši pati draugija stato kilų 
operetę “Lietuvišką Milio- 
nierių” gegužės 13 d., Lietuvių 
svetainėje, 'lai yra linksmas, 
įdomus ii’ gražus veikalas. Prie 
šio veikalo choras ir artistai 
jau senai rengiasi, 'lai bus pas
kutinis choro vakaras šį sezo
ną. Tad nepamirškite atsilanky
ti pažiūrėti to “Lietuviško Mi- 
lionieriaus.” —J. Ambrose.

Sumušantis visus REKOR
DUS už POPULIARUMĄ ir 
LAIMĖJIMĄ NEMIRŠTA
MOS GARBĖS!!

WENNERS;TN’S
Tikras Apynių Malt Extract i

(Pacific and Atlantic riiotol

Mrs. Eva Dugan, 50 m., mo
tina dviejų vaikų, pirmoji mo
teris nuteista pakorimui Arizo
nos valst. Ji prisipažino daly
vavus, daugiau metų laiko at
gal, nužudyme ūkininko A. J. 
Mąthis.

Pittsburgh, Pa.
Jaunimo Meno Dr-jos jubilieji

nis koncertas

Kadangi Pilta. lietuvių orga
nizacijos šiais metais neminėjo 
10 metų Lietuvos Nepriklauso
mo gyvenimo, jaunuolių ratelis 
nutarė balandžio 29 dienų, 8 
vai. vakaro, Tautinės parapijos 
svetainėje, South Side daly, 
surengti šventei pritaikintą ju
biliejinį koncertą su prakalbo
mis ir kitais pamarginimais.

Kad paminėjimas butų ver
tas jubiliejinio vardo, nu
tarta pakviesti geriausius 
Pittsburgho lietuvius daininin
kus, muzikantus ir kalbėtojus, 
kurie tikrai patenkins susirin
kusius.

Taigi visi Į šį pirmąjį Pitts
burgho lietuvių jubiliejinį kon
certą.

—Meno Dr-jos Valdyba.

Sąžininga žmona
Kaip tu man paaiškinsi 

savo flirtų su musų šoferiu?
Vai, Die! Juk gi turi ir 

šoferis gyventi! Kas jam beda
ly ti, jei tu prikibai prie musų 
tarnaitės!

Geras matas
— Jus anksti vedėte?
— O, ne! Aš jau turėjau dau

giau 39,000 skolos

Skausmas is 
Pūslės

Trubelių
Greitai Praša

linamas su
SANTAL 

MIDY
Capsules 

Parduodama 
visose 

vaistynėse

CHICAGOS 
ŽINIOS

MokyklosTaemo 
siena užgriuvo 

vaikus
Du vaiku užmušta, 9 sužeisti, 

keturi iš jų gal būt mirtinai

Vakar ryte, apie 8:15 vai., 
apie 200 vaikų — bernaičių ir 
mergaičių — žaidė kieme Pla- 
mondon mokyklos, kuri randasi 
1525 So. Washtenaw avė.

Būrys vaikų žaidė prie pat 
mokyklos kiemo šiaurės sienos. 
Staiga, smarkesnio vėjo papus
ta, mūrinė 8 pėdų aukštumo 
siena pasviro kieman ir sekan
tį momentą užgulė vaikus.

Pasigirdo kliksmas. Earl Os- 
terrnan, 2640 West 16 st., tro- 
ko draiveris, važiavo ties ta 
vieta kaip tik atsitikimo lai
ku. Sustabdęs troką, jis pudle 
prie nuvirtusios sienos pradėjo 
versti plytas. Iš mokyklos iš
bėgo mokytojai ir mokytojos 
ir griebėsi gelbėti nelaimingus 
kūdikius. Urnai pribuvo dešimt 
policijos ir ugnegesių burių.

Atvyko nelaimės vieton ug
negesių maršalas Michael Cor- 
rigan, koroneris Oscar Wolff, 
policijos viršila Michael Hu
ghes, mokyklų tarybos prezi
dentas J. lA’ivvis Coath, mokyk
lų architektas John Christen- 
scn.

Kūdikiai tapo paliuosuoti. Bet 
du jų tuojau mirė. Devyni su 
žeisti. Manoma, ...kad keturi su
žeistųjų mirs.
Žinia apie sienos nugriuvimą ir 
vaikučių nelaimę žaibo greitu
mu aplėkė apielinkę. šimtai 
motinų ėmė bėgti mokyklos 
link. Tuo tarpu mokytojos ir 
mokytojai, susišaukę vaikučius 
pradėjo čekiuoti, kurie yra, o 
kurių nėra.

Motinos, subėgusios į mokyk
los kiemų, desperacijoj r; ika- 
lavo parodyti jų vaikus. Jokie 

BRIGGSA r Tai Ne Irkilminį/u Ir Puikus Pajautimar
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NEI VIENO 
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KUOMET JUS NEGALITE UŽMIGTI TAIP 
KAIP TAS NAKTINIS SARGAS

AS DŽIAUGIUOSI 
KAD NESU 
ESKIMO. TEN 

naktys ŠESiy | 
MENESIU ILGUMO J

GEE • AS IR 

skaitydamas 
NEGALIU 
UŽMIGTI !
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C1GAHETTESOld Gold

TTie Smoother and Better Cigarette 
not a cough in a carload

valdininkų argumentai nieko 
negelbėjo. Toko paleisti vaiku
čius iš mokyklos ir parodyti 
juos motinoms, idant persitik
rintų, kad jie dar gyvi ir svei
ki.

Sunkios scenas pasikartojo 
ligoninėse. Motinos reikalavo 
leidimo pamatyti atgabentus 
čia jų kūdikius. Prisėjo ir čia 
atsiųsti policiją.

Tuojaus pradėta tyrinėji
mas nelaimės priežasties. Sie
na nuvirto tai nuvirto. Bet kas 
yra kaltas dėl neapsižiūrėji
mo? Mokyklos perdėtinč, p-lė 
Giffey, pareiškė, kad pirm ku
rio laiko mokyklų taryba pa
skyrė pinigų sienai pataisyti, 
bet siena likusi nepataisyta. 
Peter Moots, mokyklų trobesių 
prižiūrėtojas, pareiškė, kad a- 
pie mėnuo laiko atgal jisai pa
siuntęs rekomendaciją pataisy
ti sienų tuojau. Mokyklų archi
tektas Christensen pareiškė, jo- 
gei jis neturįs rekordų, kada 
siena buvo iškelta.

žuvo nelaimėje Stasys Kniak, 
6 metų, gyv. 2646 West 16 st., 
Jurgis Patritz, 11 metų, gyv. 
2724 West 18 st. Sužeistųjų 
tarpe buvo: VVilimas Kavoko^ 
vich, 11 metų; Valteris Bezin, 
10 metų; Mikas Novak, 9 me
tų; Niek Wolkoff, 7 metų;

As visuomet valau 
juos su

Visuomet žiūrėkite j 
bolę

Golfo boiės nuvalytos 
su Kitchen Klenzer yra 
lengvai matomos ir len
gva jas rasti

Henry Bartell, 14 metų, Mikas< 
Mikulovitz, 10 metų; Mik. Ka- 
lish, 11 m.; Michael Osherka, 
10 metų; Alex ()shwaldek, 10 
m.; Daniel Mashcs, 14 metų.

IT PAYS WELL TO LOOK 
WELL, BŪT IT PAYS 

BETTER TO SEE WELL

If you look well and .see well 
you are doubly blessai. The latest 
discovery in Ocular Science is the 
Soft Light Glass. vvhich not only 
triakes it pnssible to see better 
būt softens the light, neutralizing 
t&ie ultra-violet rays which are 
injurious to the eyes of most 
people. Soft Light Glass gives 
keener Vision than any other oph- 
thalmic glass. If your glassesį 
have not given all the comfort| 
you expected, consult DK. G. <
SERNER; at

3265 So. Halsted Street

Pirkit nuo mu*q otulio kai- 
nonil*. Copper coli rasini* 411- 
dytuva* vtrtuvfir boileriui, 
*0.80 Klauskite Pono Musll.

Peoples Plumbing & 
Heating Supply So. ’ 

4WO Mllwaukee Avė.. 
461 N. Halsted St.

Haymarket 0076—0070

Skauduliai
Pagydomi tuoj. livengia 
autuvo spaudimo.
Aptiekose, autuvo ir dept. 

krautuvėse 35c.

*DXScholfs “
Gausmo n«rl

Woollens Dentistas
Proęldentaa The Haye* Deniai Ofi*ų

Atsiminkite: 23 Metų Įstaiga

VIENUODŲ KAINŲ 
SKYRIUS

1800 & Halsted St.

VISUOMET ŽEMOS KAINOS
Todėl kad z

Didele apštis supirkimo
Didelis skaitlius lankytojų
Cach pagrindų biznis
Visuomet pigiomis rendomis ofisai.

Jų* gaunlte Siu* žemu* kainai 
kiekviename oflie

Darbai garantuojamai kiekviename oflie

Nuvo Danty*_______________________ *0
Perliniai Danty**10 
JO Amžiam Dantys SIS 
Hollla Dantys ............................................ *20
Truform Dantys i'iti
Truoe-blte Danty* *20 
S. S. Mlilte Natūraliai*20 
Naturalė* Pink Plelto*____________ *30
Piritų patalHymai   SI
Danty (ladf.lima*, viena* dantis ____ Ši
ištraukimui gyduolė* ŠI
ištraukime* danty ga* su oxlgenu — *3

Keletą* danty gi kiekvienai 
Auk*lnė* Cronn, 22-karato________ *0
hrldgeuork (už dantį)____________ *0
Sidabru pripildymu* _______ , SI
Alfoy pripildymu* aukšto* rySiea *2
Auksiniai Inlav ..........  *2 Iki *10
Naturalė* *palvo* crotvni *0
Poreellnial Jacket crowni *10 iki *20 
X-Kay (ka* 8 danty*) 0Oc

Telktam vl*k>> *erlati«lo kas tik 
yra rimt isterijoj

RAŠYTA GARANTIJA

ATSILANKYKIT ŠIANDIE DEL 
DYKAI APSKAITLIAVIMO

Atsiminkite: 23 Metų Įstaiga
Tarpe Jaek*on Ir Van Buren 

326 So. State St.
šalę Rialto teatro

Pasižiūrėkite j musų langus
— 2 aukštas

Vakarai* Iki 8. Ncdėlloml* Iki pietų
k— ...................... n ... ■

‘jįonitc
For Cnts and Wounds

Apsisaagoldt užsikrėtimoI 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba IsibrSžimą su iiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuia bakterijas. 
Ir išgydo.
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NEMATOMIEJI 
STATYTOJAI

Visos didžių didžiausios at
mainos gamtoje įvyksta labai 
negreit, palengva, beveik visai 
nežymiai, nematomai. 1 Reika
lingi tūkstančiai metų, kad ku
ri iš tokių atmainų pasirodytų 
visoj savo pilnumoj. Nežymiai 
irsta didžiausi kalnai, taip pat 
nežymiai iš juros ir vandeny
nų dugno iškyla didžiausi sau
sumos plotai, susidaro platus 
ir stori “nusistovėjujusių ru
siu”. konglomerato, smilčių- 
kalnio, molio, malksnakmenio 
ir kalkakmenio sluoksniai. Taip, 
ir “kalkakmenis”. Kalkakme
nio vietomis esti labai daug. 
Stačios kai kurių kalnynų uo
los, “kreidos kalnai”, kurių tiek 
daug, pavyzdžiui, Anglijoje, 
daugelis žemės plutos klodų, 
juk visa tai — kalkiniai ak
mens. Bet iš kur ir kaip jie 
atsirado? Kas tatai, “grimz
lių padarai,” ar ne? Be abe
jojimo grimzlių; beveik visi 
kalkiniai akmens pirma buvo 
nugrimzdę jūrių ir vandenynų 
dugne, o paskum jau iškilo iš 
vandens.

Sužinoti, kokie gyvuliai ir au
galai gyvena giliai vandenynuo
se, mokslininkai išgalvojo ypa
tingus prietaisus, kuriais gali-, 
ma ištraukti iš jūrių gilumos: 
prisiglaudusius ten gyvulius. ■ 
Paprasčiausias prietaisas, tai 
maišas arba kapšas su pritaisy-Į 
tais prie jo kanapių kutosais. i 
Maišas kabinamas ant ilgos 
plieninės virvės. Virvę su mai
šu leidžia į jurą ligi jis pasie
kia dugną. Šliauždamas dug
nu maišas pagauna įvairių jū
rės gyvulių, Kuriuos paskum ir* 
ištraukia iš vandens. Tasai 
prietaisas yra vadinamas dra
ga, o ypačiai pritaisyti prie jos 
kanapių kutosai, išvelka iš ju
rų dugno, be gyvulių ir augalų, 
dar dumblo. Iš pažiūros tasai! 
dumblas neturi ifieko ypatin
go; tiesiog kažin kokie gabalė
liai lipšnaus purvo, tai pilkš-J 
vos, tai gelsvos spalvos. Pasi
rodo, jog jūrių ir vandenynų 
dugne, toli nuo kranto esama 
storai tokio “dumblo.” Vieto
mis, pavyzdžiui, Atlanto van
denyne, dumblo sluoksnis turi 
keletą sieksnių storumo. Kai 
šis giliųjų vandenų dumblas iš
džiūsta, tai pasidaro baltas ir 
labai panašus į smulkius krei-Į 
dos miltelius. Ėmė mokslinio- į 
kai žiūrėti ir šiuos miltelius ir 
šlapio dumblo gabalėlius pro di
dinamąjį stiklą — šiaip, pap
rasta akimi, juk neįžiuresi, iš 
ko dumblas susidaręs. Ir ką gi 
jie pamate? Pasirodė, jog ir 
šlapio, ir sauso dumblo esama, 
susidariusio iš kažin kokių 
smulkučių kiaukutėlių, adatė
lių, kiautelių, rutuliukų, čia pa-

'me tuos trupinius į smulkius 
miltelius ir pažiūrėsime į juos 
pro didinamąjį stiklą, tad pa
matysime, jog kreida taip pat 
susidariusi iš daugybos smul
kiausių kiaukutėlių ir kiaute
lių; kai kurie kiaukutėliai svei
ki, o kiti aptrupėję. Vadinas, 
yra kokio bendrumo tarp “gi- 

Į liųjų vandenynų dumblo“ ir 
kreidos, čia savaime kyla klau
simas: ar nebus tiktai kreida 
susidariusi vandenynų dugne 
iš giliųjų vandenų dumblo? Ži
noma — taip. Kreida, kaip ly
giai ir kai kurie kiti kalkak- 
menys — “nusistovėjusi rųšis:” 
jinai nusistovėjo jurų dugne, ir 
tiktai vėliau, kuomet juros dug
nas pakilo aukštyn, jinai atsi
dūrė sausumoj. Tai visgi ne
atsako j svarbiausį klaūsimą: 

I iš kur atsirado toji medžiaga, 
•iš kurios susideda kreida? Kam 
I pridera tie mažutėliai, papras- 
I ta akimi neįmatomi kiaukutai, 
' iš kurių daugiausia susideda 
, kreida?

