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Rinkimus Francijoj| 
pirmu balsavimu lai 

mėjo Poincare
kvotai

Bet 427 vietos 
spręstos antru 
landžio 29. ir 
gali būt visai

turės būt iš- 
balsavimu 
rezultatai 
kitoki

ba- 
dar

PARYŽIUS, bal. 23. — Per 
įvykusius vakar parlamento rin
kimus Francijoje laimėjo, kaip 
daviniai rodo, premjero Poin- 
care “tautos vienybės” blokas.

Iš 612 rinkinių apskričių 
lialsavimų rezultatai gauti iš 
602 apskričių. 427 vietos bus 
išspręstos antrais lialsavimais, 
kurie Įvyks ateinantį sekma
dienį. \’akarykščiais pirmais 
balsavimais buvo išspręstos tik 
175 vietos. Tųjų 13 gavo kraš
tutiniai dešinieji;

los vienybės” blokas 
dikalai [liberalai]; 
listai. Komunistai 
vienos vietos.

128—-“tau-
20 — ra

bi — socia- 
negavo nė

balsavimais 
tautinis blo- 

balsavimai gali

Taigi pirmais 
laimėjęs yra senas 
kas. Antrieji 
duoti visai kitokių rezultatų.

su skaičius žymiai padidėję. 
Socialistai turi 1,500,0(K) bal
sų, komunistai 1,(MM),000.

Vietomis komunistų laimėtų 
balsų skaičius prašoko dagi so
cialistų. Taip, pav., Paryžiaus 
priemiesčiuose komunistai su
rinko 233,000 balsy, o 
tai tik 157,000.

Pirmais balsavimais 
išrinkti trys kabineto
karo ministeris Painleve, darbo 
ininisteris Fallieres ir žemes 
ūkio ministeris Ųuenille. Jie te- 
čiau gali dar būt išrinkti ant
raisiais balsavimais.

socialis-

nebuvo 
nariai:

•Angliakasiai priver
tė kasyklų kompa-

\VILKESBARRE, Pa., bal 
23. — Per savaitę laiko strei
kavę Kingston Coal kompani
jos angliakasiai, viso apie 3,000, 
vakar laikytame Echvardsvillėj 
masiniame mitinge nutarė grįž
ti dirbti, kompanijai sutikus iš
pildyti jų reikalavimą.

Streikas buvo paskelbtas dėl 
to, kad kai kurie kasyklų No. 
2 angliakasiai buvo pašalinti 
iš darbo. Dabar kompanija pra
nešė streikininkams, kad ji su
tinkanti pašalintuosius priimti

Darbininkų ir policijos 
susikirtimas

darbinin- 
susikirti- 
darbinin- 
o |>enki

BOMBA Y, Indija, bal. 23 
Tarp streikuojančių 
kų, ir policijos įvyko 
mas, kuriame vienas 
kas buvo užmuštas,
darbininkai ir septyni polici
ninkai sužeisti. Riaušės kilo 
kai policija bandė išvaikyti 
streikininkų demonstraciją.

*ORR
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 37° ir 47° F.

šiandie saulė teka 4:59, lei
džiasi 6:40. Mėnuo leidžiasi 
12:11 ryto.

buvo

wasiiink;tonas. Lai
Senato Teapot Dome komisi

ja pareikalavo aliejaus magna-

23

tyri komisijai ir duoti parody
mų apie Continental Trading 
kompanijos Liberty bonų pel
nus.

Sinclair vos praeitą šeštadie
nį buvo Distrikto teismo pripa
žintas nekaltas dėl sąmokslo 
apvogti valstybę ryšy su Tea- 
pot Dome laivyno aliejaus šalti
nių išnuomojimu.

Vilkins žiemių aši 
galio nesiekė

Kelionėj aeroplanu per “žemės 
viršūnę”, ašigalis liko tris 
šimtus mylių šaly

KOPENHAGA, Danija, bal. 
23. — Svenska Dagbladet gau
tas iš Green Harl/or, Špicberge
ne, pranešimas sako, kad kapi
tonas George II. Wilkins ir Įeit. 
CarI B. Eilson savo kelionėje 
neroplanu iš Alaskos j Špicber
geną, taigi per žemės “žiemių 
viršūnę,” žiemių ašigalio nesie

I Jie skridę per Granto Žemę, į 
i zakarus nuo Grenlandijos.

Kap. \Vilkins ir Įeit. Eįlson 
išskrido iš Point Barrosv, Alas- 
\oj, sekmadienį, balandžio 15, 
10 vai. ryto. į Green Barborą, 
Špicbergene*, atlėkė praeitą 
šeštadienį, kadangi per penkias 
■iicnas buvo sunirkių sniego 
audrų sulaikyti negyvenamoj 
Numirėlių saloj, visai nebetoli 
juo Špicbergeno.

Aeroplanu kolizija ore; 
vienas užsimušė

23. — .Jo aeroplanui susidūrus 
ore su kitu aeroplanu 9,000 pe
lų aukštumoj ir nukritus že
mėn, užsimušė aviacijas kade
tas James Henderson. Antrojo 
aeroplano pilotas, kadetas 
Douglas Svvisher, šoko iš su
gadintos savo mašinos laukan 
ir su parašiutu laimingai nusi
leido žemėn.

30 žmonių žuvo per 
mes drebėjimą

Graikijoj

že-

ATĖNAI, Graikija, bal. 23.— 
Centralinėj Graikijoj jvyko 
smarkus žemės drebėjimas, pa
daręs didelės pragaišties. Ne 
mažiau kaip trisdešimt žmonių 
buvo užmušta. Daugiausiai nu
kentėjo Korinto ir Lutzaki 
miestai, kur daug namų sugriu
vo ir dvidešimt žmonių užmušė.

Laivas paskendo; du 
įgulos žmones žuvo

LA MADDALENA, Sicilija, 
bal. 23. — Jūrėse netoli nuo 
čia paskendo belgų prekylx>s 
laivas Conte de Flandre. Dvide
šimt penki jgulos žmonės bu
vo išgelbėti, o dviejų pasigen
dama. Manoma, kad jie yra 
žuvę.

Pilsudskis šachmatais 
gydosi ranką

VABŠAVA, bal. 23. — Mar
šalas Pilsudskis serga rankos 
neuralgija. Jis gydosi kariuome
nės ligoninėje ir ištisas dienlš 
praleidžia lošdamas šachma
tais. • ,

(Atlantic* nnd Pacific Photo] /

Stinsono aeroplanas, kuriuo aviatoriai George Haldeman ir Eddie Stinson skraidžiojo ore tjes Jacksonville, Fla., nenusileisda
mi, per 53 valandas ir 36 minutes, tai yra 1 valandą ir 10 minučių illgiau, ne padarytas vokiečių aviatorių rekordas praeitų 
metų rugpjūčio mėnesį.

Berger proponuoja 
daryt visos konstitu

cijos reviziją
Konstitucijos keitimo reikalau

ją visai pakitėjusios politi
nės, ekonominės ir socialinės 
naujoves sąlygos

JI '

reviziją.
jo pasiūlymu, kurs 

pat konstitucijos pa- 
formoje, kongresas

Karas tarp pietų ir 
žiemių Kinų

Nacionalistų, taigi pietų Kinų 
kariuomenė, nuveikdama 
šiauriečius, artinasi į Pekiną

kariuomenės pa-

Į Tientsiną ir Pekiną nuola
tos pargabenama daugybė su
keistų mūšiuose šantungo pro
vincijoje. Vienas pranešimas 
sako, kad Tsinanas jau tapęs 
nacionalistų 
m tas.

Pranešimai iš Tientsino sako, 
kad nacionalistų armija žygiuo
janti Pekino-Hankovo geležinko- 
’io linija ir esanti jau apie 25 
mylias nuo Pootingfu, vadinasi 
apie šimtą mylių nuo Pekino, 
kurį nacionalistai siekia šį pa
vasarį j>aimti. Pekino diktato
riaus, maršalo čang Tsolino, ar
mijos traukiusi atgal i iš anks
to prirengtą apsaugos liniją. I
Reikalauja, kad Japonija iš

trauktų karjuomenę iš Tsi- 
nano
PEKINAS, Kinai, bal. 23. — 

Pekino valdžia pasiuntė Japo
nijai antrą notą, reikalauda
ma, kad ji ištrauktų savo ka
riuomenę, atsiųstą Į šantungo 
provincijos sostinę Tsinaną.

SUDEGĖ SLAPTA PARDUO
TUVĖ IR APDEGĖ VAIKAI

NAUMIESTIS, Tauragės ap. 
- Pas Rymženčlių kaimo gy
ventoją Nausėdą buvo įrengta 
slapta anodijos ir denatūrato 
parduotuvė, dėliai kurios šio 
m. 1 I d. tuose namuose kur 
buvo parduotuvė, Įvyko didele 
nelaimė. Parduotuvės šeiminin
kai tą dreną išvyko į turgų. Na
mie liko vieni vaikai. Pas juos 
atėjo kažkas pirkti denatūrato, 
kurį vaikai apsiėmė jam par
duoti. Bepilstant jiems susidau
žė stiklinis indas ir kadangi 
lai buvo netoli pečiaus, tai pa- 
siliejęs spiritas tuojau užside
gė. Mėgindami užgesyti lie|>s- 
ną- vaikai skaudžiai 
Ugnis 
go ir 
namas 
tis.

apdegė, 
greit prasimušė iki sto- 
bematant sudegė visas 
ir nuo jo užsidegusi klė-

Automobilistas užsimušė
MISIIWAAKA, Ind., bal. 23. 

—Savo automobiliu trenkęs į 
tramvajų, užsimušė Allen Anel- 
ler, 22 metų amžiaus, iš South 
Bend.

— Valstybėj sekretorius Kel
logg pradėjo pert rak taci jas su 
Rumanija dėl arbitražo sutar
ties.

Du kaliniai nubausti 
mirties bausme

BELLEFONTE, Pa., bal. 23. 
— Rockview baudžiamajame 
kalėjime šiandie buvo elektros 
kėdėj nužudyti du kaliniai 
Marko Matakovich ir Robert 
Loftus, negras. Pastarasis mir
tim nubaustas už nušovimą vie
nos negrės, o Matakovich už 
nušovimą vyro vienos jaunos 
moteriškės, Mrs. George Greich, 
kurią jis buvo įsimylėjęs ir no
rėjo vesti.

Pagalba vokiečių At 
lanto skridikams

i

Austrija suėmė kari
ninkus, pavogusius 
slaptus karo planus

WASII1NGTONAS, bal. 20.
W<isconsin ietis socialistų

kengresmanas Victor L. Ber
ger pasiūlė rezoliuciją padaryti 
visos Jungtinių Valstybių kon
stitucijos 

Einant 
via taip 
pildymo
butų autorizuotas sušaukti kon
venciją konstitucijai peržiūrėti' 
aip, kad ji tiktų šiandykščioms 

sąlygoms. Nuo laiko, kai da
bartinė krašto konstitucija bu
vo priimta, sako Berger, musų 
politiniame, ekonominiame ir 
socialiame gyvenime įvyko mil
žinišku atmainų. € €

Bulgarų vargai
Tūkstančiai dėl žemės drebėji

mo nukentėjusių žmonių ken
čia badą ir šaltį

sako, kad 
nepa

125,- 
dalis

SOFIJA, Bulgarija, Lai. 23. 
— Nukentėjusių dėl žemės dre
bėjimų pietų Bulgarijos žmo
nių vargas ])adidėjo dar dėl 
smarkių lietų ir jų pagimdytų 
potvynių. Pranešimai iš Filipo- 
polio ir kitų vietų
jau dvi dienos kaip lietus 
liaudamas pila.

Pasilikusių be pastogės 
000 žmonių tik dešimtoji
dar tapo aprūpinta prieglaudo
mis, kiti tūkstančiai žmonių 
nasilieka atvirame ore ir ken
čia nuo lietaus ir šalčio. Jų 
vargas padidėjo dm* dėl stokos 
maisto ir kuro.

Bulgarijos vyriausybė sten
gias teikti pašalpos nukentėju- 
siems, bet urnai visų aprūpinti 
nepajėgia. Tuo tarpu ateina 
jau pašalpų iš užsienio. Romos 
Papa atsiuntė $90,000, Jugosla
vijos Raudonasis Kryžius — 
$12,000, ir Amerikos Raudona
sis Kryžius atsiuntė $5,(MM).

Tuo tarpu žemės supurtymai 
vis atsikartoja.

Kitas anglas skrenda 
Australiją

LYMPIIE, Anglija, bal. 23.— 
Lengvu aeroplanu šiandie iš
skrido j Sydney, Australijoj, ki
tas j anglų lakūnas, komando- 
rius E. R. Manning. Jo kelionė 
bus per Marseilles, Korsiką, 
Sardiniją, Tunisą etc.

ŽUVO TRAUKINIO AUTOMO
BILIO KOLIZIJOJ

SPRINGFIE1LD, III., bal. 23. 
— Illinois Central 
užgavus automobilį buvo už
mušti Misa Franocs Kinsella, 
teismo reporteris. Kartu sU ja 
važiavęs Leo Murphy buvo 
sužeistas.

traukiniui

Fordo aeroplanas su airių lakū
nu Fitzmaurice’u ir Balche- 
nu pasiekė Greenly salą

SEVEN ISLANDS, Que., Ka
nada, bal. 23. — Fordo pagal
bos aeroplanas, kuriuo lakūnai 
maj. James Fitzmaurice ir 
Bernt Baichen 
Greenly sal 
vokiečių monoplanui “Bremen” 
dalių, jau yra vietoj. Iš Seven 
Islands, iš kur jie išskrido, i 
Greenly salą yra 500 mylių.

Amerikos lakūnas- Floyd 
Bennett, kurs kartu su Bernt 
Belchenu skrido Fordo pagalbos 
aeroplanu iš Detroito į Greenly 
salą, atskridęs į I^ike St. Ag
nės susirgo plaučių uždegimu 
ir dabar guli ligoninėj (Juebec’e.

Fitzmaurice 
išgabeno 

į reikalingų

BERNŲ RIAUŠĖS BALTUPĖ- 
NUOSE

šaudymas. Sumušta policijos 
vachmistras, 6 bernai

BALTUPĖNA1, Klaipėdos 
kraštas. — Kovo 18 d. apie 8 
vai. vakaro pasienio policijas 
vachmisrtas L. išgirdęs prie P. 
fabriko darbininkų gyvenamo
jo namo kažin kokį triukšmą, 
bėgo žiūrėti, kas ten darosi. 
Jam priėjus prie namo kampo, 
į j j paleisti 5 šūviai, bet nė vie
nas nepataikė; tada jam kaž
kas drožė kuolu per galvą taip 
smarkiai, kad visas apsipylė 
kraujais ir gavo bėgti pas fab
riko savininką ieškoti pagal
bos.

Vėliau paaiškėjo, kad tai pa
darė 6 bernai iš Pagulbinių kai
mo, kurie buvo gerokai pasigė
rę ir norėjo pas fabriko darbi
ninkus įeiti. Bet kadangi šie 
jų neįsileido, tai girtuokliai 
ėmė jiems langus daužyti ir no
rėjo jėga įsiveržti. Viduje esan
tieji, neturėdami kitu kuo apsi
ginti, išgriovė krosnį ir ėmė 
mėtyti plytgaliais j triukšmada
rius. Galų gale jie buvo suim
ti ir nugabenti j Viešvilės kalė
jimą, tiktai vyriausias jų “va
das” pabėgo per Nemuną j Vo
kietiją.

Rado policininko na
muos daug vogtų 

daiktų
YORKAS, bal. 23. — 
policininkas Stephen 

kaltinamas dėl vagys-

NEW 
Suimta 
Keiper, 
lės. Jo namuose rado daug dai
ktų, pavogtų iŠ apie 40 namų 
Staten Islande.

VIENA, Austrija, bal. 23. — 
Vyriausybė areštavo du buvu
siu Austrijos karininku, Eugene 
Reindl ir Įeit. Ehrhardtą, kalti
namus dėl pavogimo iš Austri
jos telegrafo departamento 
svarbių slaptų militarinių pla
nų. Sako, kad jie tuos slaptus 
dokumentus pasiuntę į Lenkiją.

Kovos su prohibicija
(Jalinga prohibicijos priešų or

ganizacija sieks Aštuoniolik
to papildymo panaikinimo

VVASH1NGTONAS, bal. 23.— 
Association Against the Prohi- 
bition Amendment rengiasi pra
dėti stiprią ’ kampaniją prieš 
prohibicijos Įstatymą, kuris, 
pasak vieno tos asociacijos vir
šininko, pagimdė Amerikoj šau
tuvų ir grafto viešpatavimą. 
Galutinis tikslas yra — aštuo
nioliktojo konstitucijos papildy
mo panaikinimas.

Asociacijos direktoriais yra 
septyniasdešimt žymiausių vi
same krašte biznio žmonių, jų 
tarpe chicagiškiai Stanley Ficld 
ir Richard T. Crane, žinomos 
Crane kompanijos pirmininkas. 
Asociacijos direkcijos žmonės 
atstovauja bendrai daugiau 
kaip 2 milionams žmonių ir 
daugiau kaip 40 bilionų dolerių

TEISĖJO PATI—BANKO PLĖ
ŠIKĖ

bal. 23. Vie-
Hitchings 

kad ji ir 
kompanijos

SALEM, III 
tos taikos teisėjo 
pati prisipažino, 
vienas apdraudos
agent&s, Nevvman Cox, dalyvavę 
užpuolime dienos metu Far- 
niers and Merchants banko 
Vernone, 111., ir pabėgime su 
$3,000 banko pinigų. Mrs. Ilit- 
chings ir Cox, pas kuriuos 
rasta $1,000, tapo uždaryti 
Įėjime.

dar 
ka-

LIETUVIŲ KALBA LATVIJOS 
AUKŠTESNĖSE MOKYKLOSE

RYGA. Dabartiniu laiku Lat
vijoje keičiama aukštesniųjų 
mokyklų programa. Be kit-ko 
nutarta įvesti mokyklose Lie
tuvių kalbas dėstymas. Lietu
vių kalbos dėstymas prasidėsiąs 
nuo ateinančių naujų mokslo 
metų pradž. Pirmoji įveda lietu
vių kalbos dėstymą Mintaujos 
gimnazija, kurioje savo laiku 
mokėsi visa eilė Lietuvos vi
suomenės veikėjų.

Lietuvos žinios.
Degtinė politiniame 

krikščionių demo
kratų kliube

KAUNAS, bal. 4. — “Dz. 
<ow.” praneša, kad šiomis die
nomis policija padarė kratą po
etiniame krikščionių demokra- 
ų**kliube. Bekratant esą rasta 
degtinės, papirosų. Matyt, tos 
jrekės buvo . pardavinėjamos 
klubo lankytojams. Priežastis, 
lel kurios buvo padaryta krata 
buvusi šitokia.

Pastaromis dienomis buvę 
>astel)čta, kad iš politinio krik
ščionių demokratų klubo išeina 
tsmenys gerokai apsvaigę nuo 
degtinės

Todėl policija ir padariusi 
kratą ir sustačiusi protokolą, 
kad patrauktų kiniai valdybą 
itsakomybėn už slaptą svaigi
nančių gėrimų pardavinėjimą.

MERGAITĖS TRAGEDIJA

Šiauliuose, nusinuodino actu 
jauna 17 metų mergaitė p. Re- 
(ina Ž. Ji gyveno pas patėvį. 
Turėjusi kaž kokius mažus san
tykius su L. P.

Santykiai baigėsi tuo, kad 
vasario 7 d. P. kariuomenės 
eisme sėdėjo kaltinamųjų suo

le už išžaginimą p-lės 7.. 'Tardy
mas ir visos aplinkybės davu
sios pagrindo manyti, kad P. 
bus pripažintas kaltu, tačiau 
kariuomenės teismas remdama
sis liudininkų parodymais jį vi
jai išteisino.

Vargšė mergaitė nepaprastai 
nusiminė ir liko didžiausioj 
melancholi joj. Negana to, P. su 
iraugu ėjo pro p-lės Ž. namus ir 
įar įžeidęs ją. Užgauta mergai
tės savimeilė to nepemešė ir ji 
įbėgusi savo kambarin nusinuo
dino.