Vandenynuose gyvena bega
lės mažutėlių gyvuliukų. Jųjų 
gyvenimas labai trumpas. Vie
nas akies mirksnis ir van
denyne gimsta milionai tokiųI 

f sutvėrimėlių. Ir tame pat a- 
! kies mirksnyje kiti jųjų milio- 
I nai miršta. šitie neįmatomi 
gyvulėliai pavadinti šakniako- 
jais. Kiekviename šakniakojy- 
je yra kalkakmenio kiaukutas. 
Kuomet šakniakojai miršta, jų
jų lavonai, kiaukutais aptrauk-į 
ti, krinta į juros dugną. Kaip 
smulkus ir be paliovos lietus 
bįra jurų dugnan šakniakojų 
kiaukutai ir dugnas išpalengvo 
apsitraukia giliųjų vandenų 
dumblo sluoksniu. Reikalingi 
ištisi metšimčiai, kad tas sluok
snis pasidarytų kokio colio sto
rumo. Bet žemė nebejauna. 
Praslinko jau šimtai ir tūks
tančiai metų nuo to laiko, kaip 
šakniakojai atsirado vandeny
je; o jųjų kiaukutai be jokios 
paliovos krito visą laiką van
denynų dugnan, jųjų sudarytas! 
dumblo sluoksnis augo, ėjo sto
ryn, tirštėjo, kadangi viršuti
nės kiaukutų eilės spaudė apa-i 
tiniąsias; kiaukutai vienijosi, 
dumblas kietėjo ir virto kalk- 
akmens sluoksniu. O tuo tar
pu juros dugnas nežymiai kilo. 
aukštyn. Pagalios išlindo ji-' 
sai iš vandens, ir kalkakmenio 
sluoksnis tapo sausumos dali-( 
mi.

Taip gimdavo kreidos kalnai, 
taip susidarydavo “nusistovėju
sios rųšys” — kalkakmenis.

Į klausimą, iš kur šakniako- 
jai ėmė kalkį savo kiaukutams, 

būti tiktai vienas atsaky

mas.’ jie imdavo jųjų sykiu su 
valgiu ir vandeniu iš juros. Iš 
kur gi atsirasdavo kalkių juro
se? Jų atnešdavo čia upės. Jos 
išplaudavo tąsias kalnų rųšis,

kiaukutų skeveldromis, sumai
šytomis su smėliu ir moliu. Juos 
išmetė jura. Bangos besiplak
damos į krantus, išmesdavo iš
tisą kiaukutu ir jųjų skeveldrų 
eilę. Bepuldinėdami ten ir at
gal kiaukutai, žinoma, lūžo, o 
jųjų šukės trupėjo ir darėsi ap

šliau- valainos. Tai iš tokių skevel- 
Visi šitie drų, molio suvienytų, laikui bė-

kuriose būdavo kalkių, ir iš
plautąją medžiagą pristatyda
vo vandenynui; vandenynas iš 
savo pusės atiduodavo šitą me
džiagą šakniakojams suėsti. 
Bet ne tiktai jiems. Vandeny- 
nyne gyvena tukstantimis tokių 
gyvulių, kaip polipai, “jurų 
žvaigždes,” “jurų lelijos, 
žai moliuskai ir t.t.
gyvi sutvėrimėliai irgi sunau
doja nemaža kalkių. Polipai 
daro iš kalkių nedideles kama
rėles, kuriose ir gyvena. Iš tų 
jųjų sodybų pasidaro tarp van
denynų ištisos salos. “Juros 
žvaigždžių” ir “juros lelijų” o- 
da persisunkusi kalkėmis. Įvai
riausi šliužų kiaukutai susida
ro pirmų pirmiausia irgi iš kal
kių. Iš to vso galima padary
ti išvedimas, kad visi šitie gy
vuliai, kaip ir šakniakojai,\ pa
sirodo kalkakmenio gaminto
jais.

Tos išvados netik galima, bet 
ir reikia padaryti.

Jus t urbti t žinote, kad yra at
skira kalkakmens rųšis, kurią 
vadina kiaukutiniu akmenimi. 
Taigi šitas kiaukutinis akmuo 
sudėtas iš tų kiaukutų skeveld
rų, kurios kadaise dengdavo 
šliaužą kunus. Pavyzdžiui, at
siminkite paprastąjį šliaužo 
kiaukutą, šliaužai mirdavo, jų 
kiaukutai plyšdavo į dalis, ske
veldros rinkdavosi į krūvą, lip
davo molio pagalba į vieną vie
netą ir, pagalios iš jų pasidary
davo kiaukutinis akmuo. Nela
bai senai man prisėjo važiuoti 
nauju geležinkeliu, kuris eina 
iš Bakų į Vladikaukazą. Der- 
bento stotyje aš nuėjau pasi
žiūrėti Kaspijos juros, kuri bu
vo netoli stoties. Visas kran
tas buvo stačiai pilte nupiltas

gaut pasidarė kiaukutinis ak
muo. Jie gali pasidaryti ir prie 
pat kranto ir netoli jo vande
nyj.

Išžiūrėsime dabar tuos keis
tus gyvulėlius, kurie vadinasi 
“juros lelijomis.” Kiekvieno to
kio gyvūnėlio kūnas truputį pa
našus į gėlės taurelę, todėl juos 
“lelijomis” ir vadina, šita tau
relė sėdi ant ilgo stiebo, kurio 
pagalba juros lelija prikimba 
prie įvairiausių vandenyje esan
čių daiktų. Iš pažiūros juros 
lelija lyg tarytum iš tikrųjų 
gėlė, bet kartoju, kad iš tikrų
jų juros lelija ne gėlelė, o gy
vulys, kuris gaudo vandenyje 
sau grobį, ryja jį, virškina, ne
virškinamąsias gi maisto dalis 
meta lauk, sutraukia ir ištiesia 
savo žiupus, plėtojasi taip pat 
kaip ir kiti juros gyvuliai ir 
tt. Šito gyvulio kūnas visas 
apsagytas kalkakmenio skujo
mis, o jojo stiebas susideda iš 
kalkakmens dalelių.

Dabar vandenynas jau nebe
labai turtingas tokiais gyvu
liais; bet buvo laikas, kuomet 
jame knibždėte knibždėjo įvai
rių įvairiausių juros lelijų rų
šių. Jos pražuvo, jųjų gi kie
tosios liekanos nugrimzdo juros 
dugnan. šitos liekanos davė 
kaikurias kalkakmenio rųšis.

Europoje yra Karpatų kal
nai. šituose kalnuose yra tur-

tinginusi kalkakmenio sluoks
niai ir pagalvokite tiktai -- jie 
ištisai sudėti iš juros lelijų da
lelių ir kalkakmenio skujų.

Tokiu budu mes sužinojome, 
kad ir gyvuliai pildo tam tikrą 
tarnybą žemės plutos istorijo
je. O kad ir augalų neužga- 

' vus, aš patarčiau jums perskai- 
j tyti knygutę “Akmens anglis”, 
iš kurios jus sužinosite, kad 
kadaise butą dideliausių miškų, 

i ir, kad iš tųjų miškų pasidarė 
' ištisi akmens auglio sluoksniai, 
kuriuos slepia kiti žemės plutos 
sluoksniai, žmogus, supratęs, 
kad akmens anglis labai geras 
kurui, įsiknisė į žemes plutos 
storį ir iš ten kasmet iškasa 
po kelis milionus tonų tokio 
kuro. (“Kult.”).

IK

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

skirų, čia susimetusių į krūve
les. Dauguma tų kiaukutėlių, 
kiautelių ir rutuliukų tokie ma
ži. jog pirštuke jų lengvai gali 
pareiti bent keli milionai! Bet' 
štai kas itin įdomu, Jei mes 
paimsime keletą trupinių pa
prastosios kreidos — tos pat, 
kuria mokiniai rašo lentoje žo
džius ir skaitmens — sutrinsi-!

Nauji Rekordai 
Už Senus!

MŪRINIS arba MEDINIS .
H — kiti lengvais iš-

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

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru 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 Vardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

Nemeskit šalin savo senus 
fonografų rekordus. Dabar 
jie yra jums ko nors verti!

Tiktai atveskite juos pas 
mus ir gausite be jokio pri- 
mokėjimo sau tinkamą nau
ją rekordą už kiekvieną 10 
senų rekordų. Šiam pasiūly
mui nėra jokio aprubežiavi- 
mo. Atneškite kiek tik nori
te senų rekordų.

Mes turime didžiausį pa
sirinkimą rekordų Ameriko
je: Victor, Columbia, OKeh, 
Brunswick, Vocalion, ir t.t.

Atveškite savo senus re
kordus šiandie. Bile vieną 
jums paranki krautuvė ma
loniai suteiks jums patarna
vimą. Veikit dabar!

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

330 S. State St., Chicago
168 N. State St., Chicago

34 W. Randolph St., Chicago 
1446 Broadway, Gary, Ind.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

VALIO!! VALIO!!

1928 M. KETURIOS EKSKURSIJOS
LIETUVON

Tiesiog i Lietuvos Uostą

KLAIPĖDĄ
Be Jokių Persėdimų

BALTIKO-AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui

KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį 
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 įspūdžius 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 viršmi- 
nėtų ekskursijų iš Amerikos tiesiog į Klaipėdą.

Ima Ekskursija
Lietuvių Judamųjų 

Paveikslų Korp. 
išplaukė 

Balandžio-April 17 d. 
Laivu “LITUANIA”

Ekskursijai vadovavo 
JONAS K. MILIUS

2ra Ekskursija 
“VIENYBĖS” 

GEGUŽES 2-rų dienų 
Laivu “ESTONIA” 

Ekskursijai vadovaus 
Antanas Kundrotas

3čia Ekskursija
“NAUJIENŲ” 

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

4ta Ekskursija
LIETUVOS VYČIŲ 

Birželio-June 16 dienų 
Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai vadovaus
Kazys J. Viesulą

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE

Žinioms Kreipkite j Vietos Agentą.

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

Murina Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St, Chicago

Švarios, Grynos, Sveikos ’• 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, AtžvieŽf- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

KnygutS “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai
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Editor P. GRIGAITIS

Uialeakyrao kaino
Chlcagoje — paltui

Metama_______ _ ——$8.00
Pusei mete ___ - .4.00
Trims minėdama r - 2.50
Dviem mėnesiam - 1.50
Vienam minėsią! - -T .75

Chicagoje per iineiiotojuai
Viena kopija —  —... 8c 
Savaitei - - - ----- - 18c
Minėsiu! ________________ — 75c

Subacription Rateli
3.00 per year in Canada.
7.00 per year outride of Chicago,
8jD0 per year in Chicage.
t per copy.

Suvienytoji VaUti^oae, na Cfiicacoje,

Kam gi tenka skirtumas tarpe kainų, kurias gauna ūki- tant iš eilės pradžios užima 5 
ninkas ir kurias moka vartotojas? Aišku, kam: kapita
lui — pirkliams, geležinkelių savininkams, bankamš ir 
k t* .....i‘h i.fe’ iA.. iibafSlk

Visai kaip Amerikoje.
Tai toks yra bendrais bruožais šių dienų smulkiojo 

žemės ūkio klausimas. Apie tai, kaip jį išspręsti, butų 
čionai per ilga kalbėti. Bet trumpai galima pasakyt tiek, 
kad ūkininkai vargiai pataisys savo ekonominę padėtį, 
kol jie nesusitars su pramonės darbininkais miestuose.

Entered aa Second ClaM Matter 
M 7th, 1914. at the Poat Office 
of 
Maroh

ir 7 vietą), r ir 1 labai artimą 
(skirtumas per vieną) dažnumo 
laipsnį. Tokį panašumą patei
sina šių dviejų tautų giminin
gumo laipsnis, kokio nėra tarp 
minėtų kitų tautų, kurios ne
duoda tokio didelio panašumo ir 
raidžių dažnumą lyginant. Be 
tokių elementarinių skirtumų 
atsiranda visa eilė ir kitų kal
bos skirtumų, ir juo kultūrin
gesnės tautos, juo atsiranda ir

. ni„ 
1879.

Nautienoi eina kaadien, Haldriant 
aelrmameniua, Leidiia Naujienų Ben
drove, 1719 So. Halated SL, Chicaco. 
UL — Telefonai! Booeeveit 85M

18.00

Metama . ■» ■ . 
Pusei mete----- --
Trims mineaiama 
Dviem mineaiama 
Vienam minėsiu!

8.51
1.75
1.25

.75
Lietuvon ir kitur aisianluaee 

[Atpigintąjį
Metams----- ----------

4.00 
150

ŪKININKŲ VARGAI

Nesenai Amerikos spaudoje tilpo ilga koresponden
cija apie Danijos ūkininkus. Jų dauguma esą paskendę 
skolose ir jiems grąsinąs bankrotas.

Kiek pirmiaus buvo daug žinių apie smarkų Vokie
tijos ūkininkų judėjimą: apie milžiniškas demonstraci
jas, susirėmimus su policija ir t. t. To subruzdimo prie
žastis — irgi ekonominiai ūkininkų keblumai. Dabar 
pranešama, kad bėdos ėmusios spausti ir Francijos ūki
ninkus, ir jie pasidarę neramus.

Karo metu Francijos sodžius (išimant vietas, ku
riose įvyko mūšiai) gyveno neblogai, kadangi kainos 
žemės ūkio produktams buvo aukštos. Po karo ūkinin
kai taip pat nematė didelio vargo, kol Francijos valiu
ta smuko žemyn, nes infliacija reiškė palyginti nedide
lius mokesnius ir neaukštas kainas už pramonės išdir
binius. Bet kai frankas tapo daug-maž stabilizuotas, 
mokesniai h* industrijos produktų kainos pakilo, o duo
na ir mėsa atpigo kuone per pusę. Ir štai, Francijos ūki
ninkai dejuoja. Sako, kad jei tokia bloga jų padėtis, kaip 
dabar, prasitęs ilgesnį laiką, tai jie pakrypsią į kairiųjų 
partijų pusę.

Kaip žinoma, apie farmerių vargus nuolatos kalba
ma ir Amerikoje. Tuo bud u šiandie, galima sakyti, vi
sam pasaulyje ūkininkai jaučiasi skriaudžiami ir jų gy
venimo sąlygų gerinimas darosi vienu opiausiųjų pasau
lio klausimų.

Kas ši to k i «į. padėtį iššaukė ?

Seniaus ūkininkų vargų priežastys buvo aiškios. 
Kol ūkininkai buvo baudžiauninkai, juos išnaudojo ba- 
jorai-dvarininkai ir aukštieji dvasiškiai. Ūkininkus pa- 
liuosuojant nuo baudžiavos, daugelyje vietų (sakysime, 
Rusijoje) jie gavo šiek-tiek asmeniškos laisvės, bet ne
gavo žemės arba gavo jos nepakankamai daug, kad ga
lėtų iš žemės ūkio gyventi. Ūkininkai taip pat, kad ir 
pasiliuosavę nuo baudžiavos, dar ilgą laiką neturėjo 
politinių teisių, todėl negalėjo apginti savo reikalų val
stybėje: iš jų būdavo neteisingai lupama aukšti mokes
niai, valdžios nesirūpindavo ūkininkų vaikų švietimu, ir 
kitokiais budais jie būdavo skriaudžiami.

Kilusios po didžiojo karo revoliucijos daugumą šitų 
ūkininkų skriaudų pašalino. Ištisoje eilėje valstybių že
mės reforma pavedė į bežemių ir mažažemių valstiečių 
rankas dvarų žemes, o.demokratijos laimėjimai suteikė 
ūkininkams balsavimo teisę ir sulygino juos kitais at
žvilgiais su visais piliečiais. Jeigu da ir šiandie tose ša
lyse ūkininkai dažnai skursta, tai daugiausia dėl to, kad 
jie dar nesuspėjo atsistoti ant kojų, neturėjo laiko pra
sigyventi; o kai kur (kaip, sakysime^ Sovietų Sąjungo
je) da ii’ visa krašto tvarka neleido jiems išsitiesti.

Aišku tečiaus, kad ūkininkai tokių šalių, kaip Da
nija, Francija, Vokietija arba Amerika, kenčia ne dėl to, 
kad juos spaudžia praeities bėdos. Jie laisvi jau senai, ir 
buvo laikas jų gyvenime, kada jie jautėsi labiau paten
kinti savo padėtim, negu darbo žmonės miestuose. Jų 
dabartinių vargų priežastys randasi naujosios gadynės 
sąlygose. »

Kas yra tos sąlygos? Jas žino beveik kiekvienas 
Amerikos farmerys, kuris yra kiek rimčiau galvojęs 
apie savo padėtį. Jisai žino, kad jį spaudžia visokiais 
budais susikoncentravęs miestuose stambusis kapitalas: 
finansinis kapitalas, pramoninis kapitalas, prekybinis 
kapitalas. Kur tik farmerys pasisuka, visur jisai susidu
ria su to kapitalo atstovais, kurie atima jam beveik vi
sus jo darbo vaisius ir palieka jam tiktai tiek, kad jisai 
šiaip-taip galėtų išmisti. Komunikacijos ir transporto 
priemonės yra kapitalo rankose; rinką, kurion farme
rys gabena parduoti savo daržoves, javus ir gyvulius, 
kontroliuoja kapitalas; pinigus — taip pat.

Prieš šitą visur esančią kapitalo galybę farmerys 
neturi ką pastatyti; jisai prieš ją bejėgis. O ji nuolatos 
auga ir auga!

Tas pat tečiaus dedasi ne tik Amerikoje. Štai, kores
pondencijoje apie Francijos ūkininkų vargus, praneša
ma, kad per paskutinius dvejetą metų žemės ūkio pro
duktai Francijoje atpigo 30 iki 50 nuošimčių, tuo tarpu 
kai mažmenų kainos (retai 1 prices) paliko tokios pat 
aukštos, kaip buvo. Vadinasi, Francijos ūkininkas šian
die gauna už savo produktus tik du trečdaliu arba tik 
pusę to, ką jisai gaudavo pirmiaus; bet vartotojai už 
tuos produktus tebemoka senąsias aukštąsias kainas.

MIKĖ IMA ŠLIŪPIENĖ ;

“Tėvynė” praneša gavusi iš 
Kauno nuo p. Yčo kablegramą, 
kad balandžio 7 dieną mirė 
Liudvika Šliūpiene, Dr. Jono 
šliiųK) žmona.

P-ia Šliūpienė jau senai sirgo. 
Jos vyras privatiniuose laiškuo
se amerikiečiams keletą kartų 
dėl to nusiskundė.

Nabašninkė d-ro šliupo žmo
na buvo apsišvietusi ir darbšti 
moteris. Dar “Aušros” laikais •
ji rašinėdavo eiles ir apysakas 
po slapyvardžiu “Eglė”. Kartu 
su savo vyru ji buvo karšta 
laisvamane.

Man teko klausti ne vieno1 
Lietuvos inteligentų, už ką jie, 
brangina savo gimtąją kalbą, 
ką ji duoda jiems naudos. At
sakymus gaudavau įvairius, bet 
silpnai pagrįstus: vieni nurody
davo į liaudį, kuri nemoka kitos 
kalbos ir, norint ją mokslinti 
bei kultūrinti, tenka mokėti ir, 
jos kalba; kiti nurodydavo į 
savo prisirišimą prie tos kalbos,1 
kurią motinos išmoko, ir jos iš
sižadėjimas jiems panašus į 
savo tėvų išsižadėjimą; treti 
nurodydavo į madą bei jpratl- 
mą, kad dabar nepritinka ne-, 
mokėti savo kalbos ir t.t. Ma
tydamas tokį silpną kalbos rei
kšmės argumentavimą ir dau
gumos nesugebėjimą duoti bent 
kokį atsakymą į mano klausi
mą, aš dabar nušviesiu jantrą 
tautinio kolektyvo faktorių, t. 
y. kalbą.

didesnis skirtumų skaičius -net 
tarpe labai giminingų tautų. 
Bet vienas svarbiausių fakto
rių, sudarančių tuos skirtumus, 
tai išvidinio gyvenimo skirtin
ga evoliucija atskirose tautose. 
Kuo įvairesnis ir turtingesnis 
darosi tas gyvenimas, tuo ir 
kalba, kaip to gyvenimo išreiš
kimo priemonė, taip pat daro
si turtingesnė ir įgyja vis 
smulkesnių ypatybių.

Ne vien savo kilme bei evo
liucija kalba yra sujungta su 
psichikos gyvenimu; tie ryšiai 
yra dar gilesnio pobūdžio: kal
ba yra neatskeliama psichikos 
dalis, jos gyvavimo bei išsivys
tymo svarbiausia sąlyga; be 
kalbos nei mąstymas nei vaiz
duotė savo išritoje negali toli 
nužengti (kaip, pavyzdžiui, bū
na su nebyliais nuo gimimo 
dienos). Nereikia taip pat už-

MARČIULIONIS “PASIŽY
MĖJO”?

Kalba, plačiau tą žodį su
prantant, yra psichinio gyveni
me išviršine išraiška. Balso 
stempelių judesiai, virstantieji 
garsais ir impulsingai išleidžia
mi, lydi įvairius stipresnius 
žomgaus emocijų pergyveni
mus; jausmažodžiai, kuriais 
laukiniai žmones ženklina netV
savo veiksmus bei daiktus, su
daro seniausią žmonių kalbos

“Laisvė” paduoda iš “L. ži
nių” 71 num. žinią, kad kovo 
15 d. iš Lietuvos pabėgęs už
sienin advokatas Marčiulionis, 
kuris Lietuvoje pridirbęs daug 
suktybių, taip kad advokatų 
taryba atėmusi jam teisę ligi 
gyvos galvos praktikuoti. Esą
kalbama apie žuvimą 100,000 Ii- dalį ir daugiausia turi bendrų 
tų sąryšyje su jo išvažiavimu, žymių, kurias pastebime, lygin- 
(Mes to “L. ž.” numerio iki 
šiol nesame gavę).

IVliti-čiulion is jiiujmet, citit' stu- 

dentaudamas, buvo atvykęs 
Amerikon rinkti aukų “Neo-Li- 
tuanijos” studentų korporacijos 
namams statyti. Jį karštai rė
me Brooklyno “Vienybė”, nors 
Lietuvos liaudininkai (kuriuos 
p. Sirvydas tuomet dar 
davo savo “draugais”) 
įspėjo amerikiečius, kad 
Lituanijos” korporantai 
su pažangiąja Lietuvos 
mene.

reikalo aiš- 
gyvenimą 

Kaip indi- 
kolektyvas 

taip ir at-

vadin- 
viešai 
“Neo- 
neina 

visuo-

GIMTOSIOS KALBOS 
REIKŠMĖ

J. Vabalai Gudaitis

darni Įvairių tautų jausmažo- 
džius. Be stempelių ir kitų 
kūno raumenų judesiai, kiek jie 
yra nuolatiniai psichinio gyve- 

nimo palydovai, taip pat pri- 
klauso kalbai: lupų, akių bei 
veido raumenų judesiai, ką mes 
vadiname mimika, rankų bei 
kojų judesiai (gestai) ir net 
viso kūno judesiai (pantomima) 
turi nemaža reikšmės musų iš
vidinio gyvenimo išreiškimui, 
ir tuo atžvilgiu jie sudaro žmo
nių kalbos elementus. Kuo že
mesnio laipsnio psichika, tuo 
daugiau visi minėti judesiai 
panėši į refleksų judesius (ne 
nuo musų valdžios pereinan
čius) ir tuo daugiau jie turi 
bendra su atitinkamais gyvu
lių judesiais, kaip išraiška jų 
psichikos gyvenimo, kaip, gal 
būt, dar nesąmoninga jų kalba. 
Tų judesių didelė dalis žmogaus 
yra paveldėta ir mažai tesi kei
čia per amžius (dejavimo, 
skausmo, išgąsčio, džiaugsmo,1 
pykčio garsai). Gyvendami il
gą laiką vienodose aplinkybėse1 
ir labiausia izolioti nuo kitų 
(kalnuose), žmonės, greta Įvai
rių kitų pastovesnių tautinių 
ypatybių, įgyja ilgainiui ir sa
votišką kalbą, kuri bręsta kar
tu su jų šiek tiek skiritingai iš
sivysčiusia psichika. Įdo
mu, kad net elementarinių, gar
sų skirtumai išlikę iki šių die
nų kultūringose tautose. Mes 
žinome, kad, pavyzdžiui, lietu
viai neturi savo kalboje šių gar
sų: h, ch, f, x. Francuzų mo
kslininkas Boųrdon suskaitė pa
vienius garsus, kuriuos atskiros 
tautos dažniausiai vartoja savo 
kalboje bei literatūroje, ir su
rašęs jas eilėn, atsižvelgiant į 
vartojimo dažnumo laipsnį, ga
vo šią lentelę:

1. Fancuzai: 1, r, d, t. s,
25, m; 2. Vokiečiai: n, r, t. 
f, g, v, 1, k; 3. Anglai: t, 
r, 1, k, t; 4. Italai: t, n, r, 1,

i: s, r, 1, n,

[“K.”] Del gimtosios kalbos 
reikšmės nekyla abejonių i dide
lėse1 kultūringose tautose, ku
rios turi gausią literatūrą ir 
įtakos žmonijos civilizacijai. 
Čia net pasitaikina išgirsti nuo
monių, kad svetimų kalbų mo
kymasis neturi) jokios reikšmės, 
o gal net kenksmingas, nes įde
dama joms išmokti energija ga
lima .produktingiau sunaudoti 
tautinei kultūrai, o žymesnių 
svetimtaučių veikalai užtenka 
įsigyti versti. Panašių nuomo
nių man teko girdėti Vokietijoj 
ir žinau, kad Anglijoj taip pat 
yra jos šalininkų. Bet mažoms 
tautoms, dar tik atgimstan
čioms ir gyvenančioms greta 
galingi; ir kultūringų tautų, gali 
kilti abejonių, ar verta kurti 
gimtąja kalba atskira literatū
ra bei visi mokslo veikalai ir ar 
verta dėti tiek energijos gim
tosios kalbos mokytis bei jai 
palaikyti, ar ne verčiau ji' pa
keisti kultūringų bei galingų 
kaimynų kalba, pavysMUliui, vo
kiečių, arba kuria kita tarptiy- 
tine kalba, kaip esperanto, ir to
kiu budu atverti sau platų ke- s, i, k, .. 
lią prie pasaulinių dvasios ku- d, s, k; 5. Ispanai 
rinių ir įgyti) labai tobulą susi- d, t, k; 6. Rusai: t, i, s, n, r, I, 
siekimo priemonę su kitomis v, k. 
tautomis, o atliekamąją nuo ki-l Nežiūrint pačios 
tų kalbų mokymosi energiją į- trukumų, vis dėlto galima čia 
dėti j tautos kultūrinimo dar- pastebėti kai kurį dėsningumą: 
bą. Panašios pažiūros į laikosi 
visos galingesnės valstybės, ku
rios stengiasi nuslopinti mažu
mų kalbas, brukdamos, joms sa
vo dažniausiai kultūringesnę 
kalbą. . * 1

n, 
(1,

e

n,

metodes

miršti, kad kalba yra kolekty
vinis padaras, kad ji išsivysto 
tik bendraujant su kitais, kuo
met reikalas mus verčia išreikš
ti kitam savo norus bei mintis. 
Jei žmogus išauga vienumoje, 
jis lieka nebyliu, nes jam nėra 

' ką panašauti, nėra 
kiau savo psichikos 
kam nors išreikšti, 
vidas ir labiausiai 
sukuria sau kalbą,
virkščiai, kalba su laiku virsta 
ne tik individui, bet visam tau
tiniam kolektyvu svarbiausia jų 
vystymosi priemone ir pagrin
diniu faktoriumi, palaikančiu 

tautą nuo'iškrikimo bei dvasi
nio skurdė. Kalba, kilusi iš 
psichikos gelmių ir per kolek
tyvinę kūrybą jgavusi objektin- 
gą formą, yra tautos dvasios 
lyg nemirštamas aidas, lyg jos 
nuotrauka, į kurią kuo dau
giau Įsižiūri, tuo aiškiau pa
matai joje prabočių dvasią, tuo 
artimesnis ir brangesnis mums 
darosi tas jų paliktas vienuti- 
nis dvasinis turtas, amžiais iš
ugdytas; į kalbą prabočiai įdėjo 
tiek gražių jausmų, tiek pra
kilnių minčių bei gamtos vaiz
dų, tiek įdėjo savo krauju pirk
tos patirties bei svajonių. To
dėl, kaip kūdikiui nėra geresnio 
ir sveikesne peno, negu moti
nos pienas, taip ir tautnės dva
sios bei kūdikio dvasios ugdy- 

I mui nėra sveikesnio ir lengviau 
i suvirškinamo dvasios peno, ne 
gu bočių kalba. Per kalbą užsi-

1 mezga vienybė ne vien su gy
vaisiais, bet ir su mirusių tau
tiečių dvasia; kuo didesnis su
sidaro toks dvasinis kolektyvas, 
kuo didesnis mirusių didvyrių 
skaičius, į jį Įtrauktas, tuo 
stipresnė dvasia, nes jau pats 
jausmas, kad sudarai neatski
riamą dalelę tokio didelio ko
lektyvo, kuris nuolatai mus 
veikia ir dalį savo jėgų mums 
skolina, ugdo širdyje romumą 
bei norą kovoti už bočių idea
lus. Kalba yra nepertraukiamas 
gyvas siūlas, rišantis musų pra
eitį su ateičia, perduodantis

1 mums iš praeities dvasios jėgų 
ir sudarantis objektingą tautos 
vienybės ženklą.

Be tokios socialinės reikšmės 
tautiniam kolektyvui, kalba 
brangi yra ir kiekvienam to ko
lektyvo dalyviui. Aukščiau jau 
minėjau apie sklandų ryšį tarp 
psichikos gyvenimo ir kalbos, 
kaip išvidinės to gyvenimo iš
raiškos. Musų nervų sistema 
su eile paveldėtų ypatybių bei 
linkimų išsilieti į tam tikras 
pschines formas, jautresne yra 
į gimtuosius bučių garsus; ji, 
panašiai j smuiko stygas, gau
džia aidu į giminingus (stygų 

aukštumo)

drai yra svarbiausi mokslinimo 
priemonė, tai gimtoji kalba yra 
aštriausi ir daugiausia išbandy
ta priemonė, bent supažindinant 
vaiką su tėvynės gamta, jos is
torija bei socialiniu gyvenimu, 
nes tą kalbą vartodami mes su
teiksime vaikui didesnį skaičių 
“gyvų” žodžių, įleidžiančių sa
vo šaknis giliai j praeites pa
tirtį; tuo budu mes daugiau su- 
kelsime instinktų bei psichinės 
energijos, o tas viskas paleng
vins vaikui pasiekti pilnesnio 
psichikos išsivystymo; bočių 
dainos bei muzikos motyvai ke
lia ir stiprina ne tik vaikui, bet 
ir suaugusiam pratėvių dvasią, į 
jų instinktus bei gabumus, ku 
rie taip reikalingi musų -būvio 
kovoje, Todėl kitoše vienodose 
gyvenimo sąlygose didesnis 
dvasios skurdas gręsia tiems, 
kurie atsižada gimtosios kalbos 
arba bruka vaikams svetimą 
kalbą.

Neminėdamas eilės kitų poli
tinio bei materialinio pobūdžio 
vertybių, kurias mums suteikia 
gimtoji kalba, aš turiu čia pa
brėžti dar vieną psichinę kal
bos ypatybę. Naudojantis gim
tąja kalba, kaip mokslinimo 
priemone, mes vaiko psichikoje 
greičiau pagaminame ir suda
rome didesnę “aperceptinę ma
sę” (praeitos patirties vaidinių 
bei jausmų skaičius, kurie pa
sitinka ir suvirškina įgautą 
naują įspūdį), o tuo pačiu žy
miai palengviname jam supras
ti naujas sąvokas ir apskritai 
išplėsti savo vaidinių skaičių, 
bei juos giliau galvon įsidėti. 
Todėl gimtoji kalba palengvina 
mums ne tik savo psichiką su
prasti, bet labiausiai su žmo
nėmis susiartinti, bei juos su
prasti, pamylėti ir apskritai 
jų tarpe veikti; todėl, norėdami 
pasiekti savo psichikos jėgų 
pilnesnės išritos ir didesnio sa
vo darbi; produktingumo, mes 
privalome daugiau dėmesio 

kreipti j gimtąją kalbą ir U šal
tinį visiškai sunaudoti savo 
darbingumui pakelti. .