KONTESTAS
lki “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” kon teste, idant 
jų darbo užbaiga butų 
pilnai sėkminga jiems 
patiems ir sykiu “Nau
jienoms.”

Lf
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Antradienis, balan, 24, 1928

[KORESPONDENCIJOS! Detroit, Mich.
“Užburtas kunigaikštis” scenoj

Grand Rapids, Mich.
Da vieną lietuvį patiko nelaimė

Akron, Ohio
SLA. 198 kp. susirinkimas

SLA. 198 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyko balandžio 8 d. 
Nors šis susirinkimas buvo la
bai svarbus, nes buvo balsavi
mas SLA. Pild. Tarybos, bet 
nariu buvo tik pusė. Mat bu
vo Velykos ir daugelis narių 
neatėjo į susirinkimą. Tuo |>a- 
sinaudojo komunistai, kurie su
varė į susirinkimą visus savo 
sekėjus. Buvo iš Chicagos pri
siųsti nariams laiškai, kuriuose 
visaip šmeižiama dabartinė 
Pild. Taryba ir raginama bal
suoti už bolševikų kandidatus. 
Bet nežiūrint tokių pastangų, 
komunistai, kaip man išrodo, 
betgi nedaug laimėjo. Kuopoj 
yra 97 nariai. Už komunistų 
kandidatus balsavo 83, senoji 
Pild. Taryba gavo 18 baisų. 
Taigi susirinkime dalyvavo 51 
narys, nedalyvavo gi 46 nariai. 
Tas parodo kiek daug žmonių 
palieka jų reikalais rūpintis ki
tiems žmonėms.

Priėjus prie korespondencijų, 
vienas narys atneša “Dirvų” ir 
paduoda raštininkui skaityti, 
nes “Dirva” buk šmeižianti 
kuopą. Skaitoma tą korespon
denciją. Joje yra peikiama vi
sa kuopa kam prisidėjo prie 
rengimo baliaus mainerių nau
dai. Esą vieni komunistai ne
galį žmonių kišemus aptuštin
ti, tai jiems pagelbsti SLA. 
kuopa. Taipjau pareiškiama, 
kad tas mainerių balius buk tik 
komunistams kišenius prisi
kimšti. Bet šis balius buvo 
rengiamas visų Akrono draugi
jų ir tas balius davė pelno dėl 
manierių $58.22. (O kam tie pi
nigai liko pasiųsti?—Bed.). Tai
gi pasirodė, kad “Dirva” netei
singai rašė apie musų kuopą ir 
liko išrinkta komisija iš trijų 
narių tą korespondenciją at
šaukti.

Vos spėjama padaryti šį ta
rimą, kaip pakila kitas narys 
ir ima skųstis, kad jį labai šmei
žia "Vilnies” korespnodentas 
ir vadina jį mulkiu. Tad prisi
ėjo skaityti ir "Vilnį”. Ten ra
šoma, kad pereitų metų pirmi
ninkas Juozas Ramoška bepir- 
mininkaudamas nupuldė kuopą 
nariais ir nė vieno parengimo 
nesurengė, kuris butų davęs 
pelno. Jo paskutinis parengimas 
davęs vos 10c pelno. Todėl jo 
nebeišrinkta pirmininku ir dė
lei to jis ketinęs skaldyti kuo
pą ir buvo pradėjęs narius mul
kinti. Bet nariai susipratę ir 
jis pats likęs mulkiu.

Perskaičius tokią korespon
denciją kilo karštos diskusijos. 
Tie nariai, kurie balsavo už 
pirmos korespondencijos atšau
kimą, reikalauja atšaukti ir 
šią kores|x)ndenciją. Bolševikai 
gi, kurie reikalavo atšaukti 
"Dirvos” korespondenciją, da
bar visaip priešinasi "Vilnies’’ 
korespondencijos atšaukimui. 
Komunistai teisinasi, kad čia 
viskas teisingai prašyta ir kad 
nėra ką atšaukti. Nariai betgi 
tokios tiesos nesupranta, o ko
munistai vistiek bijosi visą tie
są pasakyti, tad ir liko pavesta 
tai pačiai komisijai ir šią ko
respondenciją atšaukti.

Bet kodėl komunistų kores
pondentas vadinu Juozą Ramoš
ką mulkiu ir visi Akrono ko
munistai pripažysta, kad tai 
yra tiesa, tik tą tiesą slepia 
nuo narių? Esu priverstas tai 
plačiau paaiškinti, kad ir kiti 
SLA. nariai butų atsargesni su 
komunistais ir nepakliūtų į to
kias kilpas, į kokias papuolė 
musų sandarietis. Prasidėjus 
SLA. rrrevoliucijai. neatsiliko ir 
Akrono komunistai. J iv ruse vi- 

sokias rezoliucijas, kuriose vi
saip šmeižė Pild. Tarybą. Musų 
gi pirmininkas sandarietis davė 
jiems pilną valią ir dar saky
davo: "gerai, jiems taip ir rei
kia”. Tiems gi nariams, kurie 
norėdavo pastebėti, kad pirmi

ninkas nesilaiko konstitucijos, 
jis neduodavo nė balso: esą jis 
pildąs narių valią. Išrodė, kad 
jis pats virto komunistu.

Kaslink baliaus, kuriame pel
nė tik 40c., tai buvo taip. Ra
moška buvo komisijoje ir kartu 
su kitais viršininkais rengė ba
lių Dėkos dienoje ir tos dienos 
balius buvo plačiai išgarsintas. 
Bet prie komisijos prisiplaka 
komunistai ir ji atiduoda tą iš
garsintą ir patogią dieną ko
munistams, kurie tą dieną pel
nė $125, o musų komisija su
rengia kuopos balių penkiomis 
dienomis pirmiau, būtent lak- 
ričio 19 d., šeštadieny, labai 
nepatogią dieną, kada daug 
žmonių dirba, nes lietuviai dau
giausia dirba naktimis. Kuopos 
balius tad ir davė tik 40c pelno.

Dar vienas dalykas. Kada at
ėjo laikas nominuoti Pild. Ta
rybą, tai musų komunistai ne
va turi važiuoti į Clevelandą ir 
tokiu budu kuopos susirinkimą 
sušaukė 11 vai. ryto, kada dau
gelis žmonių būna bažnyčioje, 
o kiti ir visai nežinojo apie tą 
susirinkimą ir daugelis atėjo 
jau po susirinkimo. Tokiu budu 
komunistai laimėjo nominaciją 
irgi tik keliais balsais. Balsavi
mas Pild. Tarybos taipjau liko 
tyčiomis nukeltas į Velykų die
ną, kada daugelis turi svečių, ar 
patys važiuoja svečiuotis ir to
dėl negali dalyvauti susirinki
me. Tuo komunistai ir naudo
jasi.

Teisingai dabar komunistai 
Ramošką vadina mulkiu, kad 
jis pasidavė jų mulkinimui. Bet 
kodėl komunistai nieko nesako 
apie kitus du valdybos narius. 
Turbut todėl, kad viena jų pri
sirašė prie progresisčių 41 kp., 
o kitas narys irgi su visa sie
la tarnauja komunistėms: vi
suomet salę dėl jų renduoja, 
lankosi i jų susirinkimus, ro
dos, tik užmauk sijoną ir butų 
tikriausia komunistė.

Čia ir yra pakastas šunytis: 
komunistai tik tam skverbiasi 
į visokius viršininkus, kad ga
lėtų draugijas ir SLA. kuopas 
išnaudoti savo partijos naudai. 
Todėl nariai turi lankyti susi
rinkimus ir neleisti komunis
tams varinėti šmugelį draugijo
se.

Ar atšauks "Vilnis” kores
pondenciją? Jei atšauks, tai pa
ti melagiu pasiliks.

—Liudvinavo Petras.

Kenosha, Wis.

Bal. 17 d., šv. Petro parapijos 
svetainėj bendrovė “Akis” rodė 
krutamuosius paveikslus iš Lie
tuvos. Paveikslai kaip paveiks
lai, bet ar labai prastą aparatą 
turi, ar patys paveikslai nege
rai nufotografuoti, bet sunku 
buvo jmalyti ir lankiai tie patys 
paveikslai užsiraukdavo. Dauge
lis atsilankiusių tuo buvo nepa
tenkinti.

Kenoshiečiai dabar nekantriai 
laukia aitisto A. Vanagaičio, 
kuris pas mus ketina atskristi 
balandžio 25 d. su visu buriu 
pagelbininkų ir pagelbininkių. 
Tarp pastarų jų busią O. Biežie- 
nė, J. Pyanskas, Kemėžis ir ki
ti. Taigi turėsime puikų juo
kų vakarą. Patartina ir vi
siems apielinkių lietuviams, 
kaip Racine, Waukegan ir k., 
atvykti tą vakarą į Kenosha ir 
pasiklausyti juokų karaliaus. 
Vakaras-koncertas, kąip minė
jau bus trečiadieny, bal. 25 d., 
8 v. v., šv. Petro parap. salėj, 
prie 51 gt. ir 7 Avė. įžanga 10c 
ir 50c.—San.

ATYDON LIETUVIU
A r juniH daro trubelio vidvirivida 11- 
goa, Jei tuip, tai bandykitHOXIE IIEKB TONIC
Gamtinės puikiausios gyduolės nuo 
vidurinių ligų, jos turi savyje tik 
gryniausius žiedus. Parduodamos va
dovaujančiose vaistynėse.

ArbaROXY REMEDY CO.
1460 VV. Madison St., 

llaymaiket 4219.

Balandžio 15 dieną čia buvo 
pastatyta scenoj Miko Petraus
ko operetė "Užburtas kunigai
kštis”.

Operetės turinys toks: jau
nas vyras, kurpius, vis mąsto, 
kaip gerai būti kunigaikščiu, 
įsimylėjęs jis yra į miestietę 
merginą įsimylėjusieji gi tnėgia 
svajoti. Na, ir svajoja musų 
kurpius.

Kartą tečiaus atsilanko jo 
dirbtuvėlėn kunigaikštis. Iš 
kurpiaus motinos jis sužino 
apie jos sunaus svajones tapti 
kunigaikščiu. Kunigaikštis už
hipnotizuoja kurpių ir pargabo 
na j savo namus. Kurpiaus 
svajonės tapo tikrenybe!.. Ir 
taip veikalas vystosi, iki kur
pius pasiliuosuoja nuo hipnotiz
mo ir suranda, kad jis tebėra 
kurpius, kaip buvęs.

Vaidinime dalyvavo: Jonas 
Valiukas kurpiaus rolėje, p-lč 
Sofija Žukauskaitė—Margaritos 
rolėje. Jiedu buvo, kaip priim
ta sakyti, "stars”—ir ne tik tuo, 
kad išpildė svarbiausias vaidi
nime roles, bet ir tuo, kad sa
vo užduotis atliko gerai. Ne 
blogai pasirodė ir kiti. Matyti, 
p. Petraškas padėjo ne mažai 
triūso tinkamam veikalo sumo- 
kinimui ir pastatymui.

Pastatymui gi p. Petrauskas 
nesigailėjo tikrai ne savo jėgų, 
nė išlaidų. Muzikantai buvo 
pasamdyti simfonijos orkestros 

| nariais. Na, ir davė jie puikią 
muziką.

P-nas Petrauskas atvyko Det- 
roitan pernai vasarą, čia jis 

! sutvėrė Detroite lietuvių ope- 
i ros draugiją. Darbas buvo sun
kus: reikėjo ieškoti tinkamų 
draugijai narių, reikėjo, galima 
sakyti, daugumą mokinti iš pat 
pradžios, kadangi muzikalių jė
gų buvo mažai ypač operetėms 
vaidinti.

Kad ir taip sunkus buvo p. 
Petrausko darbas, jam pavyko 
pastatyti dvi opereti ir dabar 

j ‘Užburtą kunigaikštį’. Taipi 
. jie davė vieną ar du koncertu.

Pažvelgus j pereito sezono p. 
Petrausko darbuotę, tenka pa
sakyti, kad jis atvežė Detroi- 
tan ko tai tokio, ko Detroitas 
seniau neturėjo. Nesakysiu, 
kad Detroite nebūtų buvę vai
dinimų, kad nebūtų buvę duota 
vieno kito koncerto. Buvo ir 
vaidinimų ir koncertų. Petraus
kas betgi iškėlė lietuvių dar
buotę meno srityje (Detroite) 
aukščiau, negu ji siekė iki jis 
atvyko čia. —Svetys.

Balandžio 16 d., po piet, Pet
ras Petravičius, 60 metų am
žiaus, gyvenantis prie Muske-| 
gon Avė., prisitaisęs prie savo1 
dviračio visus įrankius, išvažia
vo žuvauti. Namiškiai laukė 
iki vėlybos nakties ir negalėda
mi sulaukti sugulė. Ryte su
kilę pamatė, kad jis dar nebu
vo namie. Pradėjo manyti, kad 
gal areštavo už nelegali žuvavi-į 
mą,. bet vis da nėjo jo ieškoti 
ir visi išėjo prie savo darbo. 
Bet vėliau sūnūs Jonas Petra
vičius gavo pranešimą telefonu, 
kad tėvas yra ligoninėj. Nieko 
nelaukdamas nuvažiavo ligoni
nėn, bet rado tėvą jau negyvą.

Vėliau pasiteiravus paaiškėjo, 
kad P. Petravičiui apie 8 v. kai 
jau pradėjo temti, važiuojant 
namo, kokis tai vaikėzas va
žiuodamas su Fordu užkabino 
dviratį ir taip smarkiai metė, 
kad Petravičius puldamas ant 
cementinio kelio veik ant vie
tos užsimušė. Ar taip to ne
laimė įvyko, dar sunku dabar 
pasakyti, nes dar tebėra tyri
nėjama.

narių prirašys prie SLA. kp., 
tas gaus dovanų 10 dolerių, ku
riuos kuopa paskyrė iš savo iž
do. Organizatorius T. Aleksy
nas pats nuo savęs paskyrė 5 
dolerius, padalinęs antram ir 
trečiam prizui ir be to dar iš
kėlė puikų banketą ir šokį. Į 
banketą bilietus gavo veltui vi
si, kurie buvo prirašę nemažiau 
kaip du suaugusius ar keturius 
jaunus narius prie SLA. 60 kp, 
šiame konteste dalyvavo gra
žus būrelis darbštesnių narių. 
Pirmą dovaną gavo S. Nau
džius, antrą S. Svygris, trečią 
A. Bernotą. Kiti mažiau turė
jo. Nuostabu, kad iš visų kon- 
teste dalyvavusių nebuvo nė 
vieno bolševiko, kuris bent vie
ną narį butų prirašęs. Bet su
sirinkimuose tai tie ponai sta
tosi save didžiausiais rėmėjais 
SLA., o kaip reikia kiek pasi-

Komai

darbuoti tos organizacijos la
bui, tai tie gaivalai visi į šiau
dus sulenda. SLA. nariai tu
rėtų pažinti tuos vilkus avies 
kailyje. Gulbiniškis.

Dabok Savo Liežuvį 
Del Ligos Ženklų

BUDRIKO 
KRAUTUVE

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

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

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

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

$99.00.

/ "
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai
M. YUŠKA & CO.

4604 Su. Paulina St., Chicago, III.Y. , .............. /

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

patarimai 
DYKAI

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

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

penkto aukšto.
Jus privalote turėti geriausj gydy
mą. Pasimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo ligų, sifi
lio. odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūslės li
gi}. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai. Specialia 
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas pripru- 
li nuo tinkamo f-yUyrnc* ininotų liuvi- 
Dr. Kosy pašvenčia visą buvo laikų 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo" 10 
ryto iki 5 vakare. Nedalioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėlv.i, sero- 
doj ir subatoj nuo 10 *yto iki 8 va
karo. . '

Dvidešimtis penki metai 
tame name

SLA, 60 kp. banketas
Balandžio 14 d. įvyko gražus 

banketas, parengtas SLA. 60 
kp. organizatoriaus T. Aleksy
no Banketas buvo rengiamas 
kaip ir užbaigai kontesto, 'kuris 
tęsėsi per du mėnesiu. Kontes- 
tas buvo sutvarkytas šitaip: 
Kas per du mėnesiu daugiau \

Greitas saugus būdas 
Į vieną minutę visas skausmas dingsta— 
taip greitai komai sustoja skaudėję kada 
vartojate Dr. Scholl’io Zino-pads. Jokia 
kitas būdas nėra tiek saugus ir tikras. 
Jie priežastį prašalina—spaudimu ir tryni 
ni;j autuvo. Ploni, sauganti, gydanti. 
Visose aptickose, autuvų ir dept. krautu
vėse.—35c.

DžScholl’s 
Tfino-paas

Uždėkite vieną—skausmo nirt

Jūsų liežuvis niekas daugiau nė
ra kaip viršutinė dalis jūsų skilvio 
ir žarnų. Pirmutinis dalykas i ku
rį gydytojas žiuri. Jis pasako stovį 
jūsų virškinimo sistemos — ir gy
dytojai sako, kad 90 nuošimčių visų 
ligų prasideda su inkstų ir žarnų 
nemalonumais.

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

Tai yra ženklas, kad jums yra 
reikalingas Tanlac. šios geros, se
nos ir atsakančios gyduolės yra pa- 
gelbėjusios tūkstančiams kurie fiziš
kai buvo suirę. Pastebėkit kaip pir
mas butelis jums pagelbės.

Tanlac yra geros grynos gyduo
lės. Jis turi savyje saugias moks
lines daržovių dalis, šaknis, žieves 
ir žiedus, kurios yra pripažintos per 
Jungtinių Valstijų Pharmacopoeia. 
Nusipirkit jų nuo savo vaistininko 
ir pradėk i t tuojau vartoti. Jūsų pi
nigai bus grąžinami atgal, jei ne
pagelbės.

i Tanlac
1 31 MIU1ON BODIES VSEO

JOS. F. BUDRIK
(Korporacija)

3417-21 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
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Babies Love It
Del skilvio ir vidurių Bcsnia- 
gunių ii priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip iis saugus Kūdikių 
Lazative.

Mas. Wixsiow’8 
Syrup

pražuvęs

Vincent Richards, 
Campionas Tenniso 
Lošėjas, rašo:
“Tuoj aus prieš ir po savo svarbiųjų 
tenniso losimų, aš gauna didžiausio 
galimo malonumo ir pasitenkinimo 
iš Lucky Strikes.
Tenniso lošėjas turi saugot savo 
gerklę rūpestingai, ir štai kodėl aš 
terūkau tiktai Lucbies—jie yra švel
nus ir malonus ir jie nieku budu 
negali suerzini žmogui gerklę, ir 
mano kvėpavimas visuomet randasi 
puikiame stovyje.9 9

Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

Tabako
Derliaus
Smetona

Tt’s toasted"
Nei Jokio Gerklės Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.

^'1'he Amf>ric?nT obnrro Co.. Manu f ae tu r or t>

'Į'AI yra piuku jeigu gali taip 
padaryt, jog kitiem patiktum.

O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
voms ar ąpnoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun-
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

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

čMade by
L«i>iber< Pbartrud.! Co., Saint Louit, U. S. A.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

ANTISEP- 
TIKAS

Apsasgoja 
ir Prašali
na Gerk-

Feen$mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Giimą 
Soknis Tik 

Mėtos _
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Sveikatos Dalykai
Medicinos žinios

Rašo Di‘. Margelis

Seniausia medicinos knyga

Amerikos archeologas, Edwin 
Smith, 1862 m. Thebese atrado' 
bene tik seniausius medicinos 
raštus, šitie raštai aigiptėnų Į 
rašyti net 17-tame šimtmetyje 
Kristui negimus, o juose išdės
tyta aigiptėnų vartotos meto- 
dos žaizdoms gydyti, spėjama, 
net nuo 3,500 metų prieš Kris
tų. Pradedama su viršugalvio 
žaizdomis ir baigiama su viršu
tine krutinės dalimi, kur vis
kas puse sakinio nutrūksta. 
Matoma, kad, ar kas nors darbą 
turėjo sulaikyti, ar, pagalios.
nesurasta visų raštų. O anglų 
kalbon išvertė šituos raštus Chi- 
cagos Universiteto prof. James 
Henry Breastėd. Jisai dirbo net 
ištisus šešerius metus, šitie raš
tai pavadinta jų atradėjo vardu 
ir aigiptėnų senu popierių; tai
gi, Edwin Smith Pa py rus. Tai 
jau iš eilės ketvirta senų-st^io- 
vės medikalinių raštų knyga. 
Viena yra Lepcige, kita Berly
ne, da kita Kalifornijoj, o da
bar turėsime vieną, ir tai bene 
tik pilniausią ir svarbiausią. 
Chicagoje.