Nemėgink daugiau išleisti, 
kiek gali uždirbti.

Nėra didesnės nelaimės, kaip 
būt be tėvynės. —R. H. Franc.

Moteris— vyro šešėlis ir ai
das. , —Niu-chan-šu.

OLD COLD
JUOKAI

Motina: —■ “Mielu Ethel, kur 
kiaušiniai iš vištininko?”

Ethel: — “Yra tiktai vienas kiau
šinis ir jj vištos laiko už paterną.”

Atsiprašymas
“Och, ar ištikrųjų esi minties 

skaitytojas ?”
“Taip, aš tokiu esu.”
“Tai malonėkite ant manęs ne- 

uykti. Aš ištikrųjų taip nemanau, 
kaip apie jus mislijau.

“Sakai, kad ji buvo jo stenogra- 
fė prieš apsivedimą.”

“Taip.”
“O girdėtumei. Dabar ji jam dik

tuoja, o ne jis jai.”

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

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

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

Arba
R0XY REMEDY CO.

1460 W. Madison St., 
Haymarket 4219.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ 
Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK
47 Si, & Ashland Avė.

FOUNDAT1ONS
Mph Iškasime skiepą Justi 
namui, atliksime karpente- 
ry.tc,- plumblnra.- ivenlm 
elektrą.- Tdefonuokit arba 
rašykit dėl dykai apukalt* 
Įlavinto.

COMMONWEALTH
CONtTRUCTIOM COMPANY
P|U» S RacineAvv. 18tliSl

PHOVE LAFAYFTTt 0074
PriMlijHk Ai Kuponą
2502 W. 38th St., Dcpt. L.
Vardan ........... ..................... .. ...................
Adresas .......................................................
Tel. ______________________

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

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson BĮ v., netoli State St. 

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

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

•

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 M0RGIČ1AMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

sulyginus pavyzdžiui, raidžių
dažnumas, kuris pasitaiko i ta- tonui atatinkamo
lų ir ispanų kalbose, lengva pa- garsus, tie bočių garsai giliau 
stebėti lentelėje tų dviejų eilių sudrumsčia žmogaus psichiką, 
panašumas: d ir k turi visai lengviau iškelia vaidinių bei 
vienodo laipsniu dažnumą (skai- 'jausmų akurdus. Jei kalba ben-

Ii ---------- " ~------------ "

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

Visų rakandų, pigiau negu kaštuoja.
Pasiskubinkite pakol galima išsirinkti.

Išeinu Iš Biznio

Atdara vakarais Utarninke, Ketverge 
ir Subatoj iki 10 valandą vakare.

Z. S. PIETKIEWICZ FURN1TURE STORE
1721 W. 47th Street

___________________________________________________ I
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War
I do abhor;
And y et hovv sweet
The sound along the marching street 
Of druni or fife, and I forget 
Broken old mothers, and the whole 
Dark butchering vvith out a soul.

A pagc whose purpose is to dispense joy, to serve as an inspiration, 
and to serve as a forum for student-opinions, ideas and activities.

“If you have knowletlge, let others light their candles at it”.
— Fuller.

Refined IntoxicationEditorial
“No person is born into 

this vvorld vvhose work is not 
born vvith him” — runs an old 
saying. These vvords are Muite 
true and offer no room for 
dispute. To say that you have 
work to do is nothing to brag 
about for so have others. It 
is not what you do so much 
as it is how you do it that 
counts. Do you go about your 
duties in the proper way? Do 
you roll up your sleeves, and 
taiklu the job vvith a smile 
and vvith a determination to 
see it through? Or do you con- 
tent yourself vvith first stall- 
ing a bit, grumbling, and then 
going about your vvork in a 
sullen vvay, merely because 
there is no other vvay out? 
Your tasks vvill be much more 
pleasant, interesting and 
simple, and incidently, com- 
pleted much sooner, if you 
approach them vvith the proper 
spirit.

The vvorld looks at you i n 
much the šame vvay as you 
do at the actor when you at
tend a theatre. You care little 
for the actors personai trou
bles' and grievances — you go 
there to be entertained. Quite 
similarly does the vvorld look 
at you in the busy days of 
this commercial age. The vvorld 
does not gi ve a Continental for 
your excuses for not complet- 
ing a job. It cares only for 
the completion of the job. 
\Vith all jobs there are at- 
tached certain responsibilities. 
Try as you may you cannot 
sever them apart. If you ac- 
cept one you accept the other. 
There are no tuo way s about 
it. The offices of all organ- 
izations and the nevvspaper 
staff furnish good examples 
of this fact. So remember, be- 
fore undertaking any task, 
that by so doing you are at 
the šame time ineurring cer- 
tain responsibilities for vvhich 
you vvill be held liable. One 
mušt alvvays think tvvice be- 
fore accepting any job or 
promising to do a favor and 
bear in mind the aiready men- 
tioned facts.

— J. J. S.

Words of the Wise
To look fearlessly upon life; 

to accept the lavvs of nature, 
not vvith meek resignation, būt 
as her sons, vvho darė to search 
and question; to have peace 
and confidence vvithin our 
souls — these are the beliefs 
that make for happiness.

— Maeterlinck

The only way in vvhich one 
human bcing can properly at
tempt to influence another is 
the encouraging him to think 
for himself, instead of en- 
deavoring to instil ready-made 
opinions into his head.

— Si r i^eslie Stephen

I love children. They do not 
prattle of ycsterday: their in- 
teiests are full of today and 
the tomorrovvs — I loye child
ren.

— Richard Mansfield

For centu ries men have con- 
sumed intoxicating beverages 
for the sole purpose of enjoy- 
ing a fevv momentą during 
vvhich they vvere free from 
their vvorldly trouble and mis- 
fortunes. The proper vvay to 
go about it — according to 
present day examples — is to 
consume a good measure of 
“joy-vvater”, emit speeches 
that, vvhen distinguishable at 
all, are quite ridiculous, vvobble 
unsteadily homevvard vvith 
great effort, and finally to 
vvind up the day by sleeping 
loudly and in such a position 
as vvould dravv an exclamation 
of disgust from even a tramp. 
On avvakening, the much 
troubled man is beset anevv by 
the troubles he has just tried 
to forget as vvell as by a-split- 
ting headache vvhich adds ap- 
preciably to liis sad plight. 
The logical thing to do then, 
he continues, is to get “soused”
again. In this a drunkard is 
likę the poor tenant vvho tries 
to be out vvhenever the land- 
lord calls for his rent. What 
a queer method, indeed, some 
people have for lessening their 
vvorries. The method outlined, 
obviously, merely inereases 
rather than / diminishes one’s 
plight.

Būt there is a much better 
and more logical vvay to be 
out vvhen one’s troubles call; 
it is the way which might vvell 
be designated by the term re
fined intosication. Hovvever, 
only those vvho read are able 
to avail themselves of its many 
opportunities and advantages. 
Here is a method that really 
enables one to actually forget 
his vvorries, to lose himself 
in pleasant dreams and lašt, 
būt not least, to avvaken vvith- 
out experiencing any nauseous 
after effects.

It is education, and incident
ly good reading, that sub- 
stitutes for the deadening and 
harmful statė of aleoholie 
drunkeness the pleasant, ex- 
hilerating, and life-giving statė 
of refined and intellectual in-

He who is silent is forgot- 
ten; he vvho abstains is taken 
at his vvord; he vvho does not 
a^vance falls back; he vvho 
stops is overuhelmed, dis- 
tanced, crushed; he vvho ceas- 
es to grovv greater becomes 
smaller; he vvho leaves off, 
gives up; the stationary con- 
dition is the beginning of the 
end. — Amiel

Nothing is easier than fault 
finding; no talent, no self-įe- 
nial, no brains, no character 
are required to sėt u p i n the 
grumbling business.

— Robert VVest

Believe me, every man has 
his secret sorrovvs, vvhich the 
vvorld knovvs not; and often- 
times we call a. man cold vvhen 
he is only sad.

— Longfellvvv

ile jests at scars that never 
felt a vvound.

— Shakcspeare

Without a soul — save this bright treat 
Of heady music, sweet as heli;
And even my peace — abiding feet
Go marching vvith the marching street,
For yonder goes the fife,
And vvhat care I for human Life!
The tears fili my astounded eyes, 
And my full heart is likę to break, 
And yet it is embannered lies, 
A dream those drummers make.

Oh, it is vvickedness to clothe
Yon hideous, grinning thing that stalks 
Hidden in music likę a queen
That i n a garden of glory vvalks, 
Till good men love the thing they loathe; 
Art, thou hast many infamies, 
Būt not an infamy likę this.
O, snap the fife and štili the drum, 
And shovv the monster as she is.

— Richard Le Gallienne

toxication. Any fool may par- 
take of the contents of some 
back-of-the-store reservoir būt 
only an educated man can en- 
ter the literary saloon, quaff 
of the contents of a volume 
or so and leave vvith head held 
high, and shoulders square in- 
stead of reeling about likę a 
country jay.

Only the educated may drink 
deeply in a reading room till 
he becomes unconscious of the 
vvalls about him. He may, if 
he so desires, go f ar beyond 
those very vvalls — to the 
very homes of great men 
vvhere he may converse vvith 
them — to participate in stir- 
ring battles of bygone days. 
He may sail the seven seas 
vvith great navigators on voy- 
ages of exploration — he may 
struggle his vvay over the per- 
petual snovvs of the far North
— or he may chop his vvay 
through the dense jungles of

1 the tropies vvhile vvarding off 
at the šame time fever and 
blood-thirsty cannibals. He may 
watch inventors and engineers 
at work planning to harness 
the vast forces of Nature to 
do the bidding of mere man
— he may be at the scientist’s 
side as he vvages vvar on di- 
sease beari ng microbes and 
seeks methods to alleviate 
human sufferings.

Yes, all these and many 
more lie vvaiting to be con- 
sumed by persons in quest of 
refined intoxication. A refined 
drinker needs būt to open a 
book and a scene quickly sets 
itself around him, characters 
rush upon it, a situation de- 
velops and h e i s off — forget- 
ting his troubles in exquisite 
dreams.

Hovv much better vvould 
this vvorld be today if men 
had used the library, as their 
“filling station” rather than 
the saloons of old.

— J. S.

All members and prospect- 
ive members of the L. S. A. A. 
are reminded to attend the 
next meeting in vvhich matters 
of great importance vvill be 
discussed. Do not fail to be 
represented so that you may 
voice your opinions. Make it 
your aim to attend all meet- 
ings regularly. The next meet-. 
ing vvould be a good time to 
start a nevv policy for having 
perfect attendance.

Bon jour, see you at the 
meeting, Sunday.

News Potpourri

Code Messages from Stars

The spectrum vve obtain by 
transmitting the light of a 
star through a glass prisin 
is not a meaningless number 
of lines as many believe. The 
message of such a spectrum 
is quite concealed from the 
casual glance just as a mess
age vvritten in “invisible” ink 
vvhich can be read only vvhen 
vievved under light of the 
right color. Each element or 
compound present on the star 
gives the astronomer its ovvn 
peculiar pattern vvhich in- 
dicates its presence. The 
stronger the lines are the more 
abundant mušt the supply of 
the corresponding element or 
compound be there is, in a 
rough way, what scientists be
lieve. This makes it possiblc 
for man to know what elements 
may be found on the different 
planets or stars.

Seminoles in Florida

The Seminoles in Florida 
are gradually becoming more 
and more civilized. The job 
of doing this peaceably is a 
hard būt sure method. Using 
sub-division methods and the 
talkative tongue of chamber- 
of-commerce secretaries the 
American Government is now 
accomplishing peaceably what 
it failed to do 85 years / ago 
vvith gims and men. The ob- 
ject vvas the subjection of the 
proud and peaccful Seminoles 
dvvelling within the svvampy 
Everglades in Florida. The 
word Seminole means “Separat- 
ists”, since soparatists they 
have been since the first 
groups of this quaint people 
left the tribal body in Georgia, 
about the 1750. , They were 
originally members of the 
Lovver Creek tovvns. Even up 
to today have they been a shy, 
recessive people, ayoiding all

(Paciric and Atlantic Photo]

Krutamu jų paveikslų žvaigž
dė Mabel Normand, žmona irgi 
krutamu jų paveikslų aktoriaus 
Lew Cody, su kuriuo ji apsive
dė rūgs. 17 d., 1926 m., 3 vai. 
ryte. Dabar ji reikalauja per
sk irų.

sočiai contact vvith the vvhites. 
Fevv vvhite men have ever be- 
come intimate friends vvith 
them. They are very interest
ing people. They have kept 
their old vvays, vvere not 
reservation Indians and have 
alvvays rejected offers of help 
from the Government. They 
refuse to go upon reservations 
sėt aside for them and be an- 
noyed and troubled by a lot 
of red tapė “shall and shall 
nots.”

Study Eskimo Diet
Scientists are making a 

study of the Eskimos diet. 
The Eskimos eat almost nothing 
except meat and fish. The 
vvhale, vvalrus, caribon, seal, 
mušk ox, aretie hare, polar 
bear, and fox, as vvell as, 
geese, duck, and the sea-gull 
furnish their meat. They eat 
their meat ravv mostly. They 
eat very little blubber contrary 
to popular belief. They ūse 
these portions for oil in light- 
ing and heating their homes, 
melting ice and snovv for 
vvater, and also as a fuel for 
cooking some of their food. 
They prefer red meat, būt 
vvhen the food supply is scarco 
they vvill eat any part of an 
animal. The Eskimos lead a 
very hard life; it is one of 
great physical activity, and in- 
volves violence, accidents, star- 
vation and freezing. Since 
their food supply varles con- 
siderably they often alternate 
betvveen over-eating and star- 
vation. — J. J. S.

Our club seems to be made 
up of Severai “cliques”. In the 
centrai part of the city vve 
have a group of young fellers 
vvho meet occassionally to play 
— dominoes (?), and incident
ly, perhaps, to discuss the at- 
tractive representatives of tfte 
fair sex. Their motto is, “Life 
is būt a game of cards — .”

On the North Side vve have 
a girl’s club vvhich endeavors 
to stress the importance of 
culture. Their motto is, “Cul- 
tivate culture.”

Another addition to our sėt 
of cliųues is a Cicero sorority, 
or is it just another girls’ 
club. This nevv outfit seems
to be quite energetic, — they 
are throwing a hop in May.

Naughty! Naughty! Dasn’t
talk ’bout your fellovv critters! pathvvay of vice to pineapple
Būt vvho. doesn’t? And hovv!! ice and that liorrid banalia

Number 8

Man Eating Sharks
Many people are under the 

impression that all sharks 
are man eaters. This vievv is 
ejuitei untrue for, according 
to David Starr Jordan, Ph. I)., 
most sharks are not man eat
ers. Sharks are often accused 
of attacking men būt many 
saJt vvater men can be found 
vvho assert that even a 20- 
foot shark is as timorous as 
a kitlen, vvhile a huge bask- 
ing shark 10 feet long is not 
as terrible as a savviog. Sharks 
range in size from a foot to 
50 feet, and their feeding 
habits vary accordingly. To 
say that sharks vvill or vvill 
not hite or fight is to judge 
the manv by the fevv. It vvould 
be just as foolish to judge all 
vvild mainmals by a dozen 
samples, as lo do so vvith sharks. 
There is about as much dif- 
among the shark family as 
i n the class of mammals or 
birds c r reptiles.

Seek Nature of Light
Tvvo Yale proifessors have 

constructed laboratory appara- 
tus that is capable of turn- 
ing an eleetrie light off and 
on in one thousand millionth 
of a second. This apparatus 
has made it possible for them 
to learn quite a fevv more new 
facts regarding the nature of 
Liglrt. 'They find that light 

(juanta (the smallest or min- 
utest partiele of light capable 
of existing by itself) mušt 
b,e less than a fevv feet in 
length.

— J. J. S.

Perhaps
May be Diek
Alvvays arrives
Right on time vvhen
Going out vvith “M”
Even if he’s late at meetings.

The season for nevv duds 
is here. Wait till vve see you 
at the next meeting! Nevvs- 
paper reporters, camera-mon 
an’ everything — just likę in 
the movies. Watch for the 
next issue!!

Drug Store Covvboy’s Lament
(The lovv dovvn on a guy 

vvho goes vvrong in the big 
and vvicked city as told by him
self to Jess Foolin, ‘‘The Boy 
Wonder” — Ed.).

“I, too. had a vvife, a child. 
and a home — būt novv, — 1 
am all alone. Goodness! I ne’er 
should have taken that first 
insidious iCe cream eone. Būt 
I vvas young, and foolish; my 
friends they vvere falše. ‘Just 
one cannot hurt you,’ they 
said; and 1 drank that šame 
day a chocolate frappc. My 
goodness! vvhat a life I led. 
My mother’d said, ‘Willie, lay 
off that vanilly; them phos- 
phates vvill lead you astray. 
The devil himself’s in sar- 
saparilly and hides i n them 
fountains so gay.’ Būt fool 
that 1 vvas 1 laughed her to 
scorn — I thought t could 
take one and then leave it 
alone; for one could not hurt 
me they said. So from then 
’t vvas easy to get from a 

split. ‘What vvill become of this 
vvreck of a man this quiver- 
ing reed? Another Coco-Cola 
vvith a stravv,’ I cry, ‘Good
ness! vvhat a life I lead.”

A guy f hate
Is this Jess Jay

Invites me to eat
And makes me pay.

— Noah Buddy

A Fair Warnin’

Deer Gcnrul Mixup;
Havin’ jes heered that. you 

be the nevv kolyum konduetor 
o’ this hull lot o’ plumb, con- 
sarn’d, blankety blank, mess o’ 
foolishness, I, in virtue of the 
povv’r vested in me by the 
Vigilancc Kommittee o’ Fur- 
nace Crik Valley, do heerby 
gi v ya fair advice to clear out 
o’ this here tovvn right pronto 
if yer value yer life.

Remember, my vvar cry be 
“Dovvn vvith Blondes, Pili Toss- 
ers and Kolyum Konductors!”

— Citrus Si, Constable

What Price Love?
He kissed his broad

Near *a petrol tank
Here lies vvhat’s left

Of poor old Hank
— Jess Jay

Some mortals are so unin- 
formed that they labor under 
the impression that a cabaret 
is a taxi stand.

— Noah Buddy

Yes, it seems as though the 
circus is here again vvith all 
its elephants, clovvns, horses, 
pop-corn, pcanuts, cracker- 
jack, an’ everything; all of 
vvhich reminds us of the one 
gran’pa used to crack:

“Say, Hank, vvhere’s Ju Ju, 
the Wild Man from Borneo?”

“Avv, he’s in the tent hidin’ 
from his vvife vvho’s lookin’ 
for him.”

And now you sfiieks and 
correspondence school sleuths 
there arises a nevv mystery 
for you to solve. The one re- 
ferred to has baffled the 
vvorld’s foremost criminologists 
and ukelele players. In an un- 
solicited report, Sherlock 
Holmes and Niek Carter are 
said to be hard at vvork on 
the case.

Sherlock I Lolmes says, 
“Humph, judging from the 
fevv facts that I have been 
able to collect here and there, 
the case seems to be of r, 
most unusual and peculiar 
nature. Never before has the 
vvorld seen one likę it. Quick, 
Watson, the needle!”

Well, vvho is this Buttercup 
anyvvay? ’Betcha she’s likę 
Dolores Costello or maybe 
Gildą Gray. I vvondeF vvhether 
she Stirs her coffee vvith her 
riglit hand — or does she ūse 
a spoon?

(’heer up, folks, time will 
telk Time solves all secrets. 
And how!!

Which reminds me — vvho 
is this Aline Howe anyvvay? 
Her name seems to be upon 
everyone’s lips.

— Cilrub Si
i
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SPORTAS
SPORTAS

Golfininkai lošia, rengiasi, 
renkasi

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

o vėliau ir peštynės. Nekuriems 
teko skaudžiai nukentėti. Kaip 
pasakoja, tai buvo musų Ame
rikos jaunimo “kultūringo jau
nimo’’ darbas. Kaip musų jau
nimas užaugs, kas tuomet bus?

— Tas Pats.

Tel. Boulevard (5214
Plumbing, Heatlng

Kaipo lietuvis, lietuviams vlaadcs 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO*.
4604 So. Paulina SU CUcago. Dl

Lietuvių Golfo Kliube naujai 
jrengtas gražus iš 9 skylių “In- 
door Course”. Pradedant nuo 
subatos, bal 7 dienos, čia ren
giami golfo kontestai kiekvieną 
subatą. Laimėtojams duodami 
prizai. Kontestai prasideda po 
pietų ir tęsiasi iki vėlumos 
nakties.

Iš Birutes

Atidarymo subatoj kontestus 
laimėjo Dr. Karalius, antras 
Dr. Naikelis, išlošdami gražius 
ir brangius prizus. Praeitą su
batą Dr. Naikelis išėjo laimė
toju, o A. Visbaras antrininku. 
Laimėtojai gavo prizus.

Visi golfininkai ir golfininkės 
kviečiami dalyvauti sekančios 
subatos golfo kontestuose. Yra 
gražių prizų laimėtojams.

Vasara jau netoli, tad golfi
ninkai čia praktikuojasi, ren
giasi prie šios vasaros golfo 
turnamenlų ir savo oponentų 
apgalėjimo ,o taipgi prie su Im
tinių kontestų.

LCTK. metinis susirinkimas 
taipgi įvyksta sekančią subatą, 
bal. 21 d., 9 vai. vakare, sava
me bute 32ra ir Halsted gatvės. 
Išrinksime kliubo valdybą šiems 
metams, rinksime komitetus ir 
komisijas tvarkyti kliubo ir gol
fo reikalus. Nutarisme kaip 
leisti šių metų golfo turnamen- 
tus ir kontestus, paskirsime 
vietą turnamentams lošti, nu
statysime laiką lošimui ir daug 
ką kitą nuspręsime.

Sporto ir Golfo mėgėjus kvie
čia atsilankyti L.G.K. valdyba:

Dr. Karalius, prez
A. K. Menas, ižd.
J. J. Čeponis, sekr.

I Užbaigimui šio sezono savo 
darbuotės “Birutė” balandžio 
29 d. Lietuvių Auditorijoj pa
tieks visas grąžiusias dainas iš 

•'“C.armen” operos ir daug Įvai
raus kitokio programų.

Tą patį vakarą dabartinis 
mokytojas St. Šimkus aplei
džia Cbicagu ir išvažiuoja į 
Lietuvą. Žinoma, prie “Biru
tės” stos naujas mokytojus 
komp. St. Šimkus ketina atei
nančiam sezonui priruošti nau
jų veikalų ir dainų. Žinoma, 
“Birutė” yra musų chicagieeių 
produktas išgyvavusi daugiau 
kaip dvidešimtį metų ir nuvei
kusi daug kultūringo darbo 
tarpe Chicagos Lietuvių, 'loki 
organizacija visados yra remti
na ir turi būti palaikoma. Nau
jam mokytojui stojus prie “Bi
rutės” visados susilauks didžios 
pagarbos ir paramos iš Clrica- 
gos lietuvių. —Chicagietis.

Bridgeportas
Tautiška parapija pereitą 

sekmadienį pakartojo “Pavog
tą Kūdikį” — 3 aktų dramą 
Kalnų Duktės. Pasekmės ne blo
gos. Lošė “Vaidyba” ratelis.

B B B
Sekančią savaitę, 22 baland

žio, “Vaidyba” ratelis rengia 
juoku vakarą — tautiškos para
pijos svetainėje, 35 gat. ir 
Union avė. Scenoje stato vieno 
akto farsą “šliubinis stoikas” 
ir kelis monoliogus. Po pro- 
gramo šokiai.

Pereitą šeštadienį turėjo va
karą vietinė draugija, ir ten dėl 
įvairių priežasčių kilo kivirčai,

METINIS PAVASARINIS BALIUS
Rengia

GOLDEN ROD GIRLS B. CLUB
(Aukso Rykštės Merginu Kliuban)

MELDA2I0 SVETAINĖJ
2214 VV. 23r<l PI.

Subatoj, balandžio 21,1928
Muzika J. F. POCIAUS

Pradžia 8 vai. vakare įžanga 50cv

KONCERTAS4

GRAŽIAUSIŲ DAINŲ IK ŠOKIAI

KEPURINIS BALIUS
Rengia

Liet. Teat. Draugystė Rūtos No. 1

Nedėlioję, Balandžio-April 22, 1928 
M. MELDAŽI0 SVETAINĖJE 

2242-44 W. 23rd Place

-vadžia 6 vai. vakare žangu <50c

Vyrams ir moterims jstojimas j Draugystę nuo 1G iki 30 me
tų veltui, ant šio Baliaus.

Kviečia visus atsilankyti
KOMITETAS

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. 
Phone Canal 2544—2545

NEDELIOJ

Balandžio 22 d.
-------- ■ 1928 =

LIET. AUDITORIJOJ
3133 S. Halsted Street

Pradžia 8 vai. vakare

Prieš išvažiavimą Lietuvon mums padainuos didis dainininkas.

Kaip vakar Chicagos advoka
tų asociacijos tarybos direkto
riai laike susirinkimą tikslu su
formuluoti reikalavimus ir j-1 
U ikti juos generaliniam valsti- j 
jos gynėjui Carlstromui, idant 
šis sušauktų spccialę grand1 
džiurę ištinmui suktybių ir te
roro aktų papildytų paskutinių 
primary balsavimų laiku. 

* *
Mirė Jacob Franks, tėvas 

Roberto Frank, vaikino, kuri ' 
pirm keleto metų nužudė taip
jau jauni vyrai, turčių Leopold 
ir Loeb sūnus.

B B B
Springfielde šiandie prasidėjo ' 

Illinois republikonų ir demokra-1 
tų partijų konvencijos. Laukia-1 
ma, kad konvencijos sutrauks; 
keletą tūkstančių vien ehica- 
giečių Springfieldan.

Meksikos valdžia ir 
bažnyčia

KUN. M. X. MOCKUS
Viršminėtoj temoj kalbės šian
dien, Balandžio-April 20, 1928, 
.1. Triponio svet., 4501 So. Her
mi tage Avė.

Kviečia
Liet. Laisv. 1 k p.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Dabar Y ra Laikas 
Neatidėliokite!!

Geriausias ir pigiausias metui laikas 
nusipirkti sau plumbingo materiolą y- 
ra dabar. Mes turime didžiausį pasi
rinkimą ir naujausios mados sinkų, 
vanų, skalbimui lovių, eloset outfitų, 
ir t.t. ir pasiūlome savo kosturąeriams 
dideliu sutaupymu pinigų.
Neatidėliokite nei vienos minutės!! At
sišaukite arba rašykite, o gausite mu
sų vėliausios laidos katalogą kainų su
rašą namų apšildymo reikmenų ir plumbingo. Arba atsilankykit ir apžiurėkit mu
sų tavorą abiejose krautuvėse.

Sutaupysit Daugiau Negu TrečdaliIK

Pirkdami dabar nuo musų apšildymo reikmenis sutaupy
site daugiau negu vieną trečdalį. Mes pardavėm virš pen
kias dešimtis namų apšildymo įrengimų pereitą mėnesį, o 
dastatysime vėliau. Tą galit padaryti su dideliu sutaupy
mu ir jus apsisaugosit nuo kilančių kainų, kurios seks po 
gegužės 1 dienos.

Parašykite atvirutę arba telefonuokite, ir musų namų ap
šildymo ekspertas atsilankys pas jus jums patogiu laiku.

Musų krautuvės yra atdaros iki 8 v. vakaro, įskaitant ir subatas. Nedėlioj iki 1 po piet.

MUSŲ PARDAVĖJAI KALBA LIETUVIŠKAI

Sol Ellis & Sons, i«.
Plumbing, Heating and Electric^l Supplies '

2118-20-22 So. State St. 4606-08 West 22nd St.
Phones: Victory 2454-2455-2456 Phones: Lawndale 2454 Cicero 130 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

SYKI MUSV KOSTUMERIS — VISUOMET ' KOSTUMERIS

■.........  "ni... .. ......;■■'■■■■!-................ ■ ■■■... - - .... .i...-. r~. ■ v.

ARTISTAS J. BABRAVIČIUS
• Jam padeda

K. Sabonis ir L. Sabonienė

P. Byanskas prie piano
(

/ ' ■ c
Pigi įžanga — 75c., $1 ir $1.50

PRAŠOM — PRAŠOM!
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Babravičiaus 
koncertas

(Pranės imas-n e pranešimas)

Art. Juozas Babravičius duoda 
koncertu sekmadienyje, ba
landžio 22, Lietuvių Auditori
joje. Pradžia S vai. vakare.

I

Įvairus GydytojaiLietuviai DaktaraiChicagoje, bet nei vienas jų ne- balandžio 21 d. vakare ir tęsis 
sudainavo taip, kaip Babra- iki ryto. Bus koncertas, paskui 
vičius. Ir jeigu jis dar ir dar šokiai didžiojoj svetainėje, Uz- 
ją dainuos, ji mums neįkirės. kandžiai ir pasikalbėjimai ma
lt- tur būt nesuklysiu pasakęs, žoioj svetainėje. Užkandžiai, 

šokiai ir pats koncertas už tą 
patj pusantro dolerio. Kaip 
matote, ne uždarbio tikslu vis
kas daroma, o pasižmonėjimo, 
susipažinimo, susidraugavimo. 
Komp. S. Šimkus yra ne tik 
garsiosios Birutės mokytojas, 
o ypatingas visos lietuvių tau
tos muzikas, dainius ir poetas. 
Kas nesigerėja jo “Kur bakūžė 
samnaota” ir kitomis lietuviui 
brangiomis dainomis. Jo opere
tės “Išeivis”, “čigonai” ir kitos 
yra pažymėtinos. Jis yra gilus 
studijuotojas lietuviškų dainų 
meliodijų, istorijos, psichologi
jos. Jo muzika madų nesivai
ko, o yra klasiška. Rimtas val
stybininkas, karštas patriotas, 
sumanus demokratijos šalinin
kas, jautrus poetas ir gilus mu
zikos žinovas — tai S. Šimkus. 
Jis brangus Lietuvai, brangus 
ir visiems Amerikos lietuviams. 
Mes norime, kad jis pasisvečia
vęs Lietuvoj vėl grjžtų, nes ry
šiai tarp Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių tik kultūrinių jėgų pa- 
sikaiteliojimu palaikomi.