Turtas, apšvieta ir sveikata
žmogaus sveikatos išlaikymui 

būtinai reikalingas nors viduti
nis materialia ir kultūrinis gy
venimas. Tokio gyvenimo ne-' 
šaut, šiaip ar taip, žmogus ir 
apserga lengviau ir miršta grei
čiau. Pavyzdžiui imkime neg-, 
rus, tai apskritai menkesnio už 
baltuosius turto ir apšvietus' 
žmonės, štai Illinois gyventojų 
sveikatos statistika parodo, kad 
1925 m. iš šimto tūkstančių pi
liečių plaučių džiova mirė 81, o 
tuo tarpu negrų — 323! Taigi 
vien tik džiova negrų mirė ke-, 
turis kartus daugiau nei baltų
jų. O tuo pačiu metu negrų mi
rė (iš 100,000) plaučių uždegi
mu 330, gi baltųjų tik 83. Gi 
lyginant gimimus su mirimais, 
tai kiekvienam šimtui mirusių , 
negrų, gimė 104. kadangi kiek-, 
vienam šimtui mirusių baltųjų.* 
gimė 183. Paprastai šitoje vals
tijoj miršta per metus iš tuks- 

, tančio gyventojų vienuolika, o j 
negruose net 25, taigi suviršum 
du syk tiek. Tas pats ir su ku-' 
dikiais. Vienų metų nesulauku-( 
siu kūdikių negruose miršta 
110 iš kiekvieno tūkstančių gi-* 
musių jų, o baltuose tik 70. ši-į 
tokia skaudi negrams statistika, | 
be abejo, susidaro tik jų skurdo

ir tamsybės dėka. Juk vargiai | I"\ 
kas tegalėtų susukti ligoms ir|K-/LiLx *
mirčiai šiltesni lizdą, kaip var-į 
gas ir neapšvieta.
Ultravioletiniai spinduliai kar

vėms, arkliams ir vištoms

Borlase Matthevvs, Anglijoje, t orios paskutinį 
laikydamas paskaita Rugbv ln- 
žirnelių Diaugijai, pasakė, kad, — “Lucc, aš manau, kad pa- 
esa, jau gyvi potyriai rodo, jog I i»nsiu vieną vaiką j parkų.
... . . i .. . . . vaikas manai tiktu prie manoelektra ir ultravioletiniai spin- ^s?“ 

dūliai baisiai daug gali padėti 
ūkininkavime. Pasak jo, duo
dant ultravioletinių spindulių 
vištoms, ypač žiemą, galima, 
padidinti jų kiaušinių dėtį net 
nuo 10 iki 50 nuošimčių. O 
Rowett Research Institute. 
Aberdeen’e, daroma tyrimai su 
karvėmis. Ir čia gauta davinių, 
kurib. girdi, rodą, kad ultravio
letiniai spinduliai ir karvėms j 
sveikatą einą. Pagalios, susirū
pino elektra ir lenktynėms ark
lių laikytojai. Sako, jog žiemos 
metą, jeigu tik arklys gauna 
ultravioletinių spindulių, na, tai

Ijau ir ištvermesnis ir greites
nis. /

JUOKAI

Jonukas: — “Kas tai yra echo?” 
Tėvas: — “Echo yra vienatinis 

dalykas, kuris gali atimti nuo mo- 
• • j žodi.“

Moderniška (tamai-

Kuris
d re-

Kostumeris žyniui: — “Sakai 
ki doleriai mokesties? O gal 
palauksite ji), aš užmokėsiu 
Kada gausiu pinigus, kaip jus, 
sakot.”

peli
jus 

tada 
kati

...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 oasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi r

NAUJIENAS, Chicago, EB. 8 '

SEMKITE ŽINOJIMĄ IŠ KNYGŲ
Musu patarimu visiems “Naujienų” skaitytojams yra, 

kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
čia esamu apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra musų gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 40 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertės knygųmokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimų iš čia esamų knygų tuoj.

kaip matome, ultravio- 
spinduliai yra ne tik 
bet ir gyvulių sveika-

Taigi 
lėtiniai 
žmonių, 
tai labai geru daiktu.
2,533 visokių daiktų-daiktelių 

moters pilve
Vienos silpnaprotės moters, 

skrandyje (pilve) surasta net 
2,533 visokių niekniekių, ku
riuos ji prarijo bėgyje vienų 
metų. Rasta daug sagučių, vi
nių, stiklų, guzikų, na, ir kito
kiu niekniekiu, kurie svėrė ne
toli visą svarą. Visa tai rasta, 
žinoma, darant operaciją, kurią 
padarius, moteriškė pasveiko.

iš-

MŪRINIS arba MEDINIS 
d n imokėti — kiti lengvais 
4) I U mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų special iškurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

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

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

APSAU
GOKI! 

SVEIKATĄ

SU ŠITUO KASDIENINIU 
PAPROČIU

llcKUliarin vnrlojlmaa ant išpliko kaip 
Severą'* AntiM-pRol yra Hvarbu* apsaugo- 
.iirnaa Hkaudanios gi-rkl<*M ir kitų užrau- 
donaviint) t.iip pavojiiuri) dabar. I'laru 
Urban. Romwo11, 'l’exa*, rašo: "Auti* 
Ropool visuomet randa* mano nanmone. 
5!<“h vartojam jį kasdien bumo* flkalavi- 
inui. dėl išgydymo dantį) Hmcgviių ir na- 
gerinti kvapą ir dėl ap-UHaugojimo UM1- 
krėtimų.” Nepalyginama* bumo* akalau- 
toja*. l*n*aldina kvapą. Vihoho vaistyuA- 
MV 6Oc.

Čia yra dainos bei eilės visu musų geriausių poetų, pertat 
verta siu dainų, visiems dainų mylėtojams Įsigyti.

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi, 38.................... .
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109 .................
Cit, Paklausykite, pusi. 190..............................
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 ........................
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 .............
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190....................
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 ................
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31...............
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188..................90
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.................................... 25
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.........................65
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31 ......
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64......
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82......
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60 
Homero—Odisėja, pusi. 291 .........................
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112............................. 50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu 

autografijos ir paveikslai, pusi. 230 1.50

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99 .............................40
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4-se dalyse, pus

lapių 303 .......................   2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi. 381, apdaryta........... 3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

240 ...............................   1.25
Fizika—šakenio, pusi. 472, apdaryta..............................3.50
Ūkininkų Dangus—KanČiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais, 

pusi. 79............................................................................ 60
Gamtos Mokslo Vadovėlis—Trojanovskio. Su paveiks

lais, 3 dalys, puslapių 548 .....................................  3.75
Lietuvos Įstatymai, pusi. 1031 ....................................... 4.00
Vienuolio Paštai, pusi. 348 .................................................... 2.00
Dainavos Senu žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25
Dykumose ir giriose—II. Sinkevičiaus, pusi. 419 (2 

dalys) ................................................................  2.00
Lietuva Paveiksluose - 60 atviručių. Tinkamos rašyti į 

draugus
50

.20

.50

.75.

įB

.40

.35

.30

77)e Common Sen&e Hea/th Hablt
Bandymui butaliukaa “nu rU< <|ykai. Relkulnukit. W.amole r skverą co., nePt.Ced>|> u Jowa.

B

.40

.60

.30

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu
COLUMBUS

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
statė rooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Šalie St„ 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD

Nauji Rekordai 
Už Senus!

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

Tiktai atveskite juos pas 
mus ir gausite be jokio pri
mokė ji mo 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.

Night and Moming to keep 
themClean, Clear and Healthy 

Write for Free “Eye Care" 
or *‘Eye Beauty“ Book

Mariu C*, DepLlLS.,9B.OIiioSt..Chin(o

Apsisaagokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išfydo.

arba
par-

M. ROZENSKI, 
LEMONT & CO. 
SAUGI VIETA

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

Rozenski-Lemont & Co.
Gausite teisingą patarimą. Tei- 

isingas patarimas platina kiek
vieną biznį, bet daugiausia rei- 

| kalinga teisingo patarimo dėl
Real Estate

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

Rozenski-Lemont
REALTORS

Nariai Chicago Real Estate 
Board 

6312 So. Western Avenue 
Chicago, III.

Tek Prospect 2101

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Ib preso Lietuvos žmonėse 
pataria Lietuvos bankai

1.00 
1.00 
2.00 
1.00 

. .75
.75 

. .45
.35 

1.75 
. .60

Apysakos, Pasakos, Legendos—Geresni Musų Rašėju 
Originalai, bei Vertimai iš Svetimų Kalbų

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291 ..............................
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 852......................
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252 ......................
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227 ..............................
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160 .....................
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ... 
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132.........................
Rainbyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 .........................
Bludas—Dobilo, pusi. 428 .............................................
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116................................
Putino—Valdovo Sūnūs ir dar 3 apysakos, pusi. 256 — 1.00 
Putino—Kunigaikštis Zvainys ir dar apie 100 kitų jo 

eilių, puslapių 217...........................................  1.00
Marikė—Vargšo, pusi. 60....... .............................................20
šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136......60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sūnus—Buracevska, pusi. 

161 .....................................................................
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 .............
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56....................
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123.....................
Mano Poilsis—Mašioto, pusi. 63....................................
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40......................................
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 .........................
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .........................
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.........................
Haupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta..............................
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43, 

su paveikslais ....................................................
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31......
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20 ......
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. 
Krislai, puslapių 59............................................................
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28.......... .
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais, 

puslapių 68 .........................................................
Gamtos Pasakos -šalčius. Su paveikslais, pusi. 42......
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55.................
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64.........................
Raulo Kimcklio—Pasakos, pusi. 32.................................
Kas Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63............. .
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125 .....................
Ka^’o Takas—Reidoil, pusi. 190 ...... .<......................... .
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32..... .......................................
Biliūno Raštai, pusi. 143 .................................................
žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55.....................
Jurų Švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 ..........................
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.....................
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 .........................................
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29.......
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 ......................................

.75

.50
. .60
. .60
. .30
. .10

.40

.30
. .15
1.25

Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 
esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 

naudingi) knygų šiame sąraše. 
I 

Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ..........
Dainos Keliais—Biržiškos, pusi. 114 ............................
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88.............
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 .............
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169 ..................
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais ... 
Mirtis ir Kas Toliau?—Vydūno, pusi. 48............ ............
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46.............
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52.................................
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 .................
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 .................................
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35 ... 
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64.....................................
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70.............................................
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 .40 . 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33. 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr. 

Moulen Rz., puslapių 105..................................
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 138 (su 

paveikslais) .......................................................
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65.......
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101 ......................
Muravjovo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 ..............................
Šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67.......
Kaip gyventa musų seneliu prosenelių—Linkevičiaus. 

Su paveikslais ............................ .........................
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31.................................................................
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 .................
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 139...........
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi.....
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 .......................................................
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi. 

218 ........................................................ ..............
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusi. 126 ............................................................ .
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

į Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111.......

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86 ...............
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108...........
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta..........................
Lietuvos Dainų literatūros istorija—Biržiškos, pusi. 118. .60 
Adomo Mickevičiaus raštai, pusi. 244, apdaryta...........1.00
Pasakos—Nepasakos—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 38. .20 
Tautos Gyvata—Vydūno, pusi. 150................................. 1.00
Žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi. 

63..........................................................................
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32.............................
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 ..................
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40......
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

luota, puslapių 47 ................................................ 35
Bolševizmas ir Socialdemokratija—Bauer, pusi. 141 ......40

Išsirinkite knygų iš virš esamo sąrašo ir išvokavę 40 centų nuo dolerio pilnos sumos pinigus siuskite sekamu adresu:

1739 So. Halsted St., Chicago, III

.40 
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.30 

.40 

.20 

.60 

.25 

.40

.20

.20

.25

.40

.30

.30

.50

.35

.80

.75
. .40 
1.00 
.25

. .70

.10

.90

.75

.50

.45

.90

.60

.75

.40

.60

.90

.40

.30

.50

.30

.40 
•20 
.30 
.30 
.20 
.30 
.75 
.90 
.20 
.90 
.40 
.20 
.20 
.20 
.15 
.20

Gramatikos, Vadovėliai, žodynai, Aritmetikos ir šiaip 
Įvairios Knygos Kalbos Mokslo Reikalui

Lietuvių Kalbos Gramatika—Rygiškių Jono, pusi. 280 1.50 
Lietuvių Kalbos Gramatika—Damijonaičio, pusi. 166......80
Vargo Mokykla—Jablonskio. Dvi dalis, pusi. 542 ....... 3.00
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis I,

puslapių 180 ..................................................................90
Vaikų Darbymečiui- -Murkos. Su paveikslais, dalis II, 

puslapių 319 ..................................   1.50
Vaikų Darbymečiui—Murkos. Su paveikslais, dalis

III, puslapių 280 .......................................................  1.50
Lietuvių Kalbos žodynas—Būgos, pusi. 80 ..................  2.00
Aritmetikos Uždavinynas—Mašioto. Dvi dalys, pus

lapių 177 .........  1.00
Aritmetika—Busilo. 5 dalys, pusi. 525 ......................  2.50
Aritmetikos Teorija—Smetonos, pusi. 139.........................75
ABC Skaitymo ir Rašymo Pradžiamokslis—Elemento

rius. J. Damijonaičio. Pradinėms mokykloms.
Tilžėje, 1923, pusi. 64 ............................................ 30

. ilki. j. i v'JhkLiUui?.1 JiArt.
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DARBININKŲ LAIMĖJIMAS ŠKOTIJOJE

Pradžioje šio mėnesio viename Škotijos distrikte 
(Linlithgow) įvyko papildomieji rinkimai į Britanijos 
parlamentą, kadangi to distrikto atstovas, konservato
rius Kidd, numirė.\ Šituose rinkimuose laimėjo Darbo 
Partijos kandidatas Shinwell, gavęs su viršum 5,000 
balsų daugiaus už savo oponentą, konservatorių kandi
datą. Trecias kandidatas, liberalas Young, surinko viso 
tiktai 5,690 balsų.

Šituo laimėjimu Škotijos socialistai darbiečiai atko
vojo iš konservatorių mandatą, kurį 1924 m. buvo jiems 
paveržusi dabartinė valdžios partija, kai liberalai savo 
kandidato nestatė ir rėmė konservatorius. Tais metais 
už konservatorių Kidd buvo paduota 14,765 balsai, o už 
Darbo Partijos kandidatą — 14,123 b. 0 dabar balsai 
pasidalino taip: už Shinvvell (darbietį) 14,446 b., už Miss 
Kidd (nabašninko Kidd dukterį, konservatorių kandi
datą) 9,268 b., už Young (liberalą) 5,690 b.

Verta pastebėti čionai, kad laimėjęs dabartinius 
rinkimus darbietis Shinwell yra žinomas angliakasių 
vadas Škotijoje. Jisai buvo anglių kasyklų ministeris 
MacDonaldo kabinete. Del to, kad jisai yra MacDonaldo 
draugas, tai prieš jį smarkią agitaciją vedė ne tik kon
servatoriai, bet ir komunistai, kurie stengėsi sukelti 
prieš jį angliakasius (o Škotijos angliakasiai yra pagar
sėję savo radikališkumu). Bet ir dešiniųjų ir kairiųjų 
atakos nuėjo niekais. Britanijos Darbo Partija dar kar
tą parodė, kad darbininkų minios eina su ja.

“KULTŪRA” SOVIETIJOJE

Nesenai sovietų valdžia, suėmė daug žmonių Doneco 
pramonės srityje, kaltindama juos sabotažu ir sąmokslu 
prieš “socializacijos” politiką. Daugelis suareštuotųjų 
yra vadinamieji “specai” (specialistai) — inžinieriai ir 
kitokį technikos darbininkai. Kadangi tarpe suimtųjų 
buvo ir keletas Vokietijos piliečių, tai tie areštai sukėlė 
didelį triukšmą ne tik Rusijoje, bet ir užsieniuose, ir tai 
privertė Maskvą padaryti tyrinėjimą Doneco srityje.

Pilnai atidengti “kapitalistų sąmokslą” prieš sovie
tų pramonę tapo paskirta specialė komisija iš trijų as
menų: Molotovo, Tomskio ir Jaroslavskio. Pirmasis jų, 
kaip žinoma, yra karo komisaras, antrasis Rusijos pro
fesinių sąjungų vadas, o trečiasis centralinės Komisijos 
pirmininkas. Be to, Doneco sritį apkeliavo ir Rusijos 
angliakasių sąjungos pirmininkas Švarc. Iš savo kelio
nės pastarasis suteikė laikraščiui “Trud” (centraliniam 
profesinių sąjungų organui) įdomių įspūdžių. Tarp ko 
kita jisai pasakoja:

“Blogiausia dalykai atrodo darbininkų gyveni
mo vietose. Darbininkai miega ant plikų lentų, mat- 
rasų nėra. To pasekmė yra ta, kad kai kuriose ka
syklose 18 metų vaikinai jau turi džiovą. Viešosios 
valgyklos sutvarkytos blogai, jos niekam netikusios. 
Angliakasiai visai negauna šilto valgio. Priežastis 
yra tame, kad profesinės sąjungos nedaro spaudi
mo į pramones organus, o pramonės organai nenori 
suprasti to paprasto fakto, kad sveikas, švarus ir 
malonus darbininko butas yra vienintelis būdas pa
kelti darbo produktingumą ir padidinti iškasamos 
anglies kiekį.”

AL
Matote, ką patys bolševikai sako apie darbininkiš

ką “rojų” sovietų Rusijoje!
Dar įdomesnis yra to paties Švarco pasakojimas 

apie vadinamuosius “kultūros rumus”, kurių dešimtis 
buvę nesenai atidaryta Doneco srityje ir kurių pastaty
mas kainavęs valdžiai 6 milionus rublių. Jais norėta su
stiprinti švietimo ir kultūrinimo darbą tarpe angliaka
sių. Bet kas pasirodė? Rusijos angliakasių prezidentas 
sako:

“Su įsteigtais kultūros rūmais ir su knygomis 
elgiamasi tiesiog nežmoniškai. Kozlovkoje jau ne
bėra nė vienos durų rankenos (“klemkos”). Komu
nistinė jaunuomenė laiko galima atlikinėti savo 
gamtiškus reikalus salėse *ir skaitymo kambariuose. 
Petrovske aš atsilankiau j komunistinio branduolio 
susirinkimą. Kambarys buvo nevalytas, asloje pur
vas, visur primėtyta cigaretų galų. Panašiai atrodo 
taip pat ir kituose kultūros rūmuose.”

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu :e

Metams .................................. $8.00
Pusei metų .......................... 4.00
Trims mėneriams ............... 2.50
Dviem mėnesiam ............... 1.50
Vienam mėnesiui ........................75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija .......................... 3c
Savaitei .................................. 18c

'Mėnesiui ... ............................... 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicago

je, paštu:
Metams .....   $7.00
Pusei metų .......................... 8.50
Trims mėnesiams ............... 1.75
Dviem mėnesiams ..........  1.25
Vienam mėnesiui ........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
[Atpiginta]:

Metams ............................... $8.00
Pusei metų ........................... 4.00
Trims mėnesiams ............... 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Vadinasi, “kultūros rūmai” tapo paversti kiaulinin
kais! Bet ar galima dėl to stebėtis? Jeigu subolševikin- 
toje pramonėje darbininkai yra taip išnaudojami, kad 
neturi nei švarių gyvenamų butų, nei šilto maisto; jeigu 
jie miega tokiose sąlygose, kad dar jauni būdami gau
na džiovą, tai ko benorėti, kad jie mokėtų gražiai elgtis 
viešosiose svetainėse ir skaityklose! Lenino teziai ir Bu- 
charino kantičkos jiems gali tiek padėti, kiek (anot tos 
lenkų patarlės) kodylas nabašninkui.