— Prašytojas.

kad ji taip mums patiko dėka 
(ne mažai) dviejų ypatų daina
vimui, būtent Rakauskaitės ir 
Babravičiaus. Matote, artisto 
dainininko dainavimas, kaip ir 
kiekvienoje meno šakoje, įneša 
dainon ka tai tokio savo.
Kodėl mes lankom Babravičiaus 

koncertus
Babravičius, man rodosi, pa

renka tokias dainas savo kon
certams, kurios tinka jo talen- 

,, A tui ir jo technikai ir kurias
s >ia ai is s klausytojai atjaus ir supras. Jo 

Aukščiau pavadinau Babra-j koncertus lankome ne smagiai, 
vičių artistu. Skaitau reikalin- bet greičiau maloniai laiką pra- 
ga dėl to pavadinimo tarti ke
letą žodžių. Paskutiniuoju se
zonu Chicagos lietuvių tarpe vi-i 
si, kas tik pasirodė scenoje, kal
bose ar recenzijose vadinta ar-i 
tistais. Gavo vaikinėlis ar mer-1
gėlė komedijukėje rolę, tai jis i stygos.
jau arba ji—artistas arba ar- stengiasi patraukti publiką mė- 
tistė! Pasakė kas monologą— gindami pataikyti j patriotinius 
irgi artistas! O jeigu atsirado jausmus, jų garsintojai vai
kas nors toks, kad galėtų išpil- nikuoja juos užtarnautais (o. 
dyti muzikalėje kome- dažniau ne užtarnautais) nuo-j 
dijoje numerį, tai tokiam asme- pelnais, gi Babravičius patrau- 
niui pavadinti ir žodžio nebotu- kia 
rimą.

leisti; lankome todėl, kad jo 
dainos sukelia mumyse žmonis- 
kesnius jausmus, padaro mus 
“geresniais”, ir dar ilgai po 
koncerto virpi kokios ten jo 
dainos išjudintos musų sieloje 

Kiti mūsų menininkai

pu bjika savo daina!
—Reporteris.

Ekskursija 2 gegu 
žės dieną DR. M. T. STR1KOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenae 

Telefonas Boulevard 7820 
Re*., 6641 South Albany Avenae 

Tel. Proapect 1930 
Valandos 2-4, 0-8. NedlUoJ 10-12 d.

važiuoja
Jau dabar 
bus muzi-

Primename visiems norin
tiems važiuoti su gegužės 2 die
nos ekskursija, kad pasiskubin
tų ruoštis kelionėn, apsirūpintų 
visomis reikalingomis popiero- 
mis, dokumentais.

Su šia ekskursija 
daug žymių žmonių, 
žinoma, kad vadovas
kas Šimkus. Kaip pasižierius 
važiuos geriausias musų daini
ninkas Babravičius, o taipgi ži
nomas 18-tos gatvės apielinkės 
biznierius Juozas Dargužis ir 
daug kitų. |

Ekskursantai išvažiuos balan
džio 29 d. 11:35 vai. vakare iš 
Dearborn stoties, Polk ir Dęar- 
born Sts.

Lietuvės Akušerės

žodis artistas yra nukaltas iš 
žodžio art—dailė, menas, žymus 
amerikietis kritikas (ypač dra
mos srityje), Young, apie ar
tistus kalba taip: kai kurie 
žmonės scenoje tartum šviečia 
kokia tai vidujine šviesa, jie 
mus pasigauna, sužavi, užkre
čia savo jausmu, jėga; tokie 
žmonės yra apdovanoti artisti
niu talentu; talento jei jo nė
ra, negalima padirbti; jį ga
lima tik apdirbti, ištobulinti, 
nudailinti.

North Side
Kompozitoriaus S. Šimkaus iš

leistuvės

STOFFEL’S, Ine
616 State St. 616 State

Kacine, Wis.
Tel. J3353

st.

Nortl įsid iečiai 
kad Birutės choras 
S. Šimkus nusitarė 
įvykinti šioj

Kaurai, karpetai, linoleum, Lan-

ir Betail. Išimtini pardavinėto
jai, 3% pigiau už cash. •

patenkinti, gų Užlaidos, Draperies. Olseliu 
ir komp.

išleistuves 
kolionijoj. Savi

tarpinės ir Naujienų koncertai
North Sidėj, Vaidilų vakarienės 
ir kiti parengimai sutraukia 

i geriausiąją Chicagos publiką. 
Artisto technika Pamylo North Sidę ir Šimkus, 

r kitu kriti-1*1* Vanagaitis ir Birulė. Išleistu- 
j prigimties vf‘nis paimta jaukiausią ir gra- 

• • • gižiausią ('.hieagoje svetainė — 
Nortlnvest Masonic Temple, 
1517 N. Leavitt st. Jos įvyksta

A. VIDIKAS-LULEVICH 
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvfe 

Phone Victory 1115 
Baigų*! ak u i e- 
rijo* kolegijų; 
ilgai nrakt i k a- 
vufd Pensylva- 
nijo* lig o n b li
čiuose. SųŽinin 
gal patarnauja 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
Ir po gimdymo 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki 
tokiuose reiks 
luose moterim* 
ir caergi n o m a. 
kreipkitės, o ra
sit* pagelbų 
Valando* nuo h 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Pasak Young’o ir 
kų, žmogus turi iš 
turėti reikalingas artistui ypa
tybes, kad tapus artistu.

Bet kad galėjus savo artisti
nius gabumus pareikšti, tokiam 
žmogui reikia surasti atatinka
mos priemonės “paliuosuoti sa
vo sielą". Asmuo gali jausti la- 
bai* aštriai sielos kančią; jis ga
li būti pagautas noro išreikšti 
savo mintis arba, kaip kritikai 
sako, pasireikšti, vienok jis 
neįstengs to padaryti, jei nebus 
deramai prisiruošęs tai padary
ti.

PRANEŠIMAI
Draugystė šv. Izidoriaus Artojo, 

So. Chicago, III. Nepamirškite svar
baus .susirinkimo ir baliaus šio sek
madienio Balandžio-April 22 d., 
1928 m. Laikys mėnesinį susirinki
mų 2 vai. po pietų, paprastoj svet. 
Visi nariai malonėkite laiku pri
būti, nes (>-tą vai. vakare balius pra
sidės. —Trejonis, nut. rast.

Babravičius-artistas dainininkas

Taigi, žmogus gali turėti 
jautrią sielą, tą “viduinę žiban
čią šviesą”, mėgti begaliniai 
dramą ir trokšti joje pasireikš
ti. Jeigu tečiaus jis neturės 
technikos save išreikšti, pras
tas iš jo bus aktorius. Antra 
vertus, žmogus gali turėti pui
kią techniką, jis vienok nebus 
artistas, jei neturės įgimtų ar
tisto ypatybių, talento. Ši įgim
to talento ir technikos komhi- 
nuotė meno srityje ir padaro 
menininkus dideliais.

Kas pasakyta buvo apie dra
mos vaidintojus, tai 
sakyti ir apie kitų 
čių darbuotojus.

Amerikos lietuvių
dainoje—iki šiol mes turėjome 
(bent Chicagoje) tik vieną Bab
ravičių dainininką artistą. Jo 
•talentu, jo įgimta ypatybe aš 
norėčiau pavadinti tą jo vidu
jinį nuoširdumą, jo balsą ir 
jautrumą, ypač garsų. Jo tech
nika (mokykla) pavadinsiu bal
so ištobulinimą, lankstumą, da
gi jo išėjimą scenon ir užsilai
kymą scenoje. Ne kartą ir ne 
iš vieno teko nugirsti tokis pa
sakymas: “Man patinka ne tik 
Babravičiaus dainavimas, bet ir 
tai, kaip jis įeina scenon arba 
apleidžia ją; man patinka jo 
stovėjimas, kai jis dainuoja”.

“Naktis Baltijos Pakrantėse’’, 3 
aktų melodrama. Parišę ir stato 
scenoje art. M. Dundulienė, gegužio 
2, 1928, C. S. P. S. svetainėje, 1126 
\V. 18 St. Visos vietos rezervotos, 
todėl norinti gauti geresnes 
malonėkite įsigyti tikietus iš 
to:

Naujienų Redakcijoj
t'niversal State Bank, 3252 

Halsted St.
Aušros Knygyne, 3210 S. Halsted 

Street.

vietas 
anks-

South

KAZIMIERAS KVEDARĄ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 15 dienų, 1928 m., 
sulaukęs 49 metų amžiaus. 
Amerikoj išgyveno 22 metus. 
Mirė Pentwater, Mich. Paėjo 
iš Panevėžio apskr., Pašviti
nio parap., Peleniškiij kaimo. 
Paliko dideliame nuliudime 
brolj Alfonsų, dėdę Joną Nor
vaišų, 2 pusbroliu: Mikolų 
Muizą, Juozapą Burkų; o Lie
tuvoj 2 broliu: Ignacų ir Po
vilų, seserį Oną. Kūnas pa
šarvotas, randasi Eudeikio kop
lyčioj, 4605 S. Hermitage Avė.

Laidbtuvės įvyks Panedėlyj, 
Balandžio 23 dienų, 8:30 vai. 
ryto, iš koplyčios j Šv. Juo
zapo, So. Chicago, parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero Kve
daro giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Dėdė, Brolis ir Pusbrolis
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viriui Unlversal

Stato Bank ...

Akių Gydytojai

•< vakaro. Kitu laj
au nasrai autartį.

Moterya ir mergi

nom kreipkiti* *u 

■eikalaia nuo 12 iki

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj 

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

galima
meno

pa- 
sri-

tarpe

Paulina St.
J. Paėkoritis, 

Boseland, ir pas scenos Myl. Rate
lio narhis. —M

10019 l’erry Avė.,

Dundulienė.
Graboriai

Liet. Teatr. Dr-jos šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dieny, balandžio 21 d., 7:30 vai. 
vakare, Šv. Jurgio parapijos svet., 
32 1’1. ir Auburn Avė. 
būtinai yra ‘ kviečiami 
nes yra naujų reikalų 
mui. —1’. K., rašt.

S. D. LACHAVICZ

Laisv. 1 kuopa

Visi nariai 
atsilankyti, 
apsvarsty-

rengia pra-Liet.
kalbas nedėlioj, balandžio 22 d., 10 
vai. iš rvto, Aiil(los svet., 33112 So. 
i laistei! St. Kalbės M. X. Mockus. 
Tema: “Kuris galingesnis — Die
vas, velnias ar pinigas?”

Kviečia Komitetas.

Lietuvis Graborii* Ir 
Balzamuotojaa

2314 W 23rd Pi 
Ckilaga IR

Patarnauja laidotuvi
ne kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roofoveit 2515 - 2516

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvi* Mdų Specialistą*

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

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

— J. I’. Ewald, Sekr.

Northside. — Ateinant} šeštadie
ni, balandžio 21 d. komp. S. Šim
kaus išleistuvės rengiamos North-1 
west Masonic . Temple, 1547 North 
Leavitt SI. Pradžia 9 vai. vak.

— Komitetas

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

to scenoje artiste M. Dundulienė, 
Keružio 2. 1928, C. S. P. S. svet., 

| 1 120 W. IH .St. MuloneCYuU, KąU 
. • .. • 4 , * draugijos, Rimbai ir pavieni artis-

u įgimtą <u tistmj lah’iitą. perengtų tą vakarą nieko, o al- 
Kaip dainininkas, jis turi tech- silankytų i 
niką (gerą mokyklą). Laimiu-!
ga kombiniiiotC. Atsiminkit

Dainelę “Kur bakūžė sama- NedCIdienis. 
i m i i . BABRAVIČIAUS Ibiviovuliula dainavo ne vienas lietuvis vertas, Lietuvių Auditorijoj.

Babravičiaus menas

manu surengimu-
M. Dunduliene.

Balandžio 22 d., Bud 
Tą dieną bus ART.

Išleistuvių Kuu-

Phone Boulevard 4139
A, MASALSKIS 3265 So. Halsted St 

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare, 
Nedėlioj nuo 10 iki 1.Musų patarnavime*, 

laidotuvėse Ir kokiam* 
reikale, visuomet e*t* 
sanžininga* Ir nebran
gus, todėl kad aeturl- 
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

8307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL

Jei abejoji apie ssvo akis, eik pas 
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

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

j. f. radžiu:
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

' Gi? A BOK UIS CHICAGOJ
JLaidotuvSse >>atar- 

nuuju geriau ir T>i- 
>riuu nej.ru kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
■t^s.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
S K Y III U S) 

3238 R. Halsted SI. 
Tel. Victory 4088

Lietuviai Daktarai
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekoh 

CHICAGO, 1LL.

Ofiso Tel. Victory 
Kez. TeJ. I>rexel 9101

Telephone Hemlock 0066 
DR. B. J. ROOTH 

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
tiOO iki 5:90 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M. 

CHICAGO

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgą* 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL

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

Prospect 1028
Re*. 2859 S. Leavit St., Canal 2880 

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

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South Wcstern Avenae 

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 va’, dienos Ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakar*

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

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

Tel. Branswick 4983
Namų telefonas Brunsvrick 0597 
Ultravioletini šviesa ir diathermi*

Re*. 6680 South Artesian Avenu* 
Phone Prospect 6669 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

k Cbkaro. III

Telefonas Boulevrrd 1939
DR. S. A. BRENZA 

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 8 diena ir 6:80 iki 9:80 v.
1608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

DR. MARGERIS
3421 South HaLsted Street 

Tel. Bouleverd 8183
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 
-<:80 v. vak. Sekmadieniais nuolG—12

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

Tel. Kenwood S107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St.

Ofiso ir Re*. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH 

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

ir mio 6 iki 8 vai. vakare.
Rea. 8201 South Wallaee Street

(vairus Gydytojai
GYDO 

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vynj ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai

DR. J. W. BEAUOEHE
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 11. 
Neimlioj nuo 2:89 iki 4:80 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue

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

Ra*. Telephone Plaza 8200

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojau ir Chirurgas

Specialistus Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3192 So. Halsted St., Chicago 
arti Slat Street

Valandou: 1 3 |k» plot, 7 g vakar*,
Nedėliomis ir iveulud. 1(1—12 dioaą*

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai —. _ 

Ofisas
4729 South Ashland Avenae, 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 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

DR. HERZMAN
— IS RUSUOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* ii 
akušeri*.

Gydo staigia* ir chroniškas liga* 
tyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
siu* metodus X-Ray ir Kitokiu* elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1925 W. 18th St. netoli Morgan St.
V alandos: Nuo 10—12 pietų ii 

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta
Nedalioj pagal sutarti

M

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1724 S. Lmimis Street 
Kampas 18tb St.

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

Reaidence Tel. Fairfax 6 35 S

Advokatai

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 West VVashington Street

Cor. Washington and Clark* St* 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namu Tel.: Hyde Park 8391

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd SI. nuo 7—J 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

127 nu

L GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisą*

N. Dearborn St., Room 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1311

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

piei

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 rakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6.
Nedėlioj m «> 11 ryto iki 1 v. p p.

Ai A. OLIS
ADVOKATAS

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

VakftTHis
8241 South Halsted St 

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

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

I A**-: — —I i ■ »<■ * ■■

ĮCLflSSIFiEū GOS.
Miscellaneous

įvairus

Turėkit Gražių Pievų 
šįmet

Turėkit turtingų juodžemi

Stewart 9211 arba Begeni 2.392

Biisiiiess Service
Biznio Patarnavimas

KARPENTER1S gene ralis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mu ■. Kr. iiL Keliam A Uu., 8bb W. 
blth S t. Boulevard 0b36.

CLASSIFIED ADS
Business Service

Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom malevą, popierą, stiklu* Ir t t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANOION1S, Sav.

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

UPHOLSTERING, popieravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge- 
riausį darbą. Atsišaukit pas mu* dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
skaitliavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St 
Tel.- Briargate 6815

BREWER’S MATTRESS 
upholstering šapa. Mes matrasu 
cialistai. Paimam ir pristatėm į

644 E. 43 91. 
Drexel 2287

ir i 
specialistai 
namus.

TAISOME kaminus, 3 prakiuramus 
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- 
bingo ir šildymo sistemos Įvedamos, 
dailinais išmokėjimais.

2248 W. Madison St.
West 0017

$5 ĮMOKĖTI 

KITUS Į

3 METUS
MŪRINIAI ir mediniai namai, 

garažai, porčiai, pakeliam namus, 
pertaisom, įdedam cementinius pa
matus, šalygatvius, grindis, stogus, 
malevojam, plasterioiam, jvedam 
plumbingą, visas darbas garantuo
tas, telefonuokit dėl dykai apskait
liavimo, Brunswick 4707.
AJAX CONSTRUCTION c6.

2206 Milwaukee Avė.

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

FRED W. SORGE 
1013 N. California Avė. 