Be reikalo tad mūsiškiai komunistiški agitatoriai 
dumia akis žmonėms, girdami visa, kas yra Rusijoje, ir 
smerkdami visa, kas yra kitose šalyse/Nelaimingi so- 
vietijos gyventojai dar turės daug, daug metų pasidar
buoti, kol jie pasieks vokiečių, anglų, franeuzų arba 
amerikonų kulturingumą.

PIETŲ AŠIGALIO SURADIMAS
J. Marko

[“K.”] Visi žemės paviršiaus 
užkampiai yra jau senai, dau
giau ar mažiau, žinomi, ištyri
nėti ir pažymėti geografiniuo
se žemėlapiuose. Šiaurinis aši
galis 1909 metais irgi jau bu
vo kaip ir surastas. Jo suradi
mo garbę savinosi du Amerikos | 
keliauninku Kukas ir Piri. Bet i 
reikia pasakyti, jog juodu pa? 
ties ašigalio nepasiekė, tik bu
vo netoli jo. Užtai beveik tuo 
pačiu laiku, 1911 m. gruodžio 
14 d. norvegų kapitono Koaldo 
Amundseno drąsa buvo suras
tas piettp ašigalis.

Jau pusantro šimtmečio, kaip 
buvo pradėta daryti žygiai pa
siekti ašigaliui, ypatingai 1773 
m. kada garsus anglų keliau
ninkas kapitonas Kukas pasie
kė pietų ašigalio ratilą. Bet 
per ledus, laivais toliau nuvykti 
jam nepasisekė. Po jo 1830 
metais į pietus keliavo drąsus 
jūreivis rusų admirolas Bel- 
lingsgauzenas, praslinkus trims 
metams —amerikonas Vedde- 
lis, 1813 rp. anglas Džemsas 
Rossas, anglas Skotas, prancū
zas Šarko ir kiti. Nei vienas 
iš jų dėl jvairių priežasčių ti
kslo nepasiekė. 1909 m. anglų 
keliauninkui škeltonui pasisekė 
prisiartinti prie pietų ašigalio, 
bet, išeikvojusi visą tolimesnei 
kelionei atsargą, jo ekspedicija 
turėjo grįžti atgal. Skeltomis 
įrodė, jog pietų ašigalis pasiek
ti yra galima ir tuo budu vėl 
sukėlė visą eilę drąsių žygių. 
J pietų ašigalį beveik vienu lai
ku iškeliavo penkios ekspedici
jos: vokiečio Filnero, japono ši- 
razos, australo Mousono, anglo 
Skotto ir norvego Roald’o Am
undseno. Laimingiausiu pasi
rodė pastaruoju du keliaunin
ku, o iš jų pirmas pietų ašigalį 
pasiekė Amundsen’as.

1910 m. jis savo laivu pri
plaukė Eduardo VII žemę—pa
čią pietinę žemės rutulio sau
sumos dalį ir čia pradėjo 
rengtis tolimesnei) kelionėn, 
jau pėsčias ir su šunimis.

Musų šiaurės žiema—tai pie
tiniame žemės pusrutulio va
saros laikas, o musų ruduo — 
pietuose pavasaris. Todėl toji 
ekspedicija tolimesnei savo ke
lionei turėjo pasirinkti mū
rų rudens ir žiemos mėnesius. 
Visą 1910 metų žiemą sugaišo 
kelionei surengti: paruošė tris 
maisto sandėlius. Tie maisto 
sandėliai buvo įtaisyti pietų 
ašigalio ledyne, kelyje, per ke
letą dienų kelio nuo vienas ki
to, ir pažymėti ledan įsmeigto
mis vėliavomis. Po to, vidury 
balandžio, ekspedicija sugrįžo 
atgal šiaurėn, ten buvo pasta
tytas nameliu, lede iškirsti ur
vai maisto, anglių ir kitiems 
sandėliams, čia keliauninkai 
ir praleido žiemą, ašigalio žie
mą, be saulės, kuri nusileidusi 
22 balandžio, pasirodė 22 rug- 
piučio. Toji žiema, sako Amund
senas, dėl gero jų namelio ap
švietimo ir geros ventilecijos, 
taipgi dėl nuolatinio mokslinio 
darbo, nebuvusi taip sunki. 
Ypatingu audrų, kurių jie ven
gė, žiemą nebuvo ir laimingai 
praleidę keturis tamsiuosius 
mėnesius drąsieji keliauninkai 
pagaliau j rugpjūčio pabaigą 
išvydo saulę. Tikras pavasaris 

prasidėjo tik spalių mėnesį. Jį 
pažymėjo amžinuose ledynuose 
pasirodymas juros šunų ir aši
galio paukščių. Jau metas ke
lionėn ,tolyn į begalines ledo ly
gumas.

Prasidėjo “šilta pavasario’’ 
temperatūra— 20—30 laipsnių 
žemiau nulio. Ekspedicija per
siskyrė į dvi grupi: mažesnioji 
grupė iškeliavo tyrinėti vadina
mosios karaliaus Eduardo že
mės, didesnioji su Amundsenu 
priešakyje į pietų ašigalį. Pas
taroji grupė susidarė iš penkių 
žmonių (pirmoji—iš trijų), ir 
turėjo dar ketvertą rogių ir 52 
šuniu. 1911 m. spalių 20 dieną 
prasidėjo kelionė. Per dieną 
nukeliaudavo 20—30 kilometrų; 
paskum rengdavo šiltą guolį. 
Kelyje sniege buvo daromos žy
mės kelio krypčiai pažymėti ir 
lengvesnei kelionei atgal. x Ke
liaudami buvo sustoję visuose 
sandėliuose, kuriuos rado tvar
koje. Kiekvieną kartą apsisto
jus šunes buvo šeriami sočiai. 
Pasiekus tretįjį maisto sandėlį 
jau prasidėjo visai nežinomos 
vietos. Čia netikėtai akiratyje 
pasirodė ilga aukštų kalnų vir
tinė, per kurią turėjo ekspedici
ja keliauti. Perėjimas per kal- 
nus buvo labai sunkus. Reikėjo 
apeiti gilias daubas ir atsargiai 
čiaušti ledynu, kur po sniegu 
galėjo slpėtis baisios prarajos. 
Kartą sustoję kalnuose, kada 
jau pristigo jurų šunų mėsos, 
nukovė 24 savo šunį ir toje vie
toje padarė paskutinį “ašigalio 
maisto” likučių sandėlį. Leid
žiantis nuo kalnų reikėjo perei
ti didelę ledo lygumą veidrodžio 
paviršiumi, tokiu slidžiu, jog 
negalima '■buvo ir čiužėmis 
čiaužti. Patogiau buvo važiuo
ti rogėmis. Tą lygumą keliau
ninkai praminė “velnio šokių 
sale”. Patsai oras ekspedicijai 
netrukdė, o gruodyje prasidėjo 
ramios, giedrios, saulėtos die
nos. Kartais, temperatūra pa
kildavo žemiau nulio net iki 
penkių laipsnių. Gruodžio mėn.
13 dieną ekspedicija būdama 
nuo ašigalio per aštuonius ki
lometrus apsistojo ir ėmė ty
rinėti vietą, o paskum pamažu 
slinko pirmyn nuolat daryda
ma stebėjimus, kad tiksliai su
rastų vietą. Apskaičiavimai 
parodė, jog rytojaus dieną turi 
būti pasiektas ašigalis. Pietų 
ašigalis buvo surastas gruodžio
14 dieną po pietų, ramiam ir 
giedriam orui esant, 23° šaltyje. 
Ekspedicijos dalyviai iškėlė 
norvegų vėliavą, į kurią visi 
ištiesė rankas. Aplink į visas 
puses iki akiraščio matyti buvo 
begalinė ledo lyguma, kurią jie 
praminė “Gaakono VII lygu
ma”, norvegų karaliaus vardu. 
Ašigalyje ekspedicija išbuvo 
tris dienas tyrinėdama apylin
kes ir grožėdamasi skaisčia 
nenusileidžiančia saule. Tie ty
rinėjimai dabar turi didelės 
reikšmės mokslui.

Kelionė atgal visiems pasiro
dė daug lengvesnė. “Tarp musų 

pasakoja Amundsenas plau
kiant laivu “Farm”, kada pa
siekėme Naująją Zelandiją, 
viešpatavo pilna santarvė, ir 
vargu bučiau galėjęs surasti 
ištikimesnių ir energingesnių 
keliones draugų. Mes mitonie. 
tik jurų sūnų mėsa, sausainiais, 

šokoladu, pieno milteliais ir pa
galiau jau paprasta šuniena. 
Mums visą kelionės laiką nė 
karto neteko alkaniems būti. 
Turėjau su savimi fotografijos 
aparatą, su kuriuo visą laiką 
nesiskyriau. Be nutrauktų vie
tų kelyje padariau nuotraukas 
ir pačiame ašigalyje. Sutrukus 
pakinkiams, mums žuvo kalnų 
prarajoje du šuniu. Šunes, bū
dami lengvi, perveždavo mus 
per sniego tiltus. Kada pir
mieji pakinkyti į roges šunes 
kalnuose nuslysdavo į prarajas, 
paskutinieji juos sulaikydavo. 
Didžiausių nesmagumų kelio
nėje mum suteikdavo neišven
giamas reikalas maistui už
mušti šunis, kurie su mumis 
turėjo pritilti visų pavojų, ir 
buvo nepakeičiami kelionėje. 
Musų .širdys į tai negalėjo ra
miai žiūrėti. Savo nameli aši

SENU SENOVĖS AUGALAI
Iš Lunkevičiaus VI. A.

[“K.”] Tai buvo labai įdomus žyta žievė atrodė lyg iš žvynų; 
musų žemės istorijos laikai. Vi- tai nukritusių lapų žymės, štai 
sa atrodė visai kitaip, kai da- iš ko ir kilo jų pavadinimas — 
bar. Ypač nuostabus tada bu-1 “lepidodendronas”. Lietuviškai 
vo miškai: tokių miškų, tokių tas žodis reiškia ‘‘žvynuotasDie
medžių dabar nebėra. Jie iš
nyko ir, tur but jau niekad jų 
nebus. Nuo tų laikų, kada tie 
miškai žemas salas ir klampų, 
pelkėtą žemyną puošė, praslin-Į 
ko daugelis tukstančių metų, ir! 
tolimos praeities augalus pakei
tė tos žolės, tie krūmai ir me
džiai, kurių dalis ir šiandien 
musų spygliuotus miškus puo
lia.

Tas senovės miškas liūdnas ir 
niauru atrodė. Visa jame buvo 
nepaprasta—ir pats medžių pa
vidalas, ir jų gyventojai. Čion 
nėra nei pušų nei eglių, nėra nei 
galingojo ąžuolo, nei beržo svy
ruonėlio, nei lapuoto klevo: tik 
daugeliui šimtų metų praslin
kus jie atsirado žemėje; paga
liau nėra nė musų šiltųjų kraš
tų miško papuošalo—gražių tie
sių palmių. Tai kas gi ten yra?

Eikit j tą mišką. Jis puikiai 
auga, jo augmenija gausinga, ir 
jis net savotiškai gražus, štai 
kalamitų tankumynas. Tai labai 
tolimi musų ožkabarzdžių gimi
nės. Bet koki menki musų ož
kabarzdžiai, palyginus su kabi
netais! Dabar ožkabarzdžiai 
daugių daugiausia kad būna 
dviejų pėdų augščio; o tada sto
vi. tiesus kalamitų liemens bū
davo 3—4 ir daugiau sieksnių 
ilgio.

Puikių ožkabarzdžių kalami
tų krūmą praėję, atsiduriame 
prie upės. Jos krantai vėl iš
didus, aukšti, bet iš pažiūros 
labai keisti medžiai: tokių me
džių dabar nė su žiburiu ne
rasi! Jų senai nebėra žemėje: 
j* s pakeitė nauji augmenijos 
ti’.s vai. Tačiau tat mums vi
sai nekenkia arčiau su jais ap- 
sipažinti. Kas gi tie buvusių
jų, jau giliai žemėje palaidotų 
miškų, milžinai? Tai sigiliari
jos ir lepidodendronai: taip ne
paprastai mokslininkai juos pa
krikštijo. Susispietę neišeina
mu tankumynu ir viena antrą 
spausdamos kilo aukštyn pana
šios, į stulpus dešimties sieks
nių sigiliarijos. Tik jų viršūnės 
kėksojo šiurkščių, panašių į 
šerius, lapų puokštės, o visa 
likusioji liemens dalis lapų vi
sai neturėjo. Tiktai tiesios, iš
ilgai liemens buvusių rinčių ei
lės liudijo, kad kadaise ir čion 
lapų butą; bet jie nukrito, ir 
savo vietoje tik žymių paliko. 
Dėlto ir pavadinti šie medžiai 
sigiliarijomis,— nuo lotynų žo
džio “sigillum”, t. y. “antspau
das”. Dabar užsilikę tik menki 
sigiliarijų ainiai. Kalamitai iš
nyko: dabar jų vietą užima ož
kabarzdžiai; pačios sigiliarijos 
irgi išnyko.

Pirmykščiame miške virš si
giliarijų stūksojo lepidodendro- 
ny viršūnės. Jie negalėjo pasi
girti dideliu šakų tankumu ir 
savo lapų gražumu. .0 vis tik 
kitų medžių tarpe jie atrodė 
gražus. Ypač į akį krisdavo le- 
pidudendronų liemens; jų išlai

galio ratile mes palikome be 
jokios apsaugos ir jame gali 
įsikurti kas tik nori. Palieka 
užkurti virtuvę, žibintai pa
rengti ir užtiestas stalas, žo
džiu sakant, mes savo gyvena
mąją vietą palikome parengtą 
kiekvienam ten atsilankiusiam, 
taipgi sandėliuose palikome da
lį maisto, ir kiti pietų ašigalio 
tyrinėtojai gali juo pasinaudo
ti.

Atgal sugrįžo sveiki visi pen
ki keliauninkai, šunų liko tik 
dvylika, kiti buvo užmušti 
maistui.

Amundsenas savo suradimą 
galėjęs paskelbti Europai tik 
atvykęs Naujojon Zelandijon. 
Ir tokiu budu pietų ašigalis bu
vo surastas 1911 m. gruodžio 
14 dieną, o apie tai sužinojo 
Europoje tik kitais metais va
sario pabaigoje.

dis”, nuo žodžių “lepis” — žvy
nas, ir “dendron”—medis.

Tarp kalamitų, sigiliarijų ir 
lepidodendronų vienur ir kitur 
buvo galima matyti medžių pa
vidalo paparčių, tolimų mųsų 
paparčių giminaičių. Augaloti, 
kaip ir tikri medžiai, didele 
plunksnų pavidalo kepure pir
mykščiame miške jie atrodė it 
pasipuošę gražuoliai, čion buvo 
galima rasti ir kitokių, taip pat 
gražių pažiūrėti, medžių. Tada, 
turbut, gražus buvo, panašus į 
šių dienų araukarijas spygliuo
čiai, bet gal dar gražiau atrodė 
tos palmės, kur labai panašios 
į sagų palmę. Tokių medžių 
tada palyginti nedaug buvo. Jie 
buvo pripuolmai miškų gyven
tojai, ir nyko kalamitų, sigilia
rijų ir lepidodendronų tanku
mynuose...

Tai tokie buvo tie miškai, ku
rie augo prieš daugelį šimtų 
metų. Miškai buvo platus, defi- 
gė didelius žemės plotus; bet 
mums nuo jų šaltis ir nuobodu
lys dvelkia. Visur tyla, miškas 
lyg užkerėtas miego. Tik ret
karčiais jo slėpiningą tylą nu
traukdavo vėjas, kuriam siau
čiant braškėjo kalamitų ir sigi
liarijų stulpai, šlamėjo lepido
dendronų šakos, ošė araukarijų 
spygliai. Ten negirdėt buvo 
paukščių balsų —malonios lakš
tingalos giesmės, laukinių kar
velių burkavimo, vanago nu
galėtojo šukavimų. Iš kur gi ga
lėtum juos ten girdėti? Juk 
paukščių tada dar nebuvo: jie 
atsirado kur kas vėliau...

. Palikit mišką, dirstelėkit į 
miško pievelę; gal čion jums 
laisviau atrodys. Bet ne: ir pie
velė vienoda ir liūdna atrodo. 
Jus gėlių joje ieškote. Kur gel
tonoji pienė? Kur aiškiai rau
doni aguonų žiedai? Kur mėly
na vosilka, geltonas gvazdikas? 
Veltui ieškote: čion gėlių nėra 

jos dar nespėjo žemėje atsi
rasti; jų laikai dar neatėjo, jos 
atsirado kur kas vėliau, tik po 
daugelio šimtų metų. Kol kas, 
drėgnas žemės paviršius užklo
tas tik įvairių žolių pavidalo pa
parčių. Kur nėra gėlių, ten ne
gali būti ir tų sparnuotų su
tvėrimų, kurie žiedadulkėmis ir 
saldžiomis feelių sultimis minta. 
Taigi tada laukuose nebūtumėt 
sutikę nei bičių, nei širšių nei 
margų peteliškių...

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

EigLteenth Bond & Mortg«ig*e Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

SHOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ 
Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK
47 St, & Ashland Avė.

KAURAI 
IR 

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

RUG and FURNITURE
CLEANERS 

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

-------------- G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

Mėgėjai rimtų ir pa
mokinančių straips
niu visuomet skaito 
GYVENIMĄ, Jsigy- 
kit ir skaitykit žin- 
geidu gegužini GY
VENIMĄ!

MOKYKLOS NURS'R, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI 6ITA

KALBĖDAMA auk*te«n&i mo
kyklos merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik
to nursa uasakė:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia uilaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
(tinimas ir dieta turi but var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, n« jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk Jaukėtą kiek
vieną vakarą. Joa nepadaryt 
nesmagumo."

Nujol galit vartoti neiiu- 
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti

GARStNKITĖS 
NAUJIENOSE



Antradienis, balan. 24, 1928

CHICAGOS
ŽINIOS

se namuose jo siuntinį. Vaiki
nas iššoko iš taxi, jbėgo vidun, 

j o vyras laukia. Kai vaikinas su
grįžo, tai buvo dingusi ir “taxi” 
ir nepažįstamas vyras, ir $1,500 
vertės firmos siuntinys.

» » »
Illinois vallstijos aukščiausiasBirželio 6, 1927, Cook pavie-

to balsuotojai 110,770 balsų j teismas atėmė teisę praktikuoti
prieš 87,223 nubalsavo įgalioti > advokatūrą iš advokatų Emil W.
pavieto valdžią išteisti bondsų
už $15,000,000. šitaip'sukelti
pinigai turėjo eiti pastatymui 
Chicagoje Auditorijos ir salės 
konvencijoms, o taipgi miesto 
teatro. Namas planuota statyti 
nepaprastai dailus ir puošnus.

Schmutz ir George P. Briggs. 
Šiuodu advokatu buvo kaltina
mu tuo, kad iškolektavę pinigus 
28 klijentapis, bet pinigus pa
silikę sau.

Devynių
a $ $
Illinois valstijos or-

Bet prieš tokį balsavimo nuo- Ranizacijų delegatai šeštadieny 
sprendi buvo užvesta byla teis- laikė konferenciją U Šalie vieš- 

Penktadienyje, balan- būtyje. Buvo čia ir keletas eks-muose.
džio 20 d., Illinois valstijos au
kščiausias teisinas išsprendė, 
kad klausimas piliečių balsavi
mui buvęs pavestas ne teisėtai ir 
todėl išleidimas bondsų minė
toje sumoje ir minėtam tikslui 
esąs neteisėtas. Cook paviete 
komisionieriai rengiasi sumany
mą išleidimo bondsų auditorijai , 
statyti išnaujo patiekti piliečių 
balsavimui.

8 8 8
Victor Bonin, 15 metų, 456 

IIiii street, Elgin, žaidė su ki
tais bernaičiais arti savo namų. 
Jis įpuolė griovin. .Ant jo už
virto žemė. Bernaitis užtroško^

pertų taksavimo klausimuose. 
Nutarta kovoti prieš taksų di
dinimą. Išrinkta komisija per
žiūrėti taksavimo metodas, o 
taipgi priruošti rekomendaciją 
tinkamesnėms taksavimo meto- 
doms.

T » et »
Pradedant gegužės 1 d. Chi- 

cagojo ip jos apielinkėse bus 
paskelbtas “vajus prieš uodus”.