Humboldt 7946

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

MES atliekame viską prie na
mų statymo. Taisome, perdir
bame namus, bungalows, gara
žus, purčius. Atsišaukit pas mus 
dėl dykai apskaitliavimo.
ANDERSON and LEEWORTH

935 W. Marųuette Road
Tel. Wentworth 8548

KARPENTERYS
Dirbu visokius darbus; malevoju, 

popieruoju ir cementinį darbą atlie
ku gerai ir pigiai visiems žmonėms.

WM. MITREWITZ,
739 N. Troy St.

Tel. Nevada 8345

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskola* ant

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

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1821 
MR. PARIS

2-RUS MORGICIUS
Padarome į pora dienų

PETRZILEK BROS. & CO.

1647 W. 4701 St.
HELBERG Bros, turi pinigą pas

kolint i dėl 2 morgiČių už 4% koihilo. 
Taipgi pirmi inorgičiai. Room 697-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.

(Continued ua pag* 8).
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Automobiles Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-Paskolos

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

KAITOM!, UKfcago, H

(Continued from page 7)
AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?

MES darome 2 morgičius ant 
South Improved Real Estate. $500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

\VIM()N AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

Persona!
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, Copy- 

wrighta. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalai! kreipkitės prie manęs 
pilnu uisitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2310 W. Chicago Ave. 
Dept. 7 

Chicago, III.

au 
ir

Iš Sandėlio Išpardavimas
Mohair l’at-lor trina .......................... —
$35(1 Parlor tetat ..............................
9100 Fricte Parlor trina __ «_____ _
Wnlnnt Ilodroom totus .......... ............

Walnut micitriiimlo tetai____
Valgomo luimb. te tat ........ ....... ......
$10(1 Valgomo kambario totai____

1 |i»12 Wllton kaurai
Wllton 11x13 .................. .................
VVilton 0X12 .......    ..

Šflo Coxwt<ll kri'tlai ..........................
AVAILABLE STORAGE

7728-32 Stony Island Avė.
Atdara iki 10 kai vak., ned. iki 0 y. v

949.00 
1(15.00 

86.00

936.00 
965.00

930.00 
946.00

916.00 
922.00 
$37.00 
$16.00

CO.

PAVASARINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Tiktai Iki 
Mėnesio Užbaigos 

DIDŽIAUSIS BAHGENAS 
CHICAGOJ

GROSERNP. ir bučernč prie 63 
St. netoli Crovvford, yra gyvenimui 

į kambarini iš užpakalio, 2 karų gu- 
1 ražas, gatvės ištaisytos, didelis biz
nis, ledo mašina, Toledo svarstyk
les, sujungtas mėsos ir kavos mn- 
liklis ir I. t. Bargenas greitam par
davimui. J. I’acesvicz, 5610 \V. 63 St. 

ilemllock 8281. I

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2j 
po 6 kambarius, atskiri boileriai; 
porcini su stiklais, garažas mumis 
dėl 2 karų. Pirmos klesos Itaisy-1 
niai, G pčdos namas nuo namo.

3133 So. Lowe A ve.
Kreipkitės pas Pelrulevičių 

3344 S. Emerald avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

AŠ Kazimiera Žukauskaitė paieš- 
j kau savo dviejų pusbrolių Kazimie- 
; ro ir Bronislavo Mickevičių, paei- 
i minčių iš Lietuvos, Gegiedžių Rainio, Pašvitinio ]>arapijos, Šiaulių 
apskr. Prašau atsišaukti arba kas 
ž.inole nuilonrkįte pranešti, už. ką 
busiu dėkinga. Širs. Kazimiera Ma
lišauskienė, 10749 Prtiirie Avė. Chi
cago, III.

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

Mes turime išvešti tuos karus tuojau 
Chrysler kurai atpiginti beveik 

per pusę
Butcfc *27 master 6 coach 
Chrysler '27 70 sedan .....
Essex '27 coach ..............
Ford '27 sedan .................
Flin Big six '26 sedan ... 
Dotlgc *2C sedan ....................

$825

$350
$750
$525

“Chile Concame”PARDAVIMUI 
jsteiga, pigiai.

6745 So. Racine Avė.

PARSIDUODA čeverykų taisymo 
dirbtuvė, įrengta su visom moder
niškom mašinom. Randasi geroje 
apiolinkėjo ant bulvaro.

1605 W. Garfield Rlvd.

PARDAVIMUI lotai 60y 125, ne
toli Beverly, su visais įtaisymais, 
fundamentas vienam, galima statyti 
apartinentą; priežastis — liga. Kai-1 
na $3,500. \Ventworth 3669.

Rakandai
7715 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pyragaičių ir 
cracker “route". Senai įsteigtas
South Side “route” biznis.

Prospect 7751

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė. ,
REIKALINGAS partneris arba 

partnerka j soft drink biznį. Atsi
šaukit 732 XV. 19tb SI.

EKSTRA SPECIALIS BARGE
NAS. JŪSŲ KAINA

Tel. Lafayette 6738-6716 Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

PASKOLINSIM nuo $50 iki $3001** Tt pa
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmokė- 
ttb. kSįSte,“*"'*"" ' “ i «Pie 25 metų amžiaus, j didelį jstab 
Be jokio kg^ V*”-:“ Valhati Lno-lilkni IT*I

2231 West Division St. “upstairs 
Tel. Armitage 1199

Mes priversti esamo parduoti už 
užlaikymą sandėlyj dcl keleto kam
barių rakandus už jūsų pasiūlytą 
kainą. Gražus mohair ir velour sek
lyčios setas, valgomo ir miegruimio 
kambarių setai, pianai, kaurai, kar- 
neXaL Sis yra didžiausis išpardavi-

Pontiac ’28 coach .....................
Oakland I^andeau 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

PARSIDUODA pirmos klesos re
staurantas, pigiai. Priežastis — li
ga. 736 W. 35th Street.

PARSIDUODA restaurantas, ge
ras biznis. Geroj transportacijoj, ar
ba reikalauja pusininko.

6909 So. Racine Avė.

Exchange—Mainai
Paskolas suteikiam j 24 vai., n?ns. C,!ica8°i- Atsilankyki! tuojau,

gą, kurie gali kalbėti angliškai. Už 
tą darbą mokame $50 j savaitę.

M K. KERANSKl 
Room 1514 

134 N. IjiSalIe St.

Gcrinusis bargenas ir piginusios 
kainos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 i<ivvw
arba $300, imame legali nuolim- . dyti.*" Alga”"i’r "bonus, 
tj. Pinigus gausite j 12 valandų, i -- 
Industrial Loan Service

REIKIA lietuvių vyrų nuo 18 iki 
i 21 metų amžiaus. Turi gerai atro- 

1___ . Atsišaukit po
■1:30 vakare, klauskit Mr. Susmek, 
(’able Piano Co., 301 S. Wabash avė.

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė. Help VVanted—Female

Darbininkių Reikia

Storage Išpardavimas
Jutų proga nutipitiUi nuifAtot rųAie? 

nlMu*. kurpe!uh labai pigia kaina.
4 kambarių f m nikiui taip pigiai kaip 
Grynas mahogany parlorio Ketas $60. 
"Mohair friee” parlorio uttai.

i ValakiAko rieAuėio medžio valgomojo 
i bario Ketai, mlegkambario totai.

WiiMon karpetai, visokio didžio.
Coxwell kedi't. italui, lempot Ir t. t. 

PARAMOUNT STORAGE 
7301 Greenwood Avė.

ųšien for*
$186

kam*

3 DIENŲ IŠPARDAVIMAS 
Buick ’27 Sedan ................... $1150
Studebaker Brougham ...............
Studebaker Sedan 
Nash Coach ........
Hudson Brougham 
Buick Coach .......
Chevrolet Sedans 

Ir daugelis kitų ■
duoti visi karai šiomis nupigintomis 
kainomis. FAGET-BUICK CO., 4400 
Archer Avė., Virginia 1200.

TfiMYKITE
Parduosiu arba mainysiu biznia

vo 
tas 
tas

Į tas

REIKALINGA patyrus moteris 
sortavimui skudurų. Nuolatinis dar-. 
bas. Gera mokestis.

5138 VVentvvorth Ave.

GREAT NORTHERN RAILVVAY 
Patarnauja agrikulturiniame cent 

re Minnesota, North Dakota ii 
Montana. Renduokit arba įsitaisy- į 
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių Į 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washįngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS;
EKSKURSIJŲ TIKIETA1. Reika
laukįt DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bitejokioje vs'stijoje E. C. LEEDY RENnoN glažlls kambarys v<- 
« PPJ,? Norlhe™ K»‘lway I (|u5iui j K1)e vaikų arl)a pavie. f
St. ra . M n. . njums Henda pigi. Mes vaikų netu

rim. 6216 S. \X’hipple St. prie 63 St.
Morgičiai pirmi ir antri ir Ke<lzie Ave- TeL KeP«bIk 7i«o.

6 nuošimčiais padaromi i 24 
valandas.

Musų išlygos bus jums naudingos. 
Kreipkitės pas 

M. J. KIRAS, 
8335 So. Halsted St

NAUJI ir vartoti likę bankrutiju- 
sių rakandai ir kaura*. Tikras Ber
genas. Dastatymas veltui. Bnld's 
Furnitiire, 1142 XV. Madison st.

SKOLINAM PINIGUS
1 ir £ Morgičiams 

J. A. REDLIN,
5506 S. Albany Avė. F

REIKALINGA ne jauna moteris 
prie namų darbo ir prižiūrėti ma
žą vaiką. I)arbas nuolatinis arba 2 
ar 3 dienas j savaitę. Atsišaukit 
tuojau. I'el. Difiiyette 0091.

Furnished Rooms

APLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti savo gražų 3 šmotų seklyčios 
setą, 8 šmotų valgomo kambario 
setą, 4 šmotų miegruimio setą, pa
statomas gražias lempas, 2 kaurus 
9V12. Parduosiu dalimis ir pigiai. 
Rakandai tik 2 mėnesiu vartoti.

2902 XX’. North Avė., 
kampas Francisco avė.

.................. 430 

................. 585 

................. 595 

................ 575
................. 385 
turi būt išpar-

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

4^"'' nas štoras išrendavotas už $50.00 
I mėnesiui. Randasi gražioj vietoj ar
ti Marąuette Park, kur prapertės 
kyla kasdien. Pnimsiu į mainus 
bučernę, grosernę, lotus arba rezi- 
dencijinj, nedidesni kaip 2 flatų na
mą. JOHN PAKALNIS (PAKEL), 
6551 So. California Avė., Telefonas; 

Hemlock 0367. I

NASlf CGaUH 1928, 6 patažledij. pilnai 
ironrtaa, pulkui ballon tajerai, labai įva
rui. no dieni) (taraniuotaH. Kaina $305.

FINaNUE UO.
7OU1 Stony laland., Fairfax 8030. 

atdara vakaraia arba nedčlloj

McDERMOTT MOTOR SALES
Vieni it ChicaffOR aeniauatų vertelių, turi 

50 naujų ir vartotų kari), visokių ikdirbye- 
<•11). 960 iki $2000. Viii karai garantuoti, 
caHh arba ittnokčjimaln.

71.SU S. Uaiflted St. Trianrle 9330

, Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Resortas ir Farma
Viena iš puikiausių Michigan 

resortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento
rium, 9 skylių privatišku golfo 
lauku; tik trejetą valandų ke
lionės nuo Chicagos; resortasBUICK vėliausio modelio, 7 pa- 

sažierių sedan, išrodo kaip naujas, išgarsintas tarp augstos klasės 
kaina $845, įmokėti $100. 

7020 So. Halsted St.

Musical instrumento
M ______ Į

PARDUOSIU savo grojiklį pia-j 
ną, išrodo ir groja <aip naujas, už; 
$95, $40 cash, kitus į 3 mėnesius. 
6621 So. Richmond Ave., 2-ros 
lubos.

Nauji arba Vartoti Rakandai
Storulyje, pigiai greitam iipardavimul par- 

lorio mtai, valgomi Retai, mlegkambario te
tai. taipgi dideli* paKirinkimaH vitokių ra
kandų ir vartotų kurnėtų, vitokio didžio.

CHI-OAK PAKK STORAGE 
3531 N. Clark St.

Warner Storago, 324U N. Haltted St.
Atdara vakarai* ir Nctlėliornit iki 5 v. vai.

MODERNIŠKI rakandai 4 kam
barių, kaurai ir t. t. Geras pasiu- 
lyinas nebus atmestas. Parduosiu 
dalimis. I’hone Englewood 7378.

TURIU parduoti savo I kaniba-
GROJIKUS pianas A-l stovyje,Iriu rakandus, gražus rakandai, kail- 

I?’ . i A,eJturi puikiausi toną, parduosiu už rai, lempos už tikrą bargeną. Par- 
Hemlock 0452 $75, Vra 70 roleriai, ‘ ' .......... .................

PERKAME

v,„. .ra 70 roleriai, benčius ir ca- 
binet. Dalj pinigais, o kitus išmokė- i 

j jimais, 6512 S. Halsted St.. 1 fl.

l<llp l l l ij

1 duosiu dalimis, 600 E. 71 St. 
Triangle 7147

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
AugŠčiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

PARDAVIMUI koncertina, 104 
key, full triple, perlu aprėdyta, kai
navo $210, parduosiu už žemų kai
ną, vartota tik vieną mėnesį. K. 
Zardrckis, 733 XV. 17 PI., Chicago,
m.

PARDAVIMUI upright pianas, ge
rame stovyje, nebrangiai. Ravens- 
wood 0168.

I 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 XV. Madison, near Western

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St. Radio

Chicago, III.

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co 

1617 West 47th St.

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

i sis bar genas Chicagoj.
šaukit Juniper 4654

Furniture & Fixtures
Rakandai-Raisal

BAHGENAS už. casb. Parduosim 
iiigiai naujus ir biskį vartotus ra
kandus. Gražus, rankomis karbuo- 
ti seklyčių setai, $60, 7 šmotų wal. 
valg. kambario setas, $59, 4 šmotų 
walnut miegruimio setas $67, kar

 

petai, lempos, pusryčiams setai, 

 

krėslai ir šimtai kitų/dalykų. Atda

 

ra kožną vakarą iki( 10 vai. Neda
lioj iki 5. Klauskit rvving.

Turft’s 1’ireprotH Storage 

 

Uit Madison\St.

žmonių ir visų mėgiamas. Gry
no pelno neša apie $14,000 į 

PARDAVIMUI Cadillac sedan ma- metus. Vertas virš $80,000, 
žai vartotas Parduosiu pigiai. 6103 parduosiu UŽ $W,bOO.
So. Racine Ave. «... ... «______ 1 J_______________ i Taipgi 106 akeriai farma su

NASH special 6 durimis sedan,1 budinkais, inventorium ir sod- 
demonstratorius, 1700 mylių važi-1 nurnj kuris susideda iŠ 30 ake- 
netas, naujo karo garantija, $1275, j . . . • . ,
Va nuoš. įmokėti. A. L. ARGOjriy vaisingų greipsų ir 24 ake- 
6718 So. Westem Avė.___________  rjų kitokių vaisinių medžių, jau-

mes utmoMiime c»th ut jutų automo- i alfalfo laukų ii derlingų ga- 
mlXmtwd.4uri^ Farma rubežiuojasi su

«039Icįua!Ji) aro?®1 Avė. j rešortu ir turi puikų marketą 
produktams ant vietos per visą 
vasarą. Parduosiu už $35,000.

Galima pirkti farma atskirai
NICKEL Plating automobilių da

lis ir pečių visokias dalis padarau 
kaip naujas. Rezidencija 2 floras
iižpnkalyj. J. <)rentt 37<»1 S. Halsted arfoa farmą įr resortą Sykiu.

• B O I ® • Ci - — . _ ZY /Y

_! Bendra vertybe $125,827.00, 
Business Chances parduosiu už $100,000. Cach 

________jPardaviinui Bizniai Į 40%, likusius morgičių.
PARSIDUODA karčiama, labai Geriausia pirkinys! 

geras biznis, prie bulvardo ir dide- sidaryti kooperacija 
lės runtauzės, Pennsylvaniios kom- 
panijos. Parsiduoda su namu, nes žmonių II visi tūles 
tos vietos kitaip negalima gauti. maj darbo ir įplaukų, 
ų VvXęapWstiPamatęS’ nenor”“e Krcitai- Naujienos, klauskit 

5443 So. Shields Ave. ; J, Šmotelis.

lės runtauzės, Pennsylvanri 
panijos. Parsiduoda su na

Gali su- 
iš keletos 
pakanka- 
Kreipki-

PARDAVIMUI grosernė, Delica- 
tossen, mėsos krautuvė, 5 kamba
riai. Lyses, renda $40.00. Darau ge
rą bizni. Del nesveikatos priverstas 
esu parduot. 715 W. 48th PI.

IŠ SANDELIO RAKANDAI kaip 
nauji, pigiau negu už pusę kainos, 4 
kambariams net už $80. Jūsų kredi
tas geras. Išmokėjimais. Atdara va- 

U2TEKTINAI PINIGŲ PASKOLAI j ’ 
ant pirmų ir antrų morgičių. Že-, 
mos kainos ir komisas, greitas 
tarnavimas. Atdara vakarais ir 
dėUoj.

I DAVID HAAS & CO. 
/ 6755 Sheridan Rd.

Sheldrake 4020

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

PARDAVIMUI kampinė krautuvė, 
saldainių, delikatesen, ice cream 
parlor, cigaretu, cigarų. Parduodu 
šią krautuvę labai pigiai, yra kam
bariai gyvenimui ir lysas, arba 
mainysiu į namą.

658 W. 31st Street

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

XVALTER J. PAUL
6601 S. Westem Republic 4170
3236 XV. 55th St. Hemlock 2389

pa-l 
ne-

karais. Mes dastatom bile kur. 
AJAX FURNITURE CO. 
1432-34 W. Madison St

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

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

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

Automobiles

PARDAVIMUI grosernė saldainių 
ir kitokių .smulkmenų krautuvė. Ge
rai biznis išdirbtas per ilgus me
tus, netoli dirbtuvių. Turiu 2 biz
niu, noriu vieną parduoti. 4401 S. 
Lincoln St.

Real Estate For Sale
_____ Namai-Žemt Pardavimai

5 KAMB. MURO BUNGALOW
Parduosime už $1000 cash ir po 

$65 į mėnesj. Netoli nuo 12th St. 
karų ir elevatorio. Atsišaukit 

1623 ir 1627 So. 56th Ave.

MES darome. 1, 2 Ir 3 morgičius.'
Eighteenth Bond & Mortgage Co. rakandus, vartotus 4 mėnesius, 

1618 XV. 18th St. ' -ia
I. F. Dankowskl, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

PRUDENTIAl AUTO LOANS;
atdara vakaran, 803 E. Olai St., kampas 

Co 11 aire Orove Midway 4111

JAUNA pora parduoda gražius 
‘ , mo

hair Frieze seklyčios setas, 1Q šmo- 
\ tų walnut valgomojo kambario se
tas, 2 vvalnut miegruimio setai, kau
rai, parduosiu dalimis.

4626 N. Ashland Avė.

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

CENTRAL F1NANCE CO. 
Room 514, 

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

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

1543 N. Homan Avė. 
Netoli North Avė.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKA U draugės kuri šį pa
vasarį važiuoja į Lietuvą — gegu
žės mėnesyje. Butų gerai, kad bu
tų iš apielinkės miestelių — va- 
žiuotumėm abi drauge j Lietuvą. 
Atsišaukite Mrs. AMELIA KRAMER 

1709 Grange Avenue 
Racine, Wis.

turiu
ra-

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

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS
4 kambarių, verti 91000 -----------------S293
4 kambarių, verti 92000 __________  9476
9200 Mohair Friexe teklyčlot teta* __ $88
$450 Frieze toklyčloa tetan 9146
9160 rieAutinla valgomo kambario totai 966 
$186 6 Arnotų walnut miegruimio tetai 988 
Coxwoil k rėti ai. kaurai vltoklot rųliei.
5 Arnotų putryčiamt tetas ----------------  910

COLLINS STORAGE 
6114 Madlton St. 

Atdara vakarai! iki 9, uuddlioj 11d ft

AUTOMOBILIŲ BARGENA1 
Pardavimui 

Oakland 1112(1 metų ............. 9376.00
Studebaker Special Six St-dan 1024 9260.00 
Studebaker tourlng 1024 ---------- 9125.00
Hudton Sedan 1023 metų ............. $160.00
1‘eerlcBt Sodan 1924 metų ...........  $176.00
Ford Sedan 1923 ...................   960.00

Šitie vlti karai yra gauti i maliniH ant 
naujų Studobakerio karų, pertot paralduo- 
da viii labai pigiai. Jeigu etate nutltare 
pirkti nauji Studebaker arba bile kur| 
IA ienų karų — duokite žinia telefonu 
Victory 1090, met pribusime asmeniškai 
ir duosimo Jums tinkamų patarnavimo. 
Musų įstaiga randasi Bridgoporto koloni
joje ant 31-mot gatvAs — 100 p6dų į 
vakarus nuo Haltted St. Prie pirmos pro
gos kviečiam savo tautiečius pamatyti mū
sų įstaigų ir 1028 motų puikius Stude
baker automobilius, taipgi senų karų bar- 
genus. MILDA AUTO SALES. 808 West 
įlįst St.. Tel. Victory 1800. 

D. KURAITIS ir A. KASIULIS 
Savininkai

PARSIDUODA karkiamos fikče- 
riai;; viskas kas reikalinga i salin
ių). Pigiai. 6103 S. Racine Avė.

Normai 7606

PARDAVIMUI soft drink parlor. 
Priežastis pardavimo — turiu 2 biz
niu. 842 W. 59th St.

PARDAVIMUI pigiai grosemė. 
Geras cash biznis. Renda $45.00 su 
4 kambariais pragyvenimui.

5702 So. Racine I Avė.

M & K Motor Sales
cniearoa •matuti tr attakanthautl vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, reratne mechaniškame 

karai parduodami nuo 9180 iki 
Met turime karą kuria tinka viso- 

roikalama. Casb, KmokAJimait, mal
asi 1-1 a So. Halsted St.

ttovyje, karai 
$2000. Met t 
kietnt

Pardavimui Garažo
Biznis Bridgeporte

Arba mainysiu į namą arba lotą. 
Naudokis gera proga!

M. J. Kiras
3335 So. Halsted St.

DODGE ’27. Sedan__________________$425
BUICK ’27. Sedan     ............$650
OAKLAND ’28, 4 durimi* Hedan .... $6116 
REO ’2(l. 4 duriniiH Hedtin ..........   Š4II6
CHRYSLER '28. model 52 ................. $61)6
NASH *27, Advanced 8 sedan ........ $650
HUDSON '26 Coach_______________ $306

Visi karai garantuoti. IftmokAJimala 
2660 So. HalBtcMl St. 

Atdara visada

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

522 XV. 31st Street

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
2 flatu po 6 kambarius, garu šil
domas, viskas naujos mados. Taip 
pat yra 2 karų garadžius. Parsi
duoda labai pigiai. Savininkas iš
važiuoja j Lietuvą. Greitas parda
vimas. Atsišaukit 8848 So. Aubum 
Avė., 1-mos lubos.

PARDAVIMUI ar mainymui nau
jas namas 2 po 6-6 kambarius, kar
štu vandeniu Šildomas; priimsiu ma
žą namuką arba lotą. 3211 South 
Aubum Avė. ANTON STUKAS.

LABAI pigiai pardavimui 4 kam
barių. medinis namas, arba galiu 
parendavoti ji; namas randasi 5122 
S. AMstin Blvd. Savininkas 4436 S. 
Fnirfield avė.

6 KAMBARIŲ bungalovv į Mar- 
quette Manor, furnas 
karo garažas, yra 
apmokėti, kaina $8275, cash $1000, 
kitu.s išmokėjimais. Prospect 5650.

šildomas, t
Įrengimai ir

PARDAVIMUI naujas mūri
nis, 2 flatų namas po 5 
barius, garu apšildomas, 
nysiu ant mažesnio namo 
gero biznio. Pašaukit 

Prospect 0.508

kam-
Mai-
arba

Bungalows Už 
$500 

įmokėjus 
paskutinė proga įsigyti vie- 

ultra moderniškų namų. 
$75 j mėnesj. Skam- 

ir tai yra tiesa, ši kompa- 
viena didžiausių Chicagoje, 

Juru loto gražų, mo- 
... Visas namas bus iš 

plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė. bufetas, įmūrytas 
plumbingas, vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga modemiškam na- 

, Neužmirškite, atsilankykite ir
Mes duosime jums radio, skalbi

mui mašiną arba indams plovimui 
mašiną dovanų, jei pirksite musų 
vieną namą.

Carlson Construetion 
Company 

10838 S. Talman Avė.

J ūsų 
ną itių 
Ir po. 
ha gerai 
nija yra 
pastatys ant j 
.lernišką namą.

PARDAVIMUI kampinį 2 flatų mau\
mūrinis namas su aptinka. Namas pamatykite musų modelinį namą, 
garu šildomas, 2 karų garažas; ap- •—• - - » — **-
tiekoje puikus fikčeriai, goraB ata
kas, galima pirkti vien apticką pu
sę įmokėjus, kitus lengvais išmokė- 
jiniais. Kampas 47th ir Wood gat
vių. Tel. Boulevard 7541.

PARDAVIMUI per savininką di
delis 4 kambarių mūrinis namas ir 
4 kambarių medinė cottage, aukš
tas skiepas, su grindimis viškai, 
cementuota elė, $4000.

2950 Union Avenue
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 

Kampinis 8 flatų mūrinis na- 
, mas, .6-4 ir 2-5 kambarių, vienų me-

EKSTRA SPECIALIS BARGENAS i tV senumo, į Martiuetb? Manor,
3 po 30 pėdų lotai prie Califor-1 100% išrenduotas, $6500 casb. Vei-

nia, neloli 71st St., taipgi 2 po 50 kit greit, šaukit FRED VVILKEN, 
pėdų lotai prie California ir Mar- 6357 Ho. Kedzie Avė., Prospect 3000. 
ąuette Parko, netoli lietuvių baž
nyčios ir ligonbučio. Pirkit lietu-j
vių kolonijoj, kurioj statoma daug1 
namų.

40 N.

Cash arba mainais.
J. A. LYNCH 

Dearborn St., Central .3654.

10 FLATŲ prie Vienuolyno, mai
nysiu j lotus nepaisant apielinkės.' 
2 lotai ant Western Avė., parduo-1 
siu visai pigiai. 45 E. lOlst Street, Į 
Pullman 1612.

UŽ $250 iki $500 nupirksite nan- 
; ją 5 kambarių murinę bungalovv, 
i octagon frontu, furnas šildomas, 
vėliausios mados, kaina $7500, $55 
į mėnesį, įskaitant nuošimčius. 
5635 Irving Purk blvd. Kild. 5773.

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

JOS. XV.
4213

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

IIOUGH AND SON 
So. Halsted St.

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun- 

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

4
5
6 
7

Jie 
vės, tik 3 blokai nuo Grand Ave.

Koncesijos 
Kraustykitės

$5.300
$7300
$7500
$7950

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

Taipgi mes pabudavosime ant jūsų 
TAS ko iųs norite. Tikras pirki-1 l“to„bile, kokios. I5'?? bu"«a|ow ar- 

nvs, 5 kambariu moderniškas me- ba. ^?l'l narna, šoki norės t. _ 
dinis namas, Norvvood Park, yra 
elektra, garažas, bile pasiūlymas 
geras, išmokėjimais. 6936 Bryn 
Mawr Avė. Nevvcastle 1905.

F'LATINIS namas — South Side. 
67 & Looinis. 2 flatų medinis na
mas, cementiniu pamatu, 2 karų 
garažas, įplaukų $85 į mėnesį, kai
na tiktai $8000, $2000 cash. Sav. 
Stewart 7764

BARGENAS, 2 flatų medinis na- i 
mas, 5—6 kambarių, sun parloras, 
stikliniai porėtai, 2 karų garažas, 
cementuota elė, lengvais išmokėji
mais. 3208 XV. 65 PI. Del informa
cijų šaukit Vincennes 4996.

Matykit savininką ir budavotoją

J. COLEMAN 
2104 N. Harlem Avė.

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

BURKE REALTY CO. 
8053 So. Halsted St.

Triangle 2794

duo- 
real 
arba

67th IR LOOMIS
2 flatų medinis namas, oc-1 

mentiniu pamatu, 2 karų gara
žas, įplaukų $85 j mėnesį, kaina < eniu šildomas, bizniavas namas, pri- 
tik $8,000, cash $2,000. šaukit k“^h
savininką blst St. arba Tel. Hemlock 7178.

SteAvart 7764

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

12 karų mūrinis garažas, karštu van-

$1000 PIGIAU
TURIU parduoti gražų moderni 4ką 

kambarių murini bungalow, $3000 
reikia.

AttiAaukitn 6iandlc.
Savininkas 

6742 So. Whipplo Street 
Republic 8708

o I

EKSTRA SPECIALIS BARGENAS
A a _ _ V • A

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

S. L. FABIAN & CO.
Mes turime 15 naujų cottage ant 809 W. 35th St., Chicago 

didelių lotų, kiti kaip frontiniai lo-' Boulvard 0611-6774
tai, randasi prie Slocum ežero, kai-: JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
nos nuo $750 iki $3300. Kai ku-1 KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS, 
rios turi labai gražius rakandus. 
Mes esame lentų biznyje, bet ne 
real estate, mes norime, kad musų
jvestuoti pinigai sugryžtų. Atsišau- g0S, Beveik nauja 6 kambarių 

^libertyville lumber CO. bungalow ir dviejų karų gara- 
Libertyville, III. ar phones 47 ir 48 gag, galima nupirkti lengvais

BARGENAS ir lengvos išly-

Arba ' Box 1057,’ NAUJIENOS,
1789 So. Halsted St., Chicago.

KAIP TIK DEL JŪSŲ 
6109 S. Albany Avė.

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

išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marąuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Persiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

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

- ---------- ----------------- ežerų, mokėti, kitus išmokėjimais. Mes pa-
kiekyieną savaitę, pradedant gegu- budavosim ant jūsų loto bungalovv ar

ba 2 flatų namą. Tik biskį įmokėti. 
R. H. Ballantine, Owner and Builder, 
Beverly 8552.

Prie

žio 12

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS 

Wisconsino virtinės

$10
Transportacija, hotelio 

valgį ir t. t.
Padarykite susitarimą 

nes mes galim nuvežti 
bežiuotą skaičių žmonių, 
musų miškų apaugusius 
mius, 75x150, $150, išr 
20% įmokėti, kitus po $5 į savaitę. 
Phone Wabash 6593 arba rašykit 
Long Lake Woodlands. Room 522, 
166 W. Jackson Blvd., Chicago. 
Panįavinėtojų reikia.

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. Jei norite pui
kių bargenų, pasimatykit su»mumis 
šiandie.

D’ALESANDRE
3043% Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 4266

išlaidas,

iš anksto, 
tik apru- 
Apžiurėkit 

vasarna- 
išmokėjimais,

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

3510 W. 63rd Street

BUNGAL0W UŽ $1500
Mes turime keletu bungalovv 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
kėta, su grindimis viškai. Atsišau
kite šiandie. Arba mes galim pas
tatyti jums namą ant jūsų loto. Bun- 
galws randasi 3732 W. 59th PI. ir 
3539 W. 58th Place.
LANE AND PHILLIPS

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

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

MG DONNELL, 
Tel. Triangle 4014.

71.SU