» » W
Su šia diena 500,000 mokyklų 

auklėtiniu pradės svarinimo va
jų. Vajus tęsis per dvi savaiti.

« » » te
Federalis teisėjas George A.

, Carpenter išdavė 28 laikinus 
tei- indžionkšenus prieš krautuves, 

Jis palaikė p-nios kurios yra kalkinamos nusižen- 
Luella S. Tyler pusę jos byloj girnų prohibicijos įstatymui. 

Tarpe įstaigų, prieš kurias iš
duotas tapo toks laikinas in- 
džionkšenas, yra ir aptieka p. 
Povilo Stogio, 400 West 72nd 
street.

s a a
plonių nuosprendį išnešė 

sėjas David.

prieš Olympia Ficlds Country 
Club. Dalykas toks, kad mote
riškės unus tapo sužeistas au
to nelaimėjo po smagios puotos 
minėtame kliubc. Kliubo advo
katai argumentavo, jog kliubas 
nekaltas dėl tos nelaimės ir ne
privalėtų būti traukiamas at
sakomybėn. Teisėjas David bet
gi pareiškė, kad kliubas gali 
būti traukiamas atsakomybėn, 
ba jame buvę pardavinėjami 
gėrimai neh ištini įstatymų. Jei 
moteris laimės šią bylą, tai ga
li dar Įsivyrauti teismuose prak-| dienį (jau |>o dvyliktos) penki 
tika, sulyg kuria nukentėjusia • vaikinai važiavo autu Western 
asmuo dėl nusigėrusio kaltės jave. Jų autas pramušė 
galės traukti atsakomybėn ne 
tik kaltininką nelaimės, bet ir! 
įstaigą, kurioj kaltininkas gir
tavo.

Vakar
National

B 8 » 
prasidėjo konvencija 
League of Women 
Konvencija laikoma

Palmer House viešbutyje. Ji yra 
aštunta iš eilės tokia moterų 
konvencija.

8 8 8
Naktį iš sekmadienio i pirma-

O O 8
Lucille Bendetle, 4 metų 

mergaitė, 221 So. St. Louis 
a ve., apdegė, dėl ko ir mirė. Oi 
jos brolis ir kitas bernaitis, po
ra metų senesni, guli ligoninėje. 
Jie žaidė su krutamu jų paveik
slų velenėliu. .Jis užsidegė,' o 
nuo jo ugnis pagavo vaikučių 
drabužius.

O 0 O
Pasak kriminalinio

klerko, Melzar P. Delano, nors 
skaičius apiplėšimų Cook pa-| 
vieta didėja, bet bausmės nu-1 
sikaltusiems plėšikams teismuo
se uždeadma kas metai lengves
nės. T aip liudijantys teismų re
kordai.

o o «

tvorą 
prie Drainage kanalo ir nuvirto 
30 pėdų žemyn. Sustojo prie 
pat vandens. Pasekmėje vienas 
užmušta, o kitas sunkiai sužeis
tas. Trys išliko nesužeisti.

O 0 » 
savo kon- 

viešbutyje, 
reikalingumą 
specialus bu- 
teikiami to- 

kaip kad
parteriuose moterims 

teikiama. Barberiai mano kad,

teismo

Illinois barberiai 
vencijoj, Sherman 
rimtai svarstė 
įtaisyti barbernėse 
dėlės, kuriose bus 
kie patarnavimai, 
“beauty

ačiū šitokioms naujanybėms jie 
turėsiantys daugiau biznio, ba, 
girdi, esama vyrų, kurie sarma- 
tijasi prisiimti “shampoo”, vei
do masažą etc., kada tai atlie
kama vietoje, kur esama keletą 
asmenų.

NAUJIENOS, Chicago, III.

SU MOCKUMVISUOMIO DEBATAI

Visų vėliausios mados. Baby 
Grand Registering Pianas da
bar yra parodomas pas Budri- 
ką.

įvyks debatai naujos religijos 
įkūrėjo Visuomio su Mockum. 
Visliomis kritikuos laisvama- 
nybę, o kun. Mockus apgins 
ją.

7:30 vai. vakare

LIET. AUDIT
3133 S’o. Halsted St.

Smagiausia
Patogiausia
Kelionė
Klaipėdon
Be persėdimo

*

KVIEČIAME LIETUVIUS IŠ VISUR!
East St. Louis, III.

APPLE BLOSSOM ŠOKIS
Springfield, III.

Cleveland, Ohio 

Detroit, Mich.

Anksti pirmadienio rytą tapo 
nušautas Ben Newipark, politi
kierius, jo paties bungalovve. 
Jis gyveno adresu 7316 Merrill 
avė. Jis dabojosi galvažudžių 
j*au šešios savaitės. Policija ieš
ko ryšyje su tuo nušovimu 
Santo Jamelli, falšyvų pinigų 
dirbėjo, kuris tapo paleistas iš 
kalėjimo trys savaitės atgal. 
Nužiūrima, kad Jamelli turėjęs 
senų “sąskaitų” su Newmarku.

0 O $
Nužiūrima, kad Illinois ang

liakasių darbininkų ir sam
dytojų kova artinasi prie užbai
gos. Viena kompanija paskui 
kitos atidaro kasyklas susitai- 
kydamos Su darbininkais Jack- 
sonville sutarties pamatais. Bet 
ši sutartis esanti tik laikina.

NAUJI VĖLIAUSIO
STALIAUS PIANAI

Baby Grand Walnut kaina $59d

pa- LONE INN
ne- Pranešimas Draugams

APLANKYKIT

Niagara Falls
IR

IETUV
Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

Nebus Skaudamos
Minkšti Komai arba Sutinimai

KTEIHS iliiuglmi Hkau- 
1 ’ cIhiiioh kojon! Nebus 
<laiiRii.il nlezlančloH Ir 

Parker', Foot 
Care praAulInu kojų 
nkaiiNiiniK rreit. 1’ruAa- 
llna tnlnkUtOH korimo ir 
HUinuftlmuB kaip inaRiJu. 
1‘raoallna prakaitavimų. 
>ltol<lHvhni, Ir i>a<l»r<> iiu- 
vnrKiiKlAM k«iJ»M tuklomlH 
ki.rt jų. norit Aokll! 
I.riiKVa vartoti. Trumpu 
laiku be triibcllo. Tik 
balta patiilcrį piikratyNlt 

• ant kojų. Piioekinčo buo 
A pulklauoloH. 1‘arker’o 
VFoot Care šiandie vl- 

bohc valstlufite.

F0ŪT IMI
THE FOOT CARE CO. 

Chicago, III.

Tema:
Ir laiHvamanybė gali užimti 

religijos vietą?”

Balandžio 26 d.

Naujienų Ekskursija
Victor Orthophonic kombinaci
ja su Radio krūvoje. Kaina nuo 

$150 iki $385
Atwater Kent R. C. A. Radio
las Sparton Sonora ant pamaty
mo dabar pas

JOS. F. BUDRIK, INC 
3417-21 S. Halsted St 
' CHICAGO, ILL.

Tel. Iteulevard 4705

Kviečiame visuomenę skaitlingai atsilankyti, nes turėsite pro
gą išgirsti kaip pešis du kunigu.

LIET. LAISVAMANIU LMA KUOPA

Rengia Amerikos Lietuvių Dukterys 

Trečiadieny, Balandžio-April 25, 1928 
COOPER CARLTON KOTELY 

53 Si ir H vile Vark BlvH.

Gegužio 29 d 
1928

Iš new York o Klaipėdon v

Baltic America Line

Grand Rapids, Mich.

Akron, Ohio

Toledo, Ohio

Michigan City, Ind

Lituania

Westville, III.

Omaha, Ncbraska

v/ li* k

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.
Ralph Spagnola, 16 metų, 

siuntinys S. Wetches & 
graznų firmos, kartą sutiko 
pažįstamą vyrą, gražiai pasirė
džiusį, kuris paprašė, idant vai
kinas nuneštų tam tikru adre
su paketą. Vaikinas gavo 75 
centus ir nunešė. Kitą kartą už 
tokį pat patarnavimą vaikinas 
gavo $1. Dar porą kartų išpil
dė nepažįstamojo pasiuntinybę. 
Rezultatas gavo po $5. Bet 
šeštadienyj vaikinas nešė savo 
bosų paketą vertės $1,500. Vėl 
sutiko nepažįstamą ir jau “pa
žįstamą” vyrą. Abu paėmė 
“taxi”. Gerasis džentelmanas 
paprašė vaikiną palikti vienuo-

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

, Kavine, Wis.
Tel. J3353

Kaurai, karpetai, linoteum, Lan-1 
gų Užlaidos, Draperies. Olseliu. 
ir Ketai). Išimtini pardavinėto I 
jai, 3% pigiau už casb.

St?

šiuomi pranešame savo drau
gams, kad M. Matulauskas ati
daro naujų Gąsdino Stotį ant 
Archer Road, tarpe Lemont ir 
Lockport, 111. P-nas M. Matulau
skas yra žinomas ir gerus pažį
stamas Bridgeporto žmonėms ge
rai; patarnavo savo tautiečiams 
būdamas krautuvėj, taipgi su
teiks malonų patarnavimą šioj 
naujoj vietoj. Keliaujanti pro ša
lį, sustokit pasilsėti, nes čia mes 
užlaikysime minkštų gėrimų, už
kandžių, cigarų ir eiga retų.

Taigi šis atidarymas įvyks Ge
gužio 1-mą dieną.

Ponia Malulauskienė su savo 
sunum tvarkys šią vietą, o po
nas Matulauskas pasiliks dar sa
vo vietoj DRY GOODS štore, 
3356 So. Halsted St.

Visus maloniai kviečiame at
silankyti kaip j naują vietą, taip 
ir seną krautuvę.

Labai dėkingi esame visiems 
savo draugams, kurie mus parė
mė musų biznyje praeityje ir ti
kimės Jūsų paramos ateityje mu
sų naujame biznyje.

Pradžia 8 vai. vakare. Muzika Chapman’o

Apart šokių bus programas: dainuos jauniausioji 
Chicagis Operos dainininkė p-lė Sophie Paskevvicz. PUIKIAIS N1CKEL PLATE ROAD VAGONAIS

Savininkas M. J. Maluluuskas 
3 mylios nuo Lemonlo ir vienu 
mylia nuo Lockport važiuojant j 
Chicago.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRCJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ......................................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...........
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS ..........................................
šioje 785 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO ALBUMAS .................................... ................................ __
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miestd.

VINCO KRfiVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .....................................................

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ KUOSOS VADOVĖLIS ......................................................
Namų darbai, naminė sųskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyna užlaikyti.

193 Grand Street

$2.50

$1.50

$3.00

.. 50c

$7.00
.. 50c

55c

Brooklyn, Nt

Gražiausiais keliais einančiais palei Erie ežerą ir Poco- 
no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas bran
giau galės pamatyti garsu Niagara Falls vandenpuolį ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui i New Yorką.

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuo jaus

NAUJIENOS
173$ So. Halsted St., Chicago

$

Z
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šerno Fondo reikalu
Gerbiami Chicagos lietuviai, 

nepamirškime dėdės šerno. Pri
sidėkime prie pastatymo jam 
paminklo. Visos Amerikos lie
tuviui — net ir iš Kanados — 
supranta ir atjaučia tą būtiną 
reikalą. Tat mes, Chicagos lie
tuviai, turėtumėm aiškiau su
prasti šį reikalą, nes šernas 
visą laiką darbavosi musų tar
pe.

Gerbiami Broliai ir Seserys, 
nelaukite didelių maldavimų, 
nes komi lėtus negali visus pa
siekti laiškais arba ypatiškai, 
paskirkite šerno paminklui 
nors mažą dalelę ir siųskite ko
mitetui. Pagerbkime* šerno 
nuopelnus ir papuošk ime jo ka
pą gražiu paminklu. Bus garbe 
visiems lietuviams. Aukaukite 
luojaus!

—K. Grišius,
0228 So. Sacramento avė., 
Chicago, 111.

------------ - I

Aukos Šerno Fondui
Pastatymui paminklo dėdei 

šernui aukavo:
Chicago

Vaidilų Brolija.......... $10.00
G. Skoby .................... 5.00 •
P. Mileris ................. 3.00
A. Statkus ................. 5.00 i
.1. Adomavičius ......... 1.00
K. Statkus ................. 1.00 j

Clinton, Ind.
.1. Skinderis....................$1.00 ■

Waterbury, (’onn.
Lithuanian Citizens Politi-J 

caj Club ......................... $5.00.
VVaukegan, III.

Tėvynės Mylėtojų Draugystės 
13-1 a kuopa .................. $5.00

New York
“Tėvynės” redaktorius

S. E. Vilaitis .................. $5.00
Pranas Bajoras .......... 5.00
Hamilton, Ont. (Canada) 
Juozas Mailo .............. $1.00
Jonas Krukauskas .... 25c 
Gertrūda Krakauskienė 25c

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

EXTRA
Pranešimas Biznieriams
šiuomi pranešame vi

siems biznieriams ir drau
gams, kad Chicago White 
Rose Bottling Works .... 
3808-10 Emerald Avė., yra 
vienas iš uždėtųjų šios dirb
tuvės išdirbime sodės ir 
Ginger Ale p-as Žilvitis, ku
ris laikė ir laiko šią išdir- 
bystę, bet paskutiniu laiku 
nusilpus sveikatai pavedė 
biznio reikalų vedimą savo 
žentui Louis Mankus, kuris 
užžiurės ir ves visus reika
lus šios įstaigos ir toliaus.

Kadangi buvo paleisti me
lagingi paskalai buk White 
Rose Bottling Works buvo 
prie bankroto arba bankru- 
tija, todėl šiuomi paaiški
name, kad tas visai netiesa, 
nes kurie dirbo už draive-

Mataušas Kampausiuis 25c 
Ramonas Matukas .».. 25c 
Vincas česna ............. 25c
Povilas Vilnonis .............. 25c
Kazys l’zas ................. 25c
Locanas Butas.................. 25c
Juozas Broką ra .......... 25c
Povilas Sindikas ............. 25c
Kazys Lopienis .............. 25c
Juozas Kana va .............. 25c
Kostantas Butkus .......... 25c
Antanas Nikis ............... 25c.

Iš Birutės
Ateinantį sekmadienį Lietu

vių Auditorijoj “Birutė” duoda 
užbaigimui šio sezono vakarą. 
Choras jau priruoštas patiekti 
iš operos “Carmen” dainas 
merginų cigaretų dainą, Torea- 
<1o»-ax dainuosi Kastas Sabonis su 
choru. Kas nenorės išgirsti iš 
Cftrmen Merginu Cigaretii dai
ną? Juk tai yra viena iš gra- 
žiausių dainų. Paskui Torea
doro dainą su choru. Visas tas 
dainas “Birutė” patieks chica- 
giečiams savo užbaigimo sezo
no vakare, balandžio 29 dienoj.

—Aš.

Laiškas iš Floridos
Mes dar vis vtcšiame ant sa- 

lutės ClcaiAvater Beacb, Flori- 
doje.

Kas ieško sveikatos ir pasil
siu, tai geresnės vietos nereikia 
kaip ši salų te. Kadangi ji yra 
apsupta iš visų pusių vandenin, 
tai oras taip tyras, jog tyresnio 
nei norėti negalima. Klimatas 
taipgi toks, kad geresnio sunku 
ir tikėtis. Dienos laiku šilta, ga
li vaikščioti vienmarškinis, o 
naktys gan vėsios, reikia sto
resne kaldre prisidengti, gali 
smagiai išsimiegoti ir atsilsėti. 
Maudytis taipgi gana patogu. 
Marių vanduo tyras kaip krista
las ir gana šiltas. O kaip pava
sario laiku, jau visi vizitoriai 
yra išvažinėję, tai dabar žmo
gus turi čia tikrą liuosybę, pub
liką nevaržo. Ir pragyvenimas 
čia atseina ne brangiau kaip 
namie. Mes pasisamdėme apart- 
mentą living room, kitehen 
& bath room — visą įrengtą 
reikalingais rakandais, su viso
mis virtuvės reikmenimis (ut- 
ensills), su visomis drobėmis 
(linen), gasu, elektra ir auto
matiniu refrigeratoriu, ir visą 
tai mums kaštuoja 50 dolerių 
mėnesiui. O dabar, kai jau di
džiuma vizitorių išvažinėjo, tai 
tokių pat apartmentų galima 
gauti net už $30 mėnesiui.

J Clearwater miestelį busai 
eina kas valandą, gi už nuveži
mą tereikia mokėti tik 10 cen
tų. Tai mes parsivežame iš 
miestelio reikalingą proviziją ir 
verdame namie ir valgome kaip 
namie, o tai kaštuoja mums ne 
brangiau kaip Chicagoje gyve
nant. Tiktai juodos duonos čia 
nėra. Bet mes parašome Bachli
nams, kurie turi Electric Shop 
Chicagoje adresu 3128 S. Hals
ted st., tai jie nuperka iš Moz- 
gerio (811 W. 33rd st., Chica
go) keturias bandas tikros lie
tuviškos juodos duonos ir mums 
čia prisiunčia. Aš turiu pasaky
ti, kad Mozgerio juodoji duona 
yra puiki. Mes kas savaitė jos 
gauname po keturis bakanus ir

ją suvalgome.
Kaip žinomo, Floridoje porą 

metų atgal buvo didelis “l)oom” 
ant Real Estate. Ne tik Miami, 
bet ir čia, aplink Tampa ir 
Clearvvater ir St. .Petersburg, 
tas “boom” ūžė ir žemės kainas 
iškėlė taip aukštai, kaip kad 
Chicagoje — Marcpiette Parke 
arba prie 79-to.s ir Halsted gt. 
Mokėjo po $10,000 už paprastą 
rezidencinį lotą. Ir kuo labiau 
kainas kėlė, tuo žmonės labiau 
pirko lotus. 'Pas “boom” truko, 
viskas apsistojo ir šiandien 
tūkstančiai nupirktų lotų Ir na
mų stovi pardavimui už bile 
kainą. Matai daugybę užrašų 
“For Sale, Make Offer”. Clear- 
water miestelyje Real Estate 
ofisuose matyti išstatytos kor
tos “For Salo G Room Brick 
Bun{?alow, 1 <ot 5Oxi2fi, 011 

Main St., For $5000.”
Del to “boom’’ daugybė žmo

nių nukentėjo, nes perbrangiai 
už savastį mokėjo, bot valstija 
iš to pasinaudojo. Ėmė aukštas, 
sulig savasties kainomis, tak
sas dėti, ir tomis taksomis nu
tiesė po visą valstiją puikiau
sius automobiliams kelius, taip 
kad dabar po visą Floridą va
žinėja puikiausi pasažieriniai 
busai iš Jacksonvillę visu 
Atlantiko pakrančių net į 
Miami, ir nuo Atlantiko, sker
sai Floridą — į Gulf of Mexico, 
į Orlando, Tampa, St. Peter
sburg ir kitus didesniuosius 
miestelius.

Net ir ant šios mažos salukčs, 
kur mes apsistojome ir kur yra 
vos vienas prastas viešbutis ir 
musų apartmentinis namas ir 
keletas privačių namų, — net ir 
čia nutiesti gražiausi bulvarai, 
išcementuoti šalygatviai, visa 
sala išdalyta į lotus. Mat, tikė
tasi tą visą salą, tuos visus lo
tus į porą metų parduoti už ge
rus pinigus. “Boom” truko ir 
sala liko, galima sakyti, apmi
rusi. Bet tas “boom” pabudavo- 
jo ant šios salos asfaltinius ke
lius ir šalygatvius. Be jo gal 
būt ir šiandien salukė butų 
riogsojusi neprieinama, be ke
lių.

Clearwater, Tarpon Springs, 
Dunedin, Largo, Pasadena, St. 
Petersburg ir keliolika mažes
nių miestelių randasi visi šiame 
mažame pusiausalyje, vadina
mame Pinellas County. Yra tai 
mažiausias pavietas visoje Flo
ridoje. Tampa ir St. Peters
burg gan dideli miestai ypač 
St. Petersburg yra gražus mies
tas, turįs pusę meliono gyven
tojų. \

Šiame paviete ūkių žemė pi
giausia. Jos kainos kyla nuo 
$100 iki $1,000 uŽ akerį. Čia 
nėra kitokių farmų — vien tik 
“orchards of oranges”, “grape 
fruits”, “lemons”, “berries and 
šame”.

Aš šiandie gavau jūsų “Nau
jienas” — du. numeriu, t. y. 13 
ir 14 dd. balandžio. Keturiolik
tos dienos balandžio numeryje 
radau tilpusį mano laišką. Ne 
aš radau, bet mano žmona ir 
p-ia Messar, žmona* aptieko- 
riaus Mykolo Messar, kuris tu
ri aptieką prie 32-ros ir Hals
ted gatvių, Chicagoje. Mat, p. 
Messar su savo dviemis dukre
lėmis gyvena tame pačiame na
me, kuriame ir mes gyvename, 

tik už sienos. Na, jos čia gavu
sios pirmus “Naujienų” nume
rius, tuoj griebėsi skaityti. 
Skaito skaito ir sako man: “Na, 

i ką gi tu parašei? Kur tu matei 
| Floridoje tuos vynuogynus, apie 
'kuriuos rašai?” Aš sakau, kad 
nesu rašęs. Skaitau' teisybė! 
O žinau tikrai, kad aš jums 
apie vynuoges nieko nerašiau. 
Tiktai paskiau supratau, kad 
sumaišėte “grape fruits” su 
“grupes”. Man dyvai, kaip jus 
galėjote padaryti iš “grape 
fruits” vynuoges. Grape fruits; 
jau ne uogos, bet dideli sodno 
vaisiai. Ir £itų taip didelių vai
sių ir orandžių čia pilna prikri
tusių po medžiais. Jų niekas ne
renka, guli ir pūva.

A. Ol«zewski.

Šen ir Ten Muzikos 
Pasauly

Surinko — Nora

Schubertas, jau šimtas me
tų kaip miręs, vis primena 
mums, kad, jam mirus, kitas 
panašus kompozitorius dar nė
ra pasirodęs. 19tą šimtmetį 
tiktai Chopin ir Schumann bu
vo kiek artesni kaip “meto
distai.”

Nesenai New Yorke Metro
politan ir kitos operos kompa
nijos per vieną savaitę pasta
tė 15’ operų. Ir visų šių operų 
pajamos nesiekė tiek, kiek pa
ėmė Madison Sųuare Garden 
už 36 minutes boksavimo tarp 
Sharkey ir Ileeney. Dailei tas 
yra visai negera, bet atrodo 
visai gera Amerikai.

Ispanijoj koncertai yra taip 
populerųs, kad Madride ir Bar- 
celonoj yra duodami iš ryto, 
po pietų ir vakare.

Johanu S. Bach gimė prieš 
243 metus, bet šiandie jisai 
atrodo daugiaus gyvas, nekad 
kada nors buvo.

Patarimas dainininkams, mu- 
zikininkams, dirigentams ir 
kompozitoriams: “Paprastai
yra naudingiaus pastebėti sa
vo defektus, nekad girtis savo 
atsiek imais.” — Carlyle.

Adam Didur, basso, per 20 
metų dainavęs Metropolitan 
Operoj, išvažiavo Europon, kur, 
Busijos valdžios kviečiamas, 
jis pasirodys 30 operų Mask
voj ir Leningrade.

Waterbury, Conn.
Balandžio 14, 1928.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų valdybos 

1928 metams
Į

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 
1928 m: pirm. J. Motuz, 2430 VV. 
46 PI., pageli). V. Povilaitč, 4558 
So. Albany avė., sekr. J. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., iždo rast. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln avė., 
Harvey, III. kasierius A. Ciesna, 
4501 Šo. Paulina St., tel. Boute- 
vard 4552; maršalka—P. Tiškevi- 
čia, 7009 So. Washtenaw Avė., 
kasos globėjai S. Skridulienė, 
1517 So. 49 et., Cicero, III., ir O. 
Guzauskienč, 5005 S. Trepp Avė., 
ligonių komitetai—O. Deivienė, 
5648 So. Bishop St., ir A. čiesna, 
4501 So. Paulina St.
Joe. Dabulski, sekretorius, 2100 

W. 22 St., hCicago, III.

S1MANO Daukanto Draugijos 
dyba 1928 melams: Pirm. Thom 
Janulis, 3430 S. Morgan si., pa- 
gelbin, Aąg. Jankauskas, 3232 
Emerald avė., nnt, rast. I*. Kilis,

911 \V. 3llh Si., tūrio rast. A. 
Kaitinkis, 3842 S. Union avė., ižd. 
.1. Racevičia, 3326 S. Union avė. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 S. Halsted st., Chicago. 
Illinois.

SUSIVIENIJIMO Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto valdyba 
1928 metams: S. Mažeikis — pir
mininkas, 3119 S. Halsted st., .1. 
Mireikis — vice-pirm., 3219 So. 
Wallace st., D. Gulbinas — nuta
rimų rast., 3144 S. Wallace st., 
A. Bugailiškis — turtų rast., 3339 
S. "VVallaco st., A. Radauskus — 
kontrolės rašt., 3328 Auburn avė., 
P. Balsis — Iždininkas, 5653 So. 
Throop st., J. E. Zacharcvicz — 
advokatas, 903 W. 33rd St. Susi
rinkimai atsibuna kas pirmą tre
čiadienį kiekvieno mėnesio.

ILLINOIS LIETUVIU PA8ELPOS 
Kl.lVItO valdyba 19Ž8 m.: St. Ma
žeika pirm., 3149 So. Halsted St., 
L. Jucius, vico-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rašt.,3842 S. Union Avė., P. 
Norkus, fin. raSt., 1014 W. 60th 
►St.„ B. Butkus, iždininkas, 840 
W. 33rd St., K. Kareckas, ir P. 
Gricius iždo globėjai, J. Barchas, 
maršalka. Susirinkimai atsibuna 
kas pirmą penktadieni kiekvieno 
mėn., Chicagos Lietuvių Audito
rium, 3133 S. Halsted St., 7:30 v. 
vakare.

DR-STĖS DR. VINCO KUDIRKOS 
valdyba 1928 m.: St. Strazdas, 
pirm., 3116 S. Halsted St., J. Ma
kauskas, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rašt., 3842 S. Union Avė., F. 
Skeltis, fin. rašt., 1445 So. 50th 
Avė., Cicero, III., A. Hermanas, 
iždininkas, 538 N. Troy St., J. 
Hermanas ir J. Mikėnas, iždo 
globėjai, K. Bartkus, maršalka. 
Susirinkimai attsibuna kas antras
Seštdienis, kiekvieno mėn., M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 23rd PI., 7:30 
v. vakare.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1928 
m.: J. Rūta, pirm., 3422 S. Lowe 
Avė., B. Yeakauskas, pirm, pag., 
3220 So. Union Avė., St. Kune- 
viez, nut. rašt., 3220 S. Union Av., 
J. Grinius, fin. rašt., 723 W. 34th 
St., F. Kasparas, kontr. rašt., 
3534 S. Lowe Avė., D. Gulbinas, 
iždininkas, 3144 S. Wallace St., 
J. Mačiulis, iždo glob., 3140 So. 
Emerald Avė., J. l’azkevicz, iždo 
globė., 4544 So. Richmbnd St. S. 
Dilius, teisėjas, 8470 Vincennes 
Avė., J. Šulcą, Auditorijos atsto
vas, 3347 S. Emerald Avė., J. 
Grinius, J. Brazda ir P. Kubilius, 
atstovai j Susivienijimą Draugijų. 
J. Katėnas ir E. Bliumas, Tautiš
kų kapinių atstovai, K. Kunca, K. 
Lavonas ir A. Yunevicz, trusti- 
sai.

GARI-IELD LIETUVIU VYRU IB 
MOTERŲ PAšELPINIO KIAURO 
valdyba 1928 metų: Pirm. N. Vi- 
limaitis, 921 S. Ashland Avė.; 
pirm, pagelb. Geo. Medalinskas, 
5564 W. Jackson Rlvd.; rašt. M. 
Medalinskas, 5564 W. Jackson 
Blvd.; fin. rašt. Kris. Klibas, 225 
S. Central Avė.; Kasierius M. Ka- 
ziunas, 3959 W. 16th St.; kasos 
globėjai—Petras Medalinskas, Mi
ke Davidonis ir K. Jakubonis. Su
sirinkimai atsibuna kas antrą nc- 
dėldienį Lavvler Hali, 3929 W. 
Madison SI.

LIETUVIU PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLIUBO AMEBJKOJE valdyba 
1928 metams: pirm. K. Laucius; 
nut. rašt. A. Zalageniis; turto 
rašt. S. Siunkstis; nauji Kandida
tai j valdybą, pirm, pagelb. J. 
Grinis; iždininkas .1. Zimancius; 
kontr. rašj. V. Yonikas, kasos 
globėjas Y. Waitkus; ligonių apte
kimas A. Bekštis.

DBAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETU
VIU TAUTOS MOTERŲ IR VY
RU. Pirm. A. Waieis, 3623 S. Par- 
neli Ąve., pagelb. J. Paltanavi- 
če 3751 S. Emerald Avė., sekr. 
B. Dubinskicnė, 3613 S. Parnell 
Avė., fin. rašt. M. CupHnskas, 
3533 S. Wallace St., rašt. A. Ba
nionis, 939 W. 35 Place., kasos 
globėjai: A. Jackūnas, 561 De- 
kowcn St., B. WaicienC, 3623 S. 
Parnell Avė., kasierius S. Balsis, 
4643 W. Bishop Avė. Durų sargai: 
S. Waranavice ir J. Bartašius. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Tautos parapijos sve
tainėj, .3501 S. Union Avė., 1 vai. 
po pietų.

vai- DBAUGYSTP.S PALAIMINTOS LIE
TUVOS 1928 metams. Pirm. P. 
Racevičia, 5739 S. Peoria SI.; pag. 
.1. Butą, 3122 S. Lovve Avė.; nnt. 
rasi. K. .1. Demereckis, 3331 S. 
Wallnce SI., fin. rasi. 1*'. Micklin, 
4917 S. Kominsky Avė; rontr. 
rasi. A. Stankevlčia, 3028 S. Lowe 
Ave.ę kasos globėjai: S. Mažeika 
ir L. Beliauskas; kasierius E. 
Medelinskis, 3159 S. Emerald Av.; 
maršalka V. Balsevlče ir I’. Mar- 
geviče. Susirinkimai atsibuna kas 
antrą seredą kiekvieną mėnesį 
Chicagos Lietuvių svetainėj, 3133
S. Halsted St. Nariai yra priima
mi sveiki vvrai nuo 18 iki 10 me
tų.

BŪTOS DRAUGYSTĖS valdyba 
1928 m.: pirm. A. Sabaitis, 1947 
String St.; pag. J. Scdenis, 810 XV. 
19 St.; kas. rašt. J. Razmipas, 
4002 Map1Twood Avė.; kasierius 
.1. Vilis, 2507 W. 69 St.; kan. rašt. 
Stela Gimbutaitė, 4241 So. Fair- 
field Avė.; kas. glob. M. Martin
kėne, 3109 So. Ashland Avė.; kas. 
png. Stela Yonušaitė, 4241 So. 
Fairfield Avė.; maršalka W. Bui- 
ša, 4138 So. VVcstern Avė.; nut. 
rašt. J. Hohint<?let 434.r> So. A r- tosimi /Vvo.

Place; Stcnlcy Widginnis, turto 
globėjas. 2026 Union Avė. Bar- 
ney vVifbert, durų sargas, 717 
\Vest 19th Place; Anton Peckai- 
tis, iždininkas, 1700 So Canal St.; 
Trustces: Anton Zellon, Jos. Ka- 
napkei, Peter Fabijonaitis. Susi
rinkimai atsibuna kas pirmą Se
redą kožno mėnesio, 7:30 v. v., 
J. Savicko svet., Union Avė. Kam
pas 19-tos gat. Vyrai sveiki yra 
priimami kliuban nuo 18 ki 15 
metų, piliečiai ir nepiliečiai. Pa
dėsime tapti piliečiais.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje 
KOPERACUOS BANKO

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

Pinigus gavo!
24003—A. Nagienei 
24004—0. Statkienei 
24005 A. Kiltinavičienei 
24006—B. Tautavičienei
24007—M. Paplauskienei
24008—B. Račienei
24009—R. Sabonaičiui 
24010—P. Gimbučiui 
24013 J. Norkūnui
24016 P. Norvilai
24018 O. Stoniukei

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musu motto: PATAR- 

' NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

968 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545
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Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kit2 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs įusų 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 Blv., netoli State St. 

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rousevelt R 
arti St. Ix>uis Avė 

CHICAGO, ILL.

SUSIVIENIJIMO DBAI’GLIV IB 
KLIURU BRIDGEPOBTE valdy
ba 1928 melu: Ben. M. Butkus, 
pirm., 810 \V. 83rd St., Ad. Mi- 
sevičius, pirm.' pagelb; P. Kilis 
nnt. rasi., 911 \V. 31 Iii St., A. 
Zalatorius, ižd., 825 \V. 33rd Si., 
A. Vilkis, maršalka. Atstovai i 
Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovę: Kaz. Demereckis ir J. 
Balčiūnas. Susirinkimus laiko 
kas paskutinį antradienį kiekvie
no mėnesio Chicagos Lietuviu 
Auditorijos svet.

DRAUGYSTĖS SUNŲ LIETUVOS 
No. 1 susirinkimai atsibuna kas 
subatos vakarą po 1 dienos kož
no mėnesio, Petro LukoševiČ sve
tainėj, 4531 S. Paulina St. Val
dyba 1928 metams: J. Klimas, 
jiirm., 6239 So. Donore St.; pa
geli). A. Mažutis, 5721 S. Cali- 
fornia Avė.; nut.rašt. .1. Slota, 
4219 So. Campbell Avė.; fin. rašt. 
.1. Paliekąs, 5944 So. Mozart St.; 
kasos globėjai: J. Szimkus, 4310 
So. Mozart St., I. Norkus. 1649 
So Washtenow Avė; maršalka M. 
Stonis, 4531 So. Paulina St. Sli
džia L. Geležinis; slidžios rašt. A. 

Jonnitis, 463S So. X\rr»ocl Sf.

20 WARIM) LIETUVIU POLITIKOS 
IB PASELPOS KLIŪBAS, Chica
go, III. NVilliam F. Buislias, pirm., 
4138 So. \Vestern Avė.; Anton 
Klevinskas 1-nias vice-pirm., 721 
West 18111 SI.; Anton Stnikis 2-ras 
vice-pirm., 726 West 18th St.; 
Mike Jaswitz, nut. rašt., 912 West 
18tli Place; Charles Klimavice, 
turto rast., 2001 So. Halsted St.; 
Jos Kanapkci, kont. rast., 1949 
So. Halsted St.; Jos. Geraltaus- 
kas turto globėjas, 908 W. 19lh

24019—M. V.-Burdžienei
24020 O. Šimaitienei
24021—S. Lapinskaitei
24022—A. Leviškienei
24023 J. Pranckunienei
24025—O. Stancelaitei
24*026 Al. Kiekunaitei
24027—K. Končiui 

24028—O. Karužienei

24030—M. .Mockienei

rius arba kitą darbą išėjo į 
savo biznius ir nori pakenk
ti šiai įstaigai. Mes matyda
mi jų blogą norą pakenkti 
šiai įstaigai, prašom visų 
tų biznierių, kurie turėjo su 
mumis reikalą, kad remtu- 
mėt ir dabar mus. Mes esa
me labai dėkingi visiem mu
sų rėmėjams ir busime la
bai dėkingi ateityje už jū
sų malonų parėmimą. Del 
informacijų link šios įstai
gos arba kurie norėsite duo
ti orderius, telefonuokite 
Yards 2512.

White Rose Bottling Works 
3308-10 Emeraln Avė, i 
1 Chicago, III.
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Jack and Josh are a Trifle SuspiciousTHE JINGLE BELLES
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Antradienis, balan. 24, 1928 RAlJIENfB, CEICIJO, O.

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

buvo šokiai.
Šito vakaro cbicagiecini ilgai 

neužmirš. — NN.

Aukos

\Varchunas, S. Grigaila, A. B., | 
John Jenckus, K. Petronis, 
Kindrets, Paul Yuška. Viso au
kų surinkta $53.11.

Laisvamanių 1-ma kp.

vairus Gydytojai

Pranešimas
Aukos surinktos M. X. Moc

kaus prakalbose balandžio 
15 d., Mildos svetainėje

Graboriai

S. D. LACHAVICZ

Akių Gydytojai
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

6487
Avenue 

Street 
1752

Phone Boulevard 
4649 South Ashland 

ir 805 Kast 47th
Phone Kemvood
Praktikuoja 20 metų

Joniškiečių L., K. Kliubo ban- 
kietas įvyks balandžio 29 d. 
Liet. Auditorijoj. Visus gerbia
mus svečius maloniai prašome 
iš anksto įsigyti tikėtus, ba Į

Aukavo: 
$2.00, po $1 
Geo. Daraszka, Antanas Mačiu
lis, J. N. Slabis, J. J., Julius 

js nutvok' {■'••jsj v« •'*« j Spudas, Leo Shultz, John Sun-
rengėjai turi žinoti kiek svečių zda, Adam Jordan, V. A. An- 

drie\vskis, Levonas Belevskis, 
I A. Z., Stanislovas Venckunas, 
VVilIiam Paulaitis, Pranas Na- 
vakauskas, Antanas Blėdis, B. 
Einoris, V. Mozus, V. Wait- 

........ i kieviez, M. S., M. S. Valaskas,
Namų savi m n ar ai } s. hum- į Senkauskas, Zigmontas Pūkis, 

prastai svarbų susirinkimą T :11 T „ r»....i
penktadieny, balandžio (April) 
27 tą, 1928, J. J. Ežerskio sve
tainėj, 4600 So. Paulina St 
valandą vakare.

Tikslas susirinkimo

dalyvaus, tiek ir valgių 
reikalinga pagaminti.

—Kviečia rengėjai

Tovvn of Lake

bus

Daugelis iš musų gavom 
paprastai aukštus tax’es. 
bar kyla klausimas, ar mes tu
rėsim taip mokėti jas, arba vi
si kartu ką kitą darysim. Pasi
žadėjo būti šiuo reikalu žinovai 
ir miesto valdybos atstovai šia
me susirinkime, ir jie pasakys, 
kas reikia daryti ir kas galima 
bus pagerinti dabar ir 
Todėl visi namų savininkai bu-1 
tinai bukit šiame susirinkime, 
nes yra svarbu.

ne-

VVilIiam l’rbon
Gandrilaitis,

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-2,516

Lietuviai Daktarai

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

5107

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Tel. Kenvvood 
Valandos 

nuo 9 iki 
nuo 6 iki 

apart šventadienio ir

11 vai. ryte;
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

Frank I lermauckas, Frank Si- 
1 monaitis, Joe Lclis, K. Kreke- 

1 tauški, Antanas Daraszka; po 
j 50c — Tom Bartus, Y 
' Wolt, F. Chebateny, S 
kus, Ona Palton, I. S
Šnara, *G. Bimkus, Jonas, James

M

Louis

Musų patarnav i m a s 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunsvvick 0597
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

PRANEŠIMAI
Roseland. — Repeticiios veikalo 

“Du Broliai” bus šiandie, 8 vai. 
vak., Strumilo svet. Visi artistai-ės 
prašomi būti.

— Režisierius J. J. Zolp

Baltijos Pakrantėse”, 3 
aktų melodrama. Partšė ir stato 

ateity. ’ scenoje art. M. Dundulienė, gegužio 
2, 192,8, ('. S. P. S. svetainėje, 1126 
\V. 18 St. Visos vielos rezervoios, 
lodei norinti gauti geresnes 
malonėkite įsigyti likietus iš 

j to: •
Pastaba: Visi tie. kurie ga- 3252

vot peraukštas taxas nemokė- Halsted St.
kit jų ligi susirinkimui ir atsi
neškite su savim taksu bilas.• Į

—Namų savininkų komitetas.

vietas
anks-

South

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CIIICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:’ 

3238 S. Halsted S't. 
Tel. Victory 4088

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6610 S. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Babravičius suža 
vėju publiką

Juozas Babravičius visuomet i I 
dainuodavo puikiai, bet pereitą 
sekmadieni Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj jisai stačiai sužadė
jo publiką. Dar niekad jo bal-j 
sas neskambėjo taip lyrai i 
švelniai, dar niekad jisai nebu-

Aušros Knygyne, 3210 S. Halsted 
Street.

J. J. Zfdp, R. E. Office, 4559 So. 
' Paulina St.

J. Patkorius, 
Boseland, ir pa» 
lio narius. —M.

IVISUOMIO DEBATAI 
MOCKUM

Balandžio 26 d. (ketvirtadienį) 
vakare, Lietuvių Auditorijoj, naujos 
religijos įkūrėjas V'isuomis kriti- 

i kuos laisvamanybę, o kun. Mockus 
gins ją. |domu bus pasiklausyti.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

10019 Peny
Dundulienė.

SU

Lietuves Akušeres
Avė.,
Bate-

KUN.'

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų įr moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 

TELEFONAS CANAL 0464

Educational
Mokyklos

Financial
Finansai-Paskolos
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GREITAI IR PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGL® KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradin) mokslu 1 devynis mėne
sius; aukštesni mokslą i vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo lakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

PRUDBNTIAl AUTO LOAN8: 
atdara vakaraiH, soa E. illHt St., kampas 

Cottaro Orove Midwi»y 4111

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% koinišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 617-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improvęd Real Estate. $500 
iki $5000. lengvais išmokėjimais.

WJNT()N AND NABTEN 
6829 S. Halsted St.

DR. HERZMAN
- Iš RUSIJOS -

Gerai lietuviams žinomas per 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir ąkušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piketų, 
7 iki 9 vak. Ned. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Plaza 3200

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta
Nedėlioj pagal sutartį

M.

DR. G. L. MADGE
DANTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49 
_____;—-- ---- - ------------- -------- -------

Miscellaneous
{vairus

Turėkit Gražią Pievą 
šįmet

Turėkit turtingą juodžemį 
Atsišaukit 

H. MARTIN
Stewart 9244 arba Begeni 2392
KARPENTEKIS — generalis kon- 

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai- j 
kom malevą, popierą, stiklus ir L t

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT . 
COPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė

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

Tel. Lafayette 6738-6716

UPHOLSTERING, popieravimas, i 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge-' 
riausj darbą. Atsišaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap 
•;kaitliavimus. Kas reik dastatom 

NORTHMORE UPHOLSTERING
SHOP

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

PASKOLINSIM nuo $56 iki $300 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitaere Ava.

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasų 
specialistai, l’aimam ir pristatėm j I 
namus.

644 E. 49 St. 
Drexel 2~t'7

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 

Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFLSO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. A'edėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, 111.

A. Vidikas-Lulevich 
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

lubos

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8335 So. Halsted St

TAISOME kaminus, 3 prakiurimu? 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

C. MOSER
625 W. 48th PI. Yards 1034 lOfiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nu,o 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Res. 3201 South Wallace Street

G. A. BENTZLEY
Patarnavimas upholstcring 

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

Susivienijimas Draugijų ir Kliu- 
bų Bridgeporte laikys mėnesinį su
sirinkimą antradieny, balandžio 21 
dieną, šių metų, 8tą vai. vakare, 

_______  ‘______. 8188 
__ ______ __   kviečiami 
draugijų atstovai ir valdybos būti
nai atsilankyti, nes yra svarbus su
sirinkimas.

— P. K., Nut. Rašt.

ir Lietuvių Auditorijos svetainėje,
So. Halsted St. šiuomi kvk

Galima įsivaizduoti, koki įs
pūdį jisai butų padaręs į klau
sytojus, jeigu butų geresnė sve
tainės akustika 
kartais nebūtų jo

ir - jeigu 
trukdęs bil- 
(mat, publi- 
susėsti) ir 

vaikų klyksmas. Vienoje vietoje 
artistas turėjo net sustoti ir pa
lūkėti, koj nutils kūdikis, kurį i 
motina buvo atsinešusi į svetai
nę turbut liksiu parodyti, kad 
jūs sūnelis gali paimti “augš-

Birutės Choro vienų merginų re
peticija įvyks antradieny, balandžio 
24 d., 8 vai. vakaro, Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St. Vi
sos dainininkės bukit laiku.

Birutė

DR.MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483 
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
b:30 v. vak. Sekmadieniais nuo 10

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1721 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Reaidence , Tel. Fairfax 6353

PERKAME

iki
-12 Advokatai

T. C. NAUGHTON, Plumbing and 
Heating, iron ir tile drainage. Flum- 
bingo ir šildymo sistemos jvedamos. 
dailinais išmokėjimais.

2248 W. Madison St.
West 0017

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

$5 ĮMOKĖTI
KITUS Į

3 METUS

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

vičius.
Beveik netikėtai, žmonių 

buvo atvykę daug. Pilna didžio
ji salė apačioje (kai kam net! 
pasieniais teko stovėti) ir geras 
būrys galerijoje. Aišku, čika- 
giečiai mėgsta Babravičių, jei
gu |M> tokios daugybės vakarų 
šiame sezone ir nepaisant gra
žaus oro, kuris viliote viliojo 
kiekvieną automobilistą į par
kus ir laukus, jų šitiek prisi
rinko. Ir patenkinimas artisto 
dainavimu buvo matyti visų vei
duose.

Visą savo balso gražumą ar
tistas parodė po pirmosios jxt- 
trauks, pradedant arija iš ope
ros “Sadko” (kuri jam be galo 
gerai pavyko) ir baigiant “Kur 
bakūžė samanota”, pačiam ga
le. Iki pertraukos, pirmoje 
programo dalyje, buvo jaučia
ma, kad jisai lyg truputi ner- 
vuojasi; bet paskui nervingu
mas išnyko ir iš viso artisto už
silaikymo jau buvo matyt, kad 
jisai smagiam upe ir pilnai pa
sitiki savim.

Iš kokių dviejų dešimčių dai
nų, kurios buvo jo sudainuotos, 
labiausia publikai patiko, be 
aukšėiaus minėtosios arijos, 
“Kaziukas” (lietuvių kalba!), 
“Tykiai, tykiai Nemunėlis’’ ir

PADĖKA
BrangŲM giminaičiai ir draugai 
Musų šeimynoj įvyko neapsa
koma nelaimė. Automobilio ka
tastrofoj tapo pavojingai su
žeista musu vyresnioji dukre
lė Joana, kuri išsirgusi apie 
metus laiko, pasimirė ir ba
landžio 14 d. tapo palaidota 
Tautiškuose kapinėse. Musų 
Šaunesnysis sūnūs Reimondas, 
:eletq mėnesių atgal katastro- 

fingai žuvęs gazolinui užside
gus, taipgi palaidotas Tautiš
kuose kapinėse, bet balandžio 
14 d. tapo perkeltas j sesers 
Joanos duobę ir su ją užkas
ta .

Žiauri mirtis išplėšė mums 
iš širdies, senatvės paguodą, 
musų brangiausią dukterį Jo
aną ir jauninusįjį sūnų Rei- 
mondą. Tasai smūgis mums 
buvo taip baisus, kad tiktai 
Jūsų, brangus giminaičiai ir 
di augai, jautri širdis, padėjo 
tą nelaimę pergyventi.

Skausmo suspausti, tariame 
širdingiausj ačiū visiems, ku
rie: dalyvavimu laidotuvėse, 
vainikais arba kitu budu pa
gerbė musų nelaimingai žuvu
sių vaiku atmintį ir pareiškė 
mums užuojautos. Taipgi gerb. 
artistui J. Vaičkui už nepa
prastai jausmingą prakalbą ir 
visiems tiems, kurie lankę mu
sų brangią dukrelę ligoje.

Nuliudusi
Kybartų šeimyna.

Phone Victory 4952
A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUS E R K A

3252 South Halsted Street
MUS.

Viršui Universal
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tartį.

su
12

Ki
su-

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O D

Graboriai

D

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

Tel. Lafayette 4146 
a 1 a n d o s

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

V

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS KENT1STAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. R00TH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:00 P.M. 6:00 iki 8:30 P.M.

CHICAGO

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Rootn 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted S't.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

MŪRINIAI ir mediniai 
garažai, porČiai, pakeliam 
pertaisom, įdedam cementinius pa
matus, šalygatvius, grindis, stogus, 
malevojam, plasterioiam, įvedam 
plumbingą, visas darnas garantuo
tas, telefonuokit dėl dykai apskait- 
Jiavimo, Brunsvvick 4707.

AJAX CONSTRUCT1ON CO.

namai, 
namus,

Chicago, III.

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co 

1647 West 47th St.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 2001

2206 Milwaukee Avė.

H
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedelio ir 

1‘ėtnyčios

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

ĘRED W. SORGE 
1013 N. Califomia Avė.

Humpoldt 7946

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

1618 \\* 18th St.
I. F. Dankovvski, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

MES atliekame viską prie na
mų statymo. Taisome, perdir
bame namus, bungalows, gara
žus, porčius. Atsišaukit pas mus 
dėl dykai apskaitliavinio.
ANDERSON and LEEVVORTII 

935 W. Marąuette Road 
Tel. Wentworth 8548

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

DAVID HAAS $ CO. 
6755 Sheridan Rd.

Sheldrakc 4020

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West VVashington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba uykit crcam- 
carth 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

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, 111.

Personai
Asmenų Ieško

MIRĖ Justinas Radusis 1924 me
tais, 1036 Eust 98rd St., Chicago, 
III., United States, iš VilkŠikų kai
mo, Naumiesčio apskr., Suvalkų rėd, 
Justinas Radušis paliko turtą Juo
zui I’rilipui, pusbroliui. Kurie bu
vot ir girdėjot paskutinius žodžius 
palikimo turto, maloniai jūsų pra
šau duoti žinią man ypatiškai ar 
laišku; užmokėsiu Jums kiek Jums 
reikės. JOE PRILIPĄS ar PHILLIPS 
547 W. Madison St., Chicago, III.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudumą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius, Visuo- 

11 S — sc atsilikimuose egzaminavimas da- 
p: romas su elektra, parodančia ma- 

1F *1- liausiąs klaidas. Spccialė atyda at- 
į mokyklos vaikus. Va

landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

• Phone Boulevard 7589

esnis
gesnis Už kitu i° * hmdnw ntin
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 3.
Prospect 1028

Ros. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 VV. 22nd St. nuo 7-9 
Telephone Roosevelt 9090

0096 •>!iqnd*H ouojapj, hiuvyi

binančiai
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

“Karvelėlis”. 4605-07 So. Hermitage Avė,
Smagų programų pamargini- 

mą sudarė p-ios Saboiiicnčs 
smuikas solo, p. Sabonio bari
tonas solo ir Bijansko skambi-

juujant kitiviiib). l’o koncerto 3201

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4417 So. l'airfield 
Tel. Lafayette

SKY R1US
Up) So. 19 Ct.. 

rd. Cicero 3
SKYRIUS .

Aubiuii Avė. Tel. Bhd. 3201

Avenue

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas 
3265 So. Halsted St. 

.lando •: nuo l ■ iki 8 vakare
Medeliu j nuo 10 iki 1

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas' ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiku ir visų chroniškų ligų

OfitMis: 3102 S. Halsted St., Chicugo 
arti 31st Street

Valandų;.: 1- -3 po liet, 7—-8 vakaru 
JMedėliomis • ir švIuuUd. 10—12 diuną

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonai Canal 255Ž

Valandos 9 ryto iki S vakare 
Surėdo j ir Pdtnyeioj nu<> 9 iki (> 

Nedėlioj nuo H ryto iki 1 v. p. p.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jųa manote apie taatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame x vi
sokius pataisymus, iškaitant plum
bingą ir apšildymą. r " \ ‘ 
įmokėti, kitus j du metus iftmokėji 
mals. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CON8TRUCTJON CO. 
6201 West Grand Avė.

Ber&hire 1321 
MR. PARIS

PAIEŠKAU giminių Janušaičių 
Amerikoje. Jąnųšaitis dėdė sirgo Ii- 
gonbutį (’ook County, iš Cook Coun- 
ty Į Oak Forest, Informury, UI. 
Matėmėms su dėde 12tą Gegužio, 
1925; paskutinius, jo Žodžius girdė
jau tokius: dėdė sakė 
tam viską jam, 
no...........

Palieku ši- 
. . . . giminaitis ma-

T vt < ’hi H n0’” Kurie giedojote ir matėte, ma- 
i*-: loningai duokite žinią ypatiškai ar

us įsmokejl- ; į)a iai,šku. Kiek reikės užmokėsiu už 
‘ patarnavimą. JUOZAS PRILIPĄS, 
i 517 W. MtUlisyn St., Chicago, 111.

.(Uuntinued oa pag« 8).
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CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Furniture & Fixtures

Rakandai-įtaisai
AutomobilesPersonai

A1*0”1 page-
VELTUI

Patentai, Vaizboženklial, 
wrighu. Rašyk šiandie,
reikalais kreipkitės prie manęs 
Si Inu užsitikėjimu. Teisingas 

reitas patarnavimas.
B. Pelechowicz

Registered Patent Attornay, 
23t0 W. Chicago Ava.

Dept. 7 
Chicago, III.

Iš Sandelio Išpardavimas
I Mohair Parlor aotaa__ ___________ — 948.00

>350 Parlor aotaa ..............—...........—
>»<»<> Fnezo Parlor itctaH -------
Walnilt lledroom aolan ......................Patentų >"00 Walnul iniegriiiinlo actas____

au " " “. Valromo karnb. setas _________ __
u >ioo Vaisomo kambario setas -■ ■

11x12 Wiiton kaurai ..........   , ■—
><15 Wilton 0x12 ..... ................................
>05 VViiton l»x12 ................................ .
>50 CoxwellJ krėslai .... ........ ..

' availAble storage
7728-32 Stony Island Avė.

Atdara iki 10 kas vak.. ned. iki ti ▼

M & K Motor Sales
r,,.cniraroB m* n ai n a! tr at«akan<san«l vartotą 
90A OO karu pardavinėtojai, 100 Kariintnotu vartotą 
985^00 karų, pilnai irenictl, gerame mcclinntlkame

935.00
95A.UO
930.00
945.00
915.00 IKlDOE ‘27
922.00 HUICK *27,
937.00 ....................
915.00

CO.

stovyje, karai parduodami nuo >180 iki 
>2(IOO. Mes turimo karų kuris tinka viso
kiems reikalams. Cash, llniokljimala. mai
nais.

0811-13 8m HalatM Ht.

94 2 A 
»«A0 
$iiiia 
940A 
9AIIA 
9<IA0 

.4 '211 Conch . .  .................—. y.lUA
V UI kurni garantuoti. lAmokAJImaia 

* 20(10 So. llalnted St.
Atdara viaada

OAKhANI) 
REII JII. 
<-HIIYSI.EH 
NASli '27, 
HUDSON

Sedan  ___ _———
Sedan -- ---- --------------

'28. i durimi* wdnn 
4 diirimiH nedan . 

'28, lliodel 52 ......
ndvnnced (i sedan .

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

MR. KERANSKl
Room 1514

134 N. LaSnlIe St.

Storage Išpardavimas
Jtisų proga nusipirkti nuic*to« njMog for- 

nPiUN. karpelU* labai piflft kaina. 
4 kambarių fiiiničial tmp plirlai Kaip 
Grynaa mahoKany parlorlo nctaa $f>0. 
".Mohair iriee** parlorlo actai. 
ValakiAko rieim'lo nudAio valgomojo 
bario sclal. mieukambario actai, 
vtiinon karprtal, visokio ilidilo. 
Coxw*ll ked^a, stalai, lempos Ir t. t.

PARAMOVNT STORAUH 
7301 Ur«K>nwoo<l Avc.

9185

kam

NAUJI ir vartoti likę hankrutiju- 
sių rakandai ir kaurai. Tikras ber- 

1 genas. Dastatvnias veltui. Bnld’s 
REIKIA 2 shearmenŲ prie No. 2 Furniture, 1142 \V. Madison st.

žirklių. APEX IRON A METAL CO. Į 
4OOO Wentworth Avė.

3 DIENŲ IŠPARDAVIMAS 
Buick '27 Sedan .............   $1150
Studebaker Brougham .............   485
Studehakor Sedan ..................  430
Nash (’oach .......................   585
Hudson Brougham ................... 595
Buick Coach .............................. 575
Chevrolet Sedans ...................... 385

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

Farms For Sale
Ūkiai Panlavimui

Resortas ir Farma

Real Estate For Sale
Namai-žemS Pardavimui

ŠAUNUS BARGENAT

APLEIDŽIU miestą, turiu par- 
_________________________________ , duoti savo gražų 3 šmotų seklyčios 

Help VVanted—Female_setij, 8 šmolų valgomo kambario
Darbininkių Reikia ! sel9» 4 miegruimio setą, pa-----------------------—*---------- —.— ------- , statomas gražias lempas, 2 kaurus 

REIKIA patyrusių operatorkų 9vl2. Parduosiu dalimis ir pigiai, 
prie Singer Siuvamų mašinų. Su-1 Rakandai tik 2 mėnesiu vartoti. 
Įierior Auto Sahrick Co., 2100 So. 1 2902 W. North Avė.,
Morgan SI. kampas Francisco avė.

BUICK vėliausio modelio, 7 pa- 
sažierių Sedan, išrodo kaip naujas, 
kaina $84.5, jmokėti $100.

7020 So. Halsted St.

NASH 
(rengtas, 
rus, »»M

7001

COaCH 1(12f’, 5 paaatterlą. pilnai 
puikųa ballon tajerai, labai žva- 
dlenų rarantliotm*. Kaina >305.

FINANCE CO.
Stony laland., Falrfax 8030, 

atdara vakarala arba nedalioj

Furnished Rooms

RENDON didelis garu šildomas 
kambarys vienam arba dviem vy
ram. A. GREGA1TIS, 3243 Emerald 
Avenue.

Nauji arba Vartoti Rakandai
8torn«ry)o. piirlat greitam ilpardavimnl par

lorlo »< tai, valroinl uotui, mlcxkambarto ac
tai. tai turi dltlNia paHirihkimaa visokių ra
kandu ir vartotų karpetų. visokio didžio.

CHl’OAK 1‘AKK storage 
3531 N. Clark St.

Warncr Stora**. 3240 N. Halatcd St. , , . . -
Atdara vakarais ir Nedaliomis ikt 5 v. vai. 1 demon.stratorius,

NASH 1927 coach, labai gerame 
stovyje, mechaniškai gerame stovy
je, geras visais atžvilgiais, kaina 
$565. FINANCE CO., 7001 Stony 
Island, Fairfax 8030. Atdara va
karais arba nedėlioj.

For Kent
RENDA1 20 karų garadžius, ge

ra vieta dėl mekanikystės taisymo i 
automobilių. Renda nebrangi. Kas i 
norėtų rendavoti, čionai yra gera į 
proga. 3804 So. Kedzie Avė., Tel. j 
Lafayetle 6738.

MODERNIŠKI rakandai 4 kam
barių, kaurai ir t. t. Geras pasiū
lymas nebus atmestas. Parduosiu I 
dalimis. Pilone Englcsvood 7378.

____________ i

RENI)Al 6 kambariai, yra elek
tra. maudynė. Renda $22.00. 2-ros 
lubos. M IŠTEK, 3121 So. Morgan'

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

Triangle 7417

Pa r

Musicai instrumento
Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo grojiklį pia
ną, išrodo ir groja taip naujas, už 
$95, $10 cash, kitus į 3 mėnesius. 
6621 So. Richmopd Avė., 2-ros 
lubos.

4 KAMBARIŲ neatsišaukusių ra
kandu ...................$75

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

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

A-B-C FIREPROOF 
Furniture Sales Dept.

2525 \V. Madison, near Western

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

UŽ $75 nupliksite mano upright 
Lyon Ji Healy pianą, ’l’uri būt par
duotas iki gegužio 1 dienos.

Uolu m bus 7491

Furniture & Fixtures
Rakandai-Raisai

BARGENAS Už cash. Parduosim 
pigiai naujus ir biskį vartotus ra
kandus. Gražus, rankomis karbuo- 
ti seklyčių setai, $60, 7 šmotų wal. 
valg. kambario setas, $59, t šmotų 
\valnut miegruimio setas, $67, kar
uotai, lempos, pusryčiams setai, 
krėslai ir šimtai kitų dalykų. Atda
ra kožną vakarą iki 10 vai. Nedė- 
lioj iki 5. Klauskit Irtving.

Turft’s l’ircproof Storage 
44 11 Madison St.

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

AJAX FURNITURE CO. 
1432-34 W. Madison St

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

va- LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siuva
mą mašiną. Pasirinkimas Singer ma
šinų ir pertaisytų, $10 ir daugiau ar 
išmokėjimais. 4251 Cottage Brovė Av.1

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

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

Automobiles
AUTOMOBILIŲ BAROENAI 

Pardavimui 
Oakland 11)28 metų ___________

Studebaker Spccial Six Sc<|an 11)24 
Studebaker tourimr 1924 . 
HiuIkoii Sedan 11)23 metų 

parduoda gražius P«MTles« Sedan 1B24- Įlietų 
r - - Sedan 11)23

Šitie visi 1
JAUNA pora *----------- - --------

rakandus, vartotus * mėnesius, mo-į ................. ..
hair Frieze seklyčios setas, 10 šmo- naujų st'uūebakerio' kuru, 

. <la visi labai pigiai. Jef; 
' pirkti nauji Studebakertų \valnut valgomojo kambario ae 

tas, 2 vvalnut miegruimio setai, kau-! ii 
rai, parduosiu dalimis.

4626 N. Ashland Avė.

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

1543 N. Homan Avė. 
Netoli North Avė.

turiu
i*a-

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS
4 kambarių, verti 91OOO  9205 
4 kambarių, verti 92000 __________ _ $475
9200 Mohair Friese aeklyčloa Betas __ 988
>450 Kneze seklyčios aelaa  9145 
>150 rieAulinia valgomo kambario actas 955 
>185 5 Arnotų waluut mieirruimio setas 988 
Coxwell krėslai, kaurai visokios njAiea.
6 Šmotų pusryi'iatna setas_____________ >10

COLLINS STORAGE 
5114 Madison St. 

Atdara vakarais iki 9. nedalioj iki 5

Rakandai

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

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

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

Geriausia pirkinys! 
sidaryti kooperacija 
žmonių ir visi turės 

važi- mai darbo ir įplaukų.
nėtas, naujo karo garantija,' $1275, tčs greitai. Naujienos, klauskit 

Į J. šmotelis. .

NASH spėriai 6 durimis sedan 
1700 mylių '

estern Avė.

MES utmoki^aime cnsh už Jūsų au 
Piltų, viaokių ifi< 11 rby e<’-i u ir modelių, 
mokealmn dnuiriau iicr-u Hlue Book 

ATLAS .MOTORS Ine. 
0030 Cottage Orove Ava.

PARDAVIMUI mūrinis mimas 4 
pagyvenimų po 5 kambarius, 4 karų 
ga radžas, graži vieta, prie didelio 
Murųuette Parko, karų linijos ir mo
kyklų, GG1G ir 18 S. Whlpple St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui ------------------------------------------

PARSIDUODA kampinis lotas 
West Pullman, 121 gatvė ir Saga- 
niun avė. 40x125 pėdų didumo, 
viskas apmokėta. Savininkas par
duoda labai pigiai, nes reikalingi 
pinigai. Už cash parduoda $1250.

Ben. .1. Kazanauskas, 
2212 W. 23 Place

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų mū
rinis namas, visi po 4 kambarius, 
maudynės, elektra ir visi paranka
mai. Brighton Parke. 2830 W. 40 St.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas po 4 ir 4 kambarius, inlaisyta 
pagal vėliausios mados, Brighton 
Parko. 4416 S. Talman Avc.

MŪRINIS namas, bizniavas, yra 
storas, pagyvenimas prie štoro ir, 
viršui 5 kambarių flatas, graži vic- • 
ta. 4611 Archer Avė.

NAUJAS mūrinis namas tik bai
giamas būdavot po 4 ir 4 kamba
rius, karštu vandeniu apšildomas, 1 
fintas ir visi parankamai, parduosim 
pigiai. 7003 S. Washtenaw Avė.

Jeigu Tamstos nepasirinksite iŠ 
musų šitų namų, tai mes turim lotų 
ir pabudavosim kokis 'ramstai pa
tiks.

Taipgi mes šituos namus mainy
tume ant kitokių namų ar lotų.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674
Gali su- 

iš keletos 
pakanka-
Kreipki-

Bungalow Bargenas
Nauja 5 kambarių, 

riausiais įtaisymais 
bungalow, savininkas

su ge- 
murine 
priver-

PARDAVIMUI septynių fintų kum
pinis muro narnos North Side, 2 
fintai po 5 kamb. ir 5 flatai po 4 
kambarius ir keturių karų garažas. 
Namas ir garažas styinu apšildomas. 
Name randasi visi vėliausios ma
dos įrengimai. Rendos neša į me
tus $6000. Kaina yra labai prieina
ma. Savininkas sutinka mainyti ant 
gerų lotų,

Ben. .1. Kazansuskas, 
2242 W. 23 Place

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 2-6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas; parduosiu pigiai, kas pirks 
greitai. Ir 6 kambarių bungalovv ar
ti Marųuette Parko. 

WALTER J.
6601 S. Western 
3236 W. 55th St.

PAUL
Republic 4170 
Hemlock 2389

SAVININKAS turi parduoti 12 
apt. namą, tiktai vienų metų senu
mo, dėl ligos parduosiu pigiai. 
Brokeriui neatsišaukit. Savininkas. 
Tel. Radeltffe 2131.

SAVININKAS turi parduoti 2 fla
tų namą, 6—7 kambarių, mūrinis, 
taipgi mūrinis garažas.

šaukit Stewart 3920

PARSIDUODA lotas ant Western 
Avė. tarp 68-to.s ir 69-tos. Arba 
mainysiu į mažą namą. 327 E. 1151h 
Str.

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

i $65 į mėnesį. Netoli nuo 12th St. 
stas ' šia savaitę parduoti' už I karų ir elevatorio. Atsišaukit

v 1623 ir 1627 So. 56th Avė.
autorno- 

M »*• ■' ■»

"r“ MODERNIŠKA 120 AKRŲ PIE- 
___ NIN1NKYSTP.S FARMA

Puikus budinkai ir padargai, 
___ moderniška 10 kambarių stuba, 

pardavimui pusė lunch imimio!ffflsas, elektia ir vanduo, certi- 
arba visą, vienai persunku; biznis fikuotos 
eina gerai; vieta visą žipoma per 
daug metų.

669 W. 14th Street

$8,000, yra verta 
$1,000 įmokėti, o likusius 
renda. *

$10,000; 
kaip

Business Chances
Pardavimui Bizniai Vertės $14,000 

už $11,000

Už $250 iki $506 nupirksile nau
ją 5 kambarių murinę bungalow, 
oetagon frontu, furnas šildomas, 
vėliausios mados, kaina $7500, $55 
į mėnesį, įskaitant nuošimčius. 
5635 Irving Park blvd. Kilti. 5773.

PARDAVIMUI 3 kėdžių barberne, 
senas ir geras biznis. Pigiai. 10722 
So. Michigan Avė.

karves, bargenas už 
$75,000.

J. II. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė., VVilmctte 

Phone 364

2 gyvenimų mūrinis namas
FLATINiS namas — South Side.

67 & Loomis. 2
mas, cementiniu

flatų medinis na- 
pamatu, 2 karų

SU garadžiumi, 10 metų senu- garažas, įplaukų $85 į mėnesį, kai
mo, karštu vandeniu šildomas, !Į*‘ tiktai $8000, $2000 cash. Sav.
lotas 30x125. Visos gatvės 
nientuotos ir išmokėtos, 
$2,000 įmokėti.

ce-
tik

Stewart 7704
$2000 cash.

PARDAVIMUI 4 krėslų Barber 
Shop labai pigiai. Priežastj pi _ 
vimo patirsite ant vietos. 1610 W. 
47th St., kampas Ashland Avė.

.PARDAVIMUI ice ejeain parlor, 
cigarų, tabako, mokyklos reikmenų, 
ari i prie public mokyklos, aukštos 
rųšies storas, renda nebrangi; du 
dideli ruimai prie storo. Priežastis 
—vienas negaliu apdirbti. Arba par
duodu su visu nąinu; priimu 2 fia
lų namą į mainus. Namas, storas, 
1-5 kamb. 2-4 knnib. flatąi.

2610 \V. 69th SI.

“---- FARMOS MAINYMUI
...Našlė parduoda 40 akrų farmą, 
iiiMn-«ru stuba, barne ir padargais. Ran

dasi netoli Chestorton, Ind. Mainys 
i miesto namą.

BANKER’S REALTY CO. 
6304 Rhodes Avė.

Midsvay 1422

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
' nė, lietuvių kolonijoj. Cash biznis, 
i Išdirbtas per metus. Priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

7118 So. Western Avė.

ILLINOIS farina pardavimui ar
ba mainymui i Chicagos namą. 1G0 
akrų su budinkais ir išdirbta že
mė, tik 68 mylios nuo Cnieagos 
šiaurėj, arti Kankakee, III. Kaina 
labai pigi. Del platesnių žinių kreip
kitės: A. Petrulis, 1630 N. Robey 
St. Tel. Armitage 3400.

Real Estate For Sale >
Namai-žemė Pardavimui

2

Bizniavas namas 
už $11,500

štorai ir 2 gyvenimai 
kambarių, geras mūrinis

su kampiniu lotu, 50x125, 
geras bargenas ant kurio 
proga uždirbti gerą

mas 
yra 
yra 
na. c

Įplaukų $3,000, 
o kaina, $12,000

5-6 
na-

pel-

PARDAVIMUI grosernė ir 
, tižių krautuvė. Turiu du bizniu, 
ku apsidirbti.

1418 Wentworth Avė.

ken- 
sun-

PARDAVIMUI lotas 90x185 — 
Hillsdale, III., 20 mylių iš Chicą- 
gos.

. 3432 So. Morgan St., Blvd. 5976

13 kambarių 
kandai,?, visada 
kampiniu lotu, 
$3,000 įmokėti,
pragyventi iš , to namo įplau
kų.

namas su 
išrenduota, 

40x125,
Galima lengvai

ra
sų 

tik

TAS ko jus norite. Tikras pirki
nys, 5 kambarių moderniškas me
dinis namas, Norwood Park, yra 
elektra, garažas, bile pasiūlymas 
geras, išmokėjimais. 6936 Bryn 
Mawr Avė. Newcastle 1905. 

r

67th IR LOOMIS
2 flatų medinis namas, cc-j 

mentiniu pamatu, 2 karų ’gara-; 
žas, įplaukų 885 j mėnesį, kaina 
tik $8,000, cash $2,000. šaukit 
savininką

Stewart 7764

$1000 PIGIAU
TURUI parduoti graftų modemiškų 

kambarių mūrinį bungalow, >3000 <
reikia. 

Atsiftaukitn Šiandie.
Savininkas 

5742 So. VVhipple Street 
Republic 8708

> O' 
cash j

$375.00 i -------- ~ •
00 -----------  ■ — _ •■msioo Shop ir 5 Poni tabeliai už Chatel 

M75 00 1 Moitgage. Kaina $250.00. 'Puriu par- 
..... .......... >fi(H)o1 duoti iki Balandžio 27 d. J. G., 

karai yra rauti | mainus ant I 4q2 E. U5th St., Pullman 9598.per tat paralduo- , 
eRate nusitarė

arba bile kuri i -------- — ■ ■'* —'

PARDAVIMUI 2 kėdžių Barber

402 E. U5th St., Pullman 9598
visi labai pigiai. Jeigu 

nauji Studebaker 
genų karų — duokite žinią 

Kibti. mes pribukime i 
dūoaime Jum* tinkamą r 

(staiga randasi Bridreporto 
31 -mon

PARDAVIMUI pigiai 6 kamba
rių stubos rakandai. Norinčiam iš- 
rendavosiu flatą, nes aš išvažiuoju 
j Lietuvą. Galima matyti vakarais 
nuo 7 valandos, išskiriant ketvergą 
ir subatą; nedėlioj visą dieną.

.3425 So. Leavitt Street 
1-mos lubos

Pirk arba Mainyk

nusitarę 
bile kur] 

j telefonu I 
Victoiy' Kibti, mes pribusime asmeniškai i 

Jum, tinkamą patarnavimą. 
Musų įstaiga randasi Bridgeporto kolom-1 
joje ant 31-mos gatves — 100 p<\lų | 
vakarus nuo Halsted St. Prie pirmos pro
gos kviečiam savo tautiečius pamatyti mu
ši) įstaigą ir K>28 metų puikius Stude
baker automobilius, taipgi senų karų bar- 
gemis. MILDA AUTO SALES. 800 Weat 
3181 St.. Tel. Vlitoty KI00. 

D. KURAITIS ir A. KASIULIS 
Savininkai

PARDAVIMUI soft drink parlor 
ir furnished rooms biznis; 12 ge
rai įrengtų . kambarių; luriu greit 
parduoti; bargenas.

1124 N. Western Avė.

Iš priežasties išvažiavimo į kitą 
miestą parduodam pigiai murinę re
zidenciją, 7 kambarių.

7121 So. Talman Avė.

Geras bargenas, 10 gyveni
mų kampinis mūrinis 'namas, 
kuris neša gryno .pelno virš 
$3,000 į metus, apmokėjus vi
sas išlaidas. Savininkas ims 
bile kokią prapertę arba biz
nį mainais.

EKSTRA SPECIALIS BARGE-I
NAS. JŪSŲ KAINA

PAVASARINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Tiktai Iki 
Mėnesio. Užbaigos 

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
CHICAGOJ

PARDAVIMUI bučernė, geroj vie
toj. Priežastis — viena moteris. 
Parduosiu labai pigiai.

Cicero 4097

PARDAVIMUI grosernė, pigi ren
da. Mainysiu ant saliuno. Yra ir 
bučernės fikčeriai.

1243 W. 69th Street

PARDAVIMUI barbernė, sena vie
ta, per daug metų išdirbtas biznis; 
3 krėslai. 3151 So. Halsted St.

PARDAVIMUI dviejų flatų 
namas, 4 ir 5 kambarių, 
Western Electric 

4818 W.
Co.

23rd Place

muro 
netoli

Kampas už $3,500

PARDAVIMUI, lotas 75x125, įren
gtas su 3-4 kambarių apt. ir 2-4 
kambarių apt.. prie 3941-5 S. Wells 
St. Medinis namas, labai gerame 
stovyje, kaina $6,000, cash $2,000.

M. J. COLEMAN and CO. 
120 E. Pershlng Road 

Blvd. 7769

Kampinis lotas prie Whipple 
ir 58th St. Turi būt parduo
tas greit.

Mes priversti esame parduoti už 
užlaikymą sandėlyj dėl keleto kam
barių rakandus už jūsų pasiūlytą 
kainą. Gražus mohair ir veiour sek
lyčios setas, valgomo ir miegruimio 
kambarių setai, pianai, kaurai, kar- j 
pelai. šis yra didžiausis išpardavi- ( 
mas Chicagoj. Atsilankykit tuojau. 
Geriausis bargenas ir pigiausios *0’,iac, , 
kainos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

Mes turime išvežti tuos karus tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik 

* per pusę

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

7715 So. Halsted St.

coach .......................
: Oakland Landeau Sedan ’27 .... 

Nash ’26 coach .........................
Essex ’26 coach .......................
Chevrolet ’26 4 door sedan ....
Buick ’25 Master 6 touring ....

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

Exchange—Mainai
„,r>' Reikalingos Ūkės 
$795 Ūkininkai, kurie norite mainyti 
$495 sav° ukes-farmas j Chicagos namus, 
$350 malonėkite rašyti arba telefo • 
<750 nuoti i musų įstaigą, nes mes tu- 
«525 rime iki valos žmonių, kurie nori 
’ | farmų, Illinois, Michigan, Wiscon»in

ir Indiana valstijose.
K. J. Macke & Co.

(MAČIUKAS) 
2436 W. 59th 
Tel. Prospect

MAINYK savo namą, lotą

SPECIALIS BARGENAS
Turi būt parduotas tuojau gin- 

ŽUH B kambarių bungalow, tai bus 
pulkus dėl jūsų namas. Savininkas 
nori apleisti miestą. Viskas yra 
įtaisyta vėliausios mados, parduo
siu pigiai pirmutiniam pirkėjui. 
Bungalov randasi prie

5730 So. Wmpple St. 
Raktai randasi

3211 W. 63rd St., Hemlock 4900

I

Pardavimui keletas lotų ne
toli Marąuctte Parko po $1000, 
lengvais išmokėjimais. Del pla
tesnių (paaiškinimų apie virš 
minėtus barbenus, kreipkitės 

pas
J. SINKUS and CO.
6959 So. Ęalsted St.

itreet 
3140

PARDAVIMUI 5 kambarių medi
nis namas, netoli Jefferson Forest 
prezerve, arba mainysiu i kendžių 
krautuvę ar lota.

5548 Ardmore Avė.
$595
$725

JAUNA pora parduoda su nuo-; 
stoliu gražius ---- ’ “ —i
seklyčios setas, 10 šmot 
kambario setas, ‘ _
Galima parduoti dalimis. Keystone' 
6738. 1337 N. Albany avc.

' SUUZ' 45 T0 61 EAST 55th st- 

, 2 miegruimio setai. GARFIELD MOTOR
“ . ..... COMPANY

$495 j arba biznį ant mažesnio ar di- 
dėsnio namo, arba farmos. Tu-

$450 rime didelį pasirinkimą. Galė
site išsirinkti pagal savo no
rą.

PARDAVIMUI ar mainui biznia
vas kampinis namas; įplaukų $75 
j mėnesį. Savininkas

568 W. 18th St.

EKSTRA SPECIALUS BARGENAS 
3 po 30 pėdų lotai prie Califor- 

nia, netoli 71st St., taipgi 2 po 50 
pėdų lotai prie California ir Mar- 
ųuette Parko, netoli lietuvių baž
nyčios ir ligonbuČio. Pirkit -lietu
vių kolonijoj, kurioj statoma daug 
namų. Cash arba mainais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearbom St., Central 3654.

H
J. SINKUS dfid CO.
6959 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 4-4 
kambarių,, geroj Apiehnkėj, tiktai 
$4,000. 2542 W. 50th St.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 4-4 
kambarių, geroj apiehnkėj, tiktai 
$4,000. 2542 W. 50th St.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, krautuvės ir flatai. Karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų mūrinis 
garažas. Naujas namas. Yra gro- 
semė ir bučernė, rendos $150, į va
karus nuo 59th St., netoli Westem 
Avė. Parduosiu pigiai.
IGNATIUS CHAP & COMPANY 

31st prie Wallace Street

Real Estate For Sale
Namai-žemė Parda vinį ui

MES turime koletą 2 flatinių na
mų, kdriuos parduosime po $2500 
įmokėjus, kitus lengvais mėnesi
niais išmokėjimais. Taipgi 12 fia
lų ir G patų namus. Jei norite pui- 
cių bargenų, paumalykifc* su mumis 
šiandie.

D’ALESANDRE
8043% Armitage Avenue
Telefonas Spaulding 4266

Bungalovvs Už 
$500 

įmokėjus
Jūsų paskutinė proga įsigyti vie

ną Šių ultra modemiškų namų. 
Ir po $75 »į menes). Skam
ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje, 
pastatys ant jūsų loto gražų, mo
dernišką namą. Visas namas bus iš 
plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė, bufetas, jmurylas 
plumbingas, vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelinį namą.

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

Carlson Construction 
Company 

108.38 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
Kampinis 8 flatų mūrinis na

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

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

JOS. W.
4213

mediniai, pečiais šildo- 
geriausis pirkinys Chi- 
50x125, randasi, 4445-7 
St., kaina $3.300 kiek-

HOUGH AND SON 
So. Halsted St.

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun- 

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

4 kambarių namas
5 kambarių namas
6 kambarių namas
7 kambarių namas

randasi prie ecmentuotos gat- 
vės. tik 3 blokai nuo Grand Avė.

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

Matykit savininką ir budavotoją

J. COLEMAN ' 
2104 N. Harlem Avė.

Koncesijos 
K r austykite s

$5300
$7.300
$7500
$7950

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

BURKE REALTY CO. • 
8053 So. Halsted St. 1 

Triangle 2794

į $1500 PIGIAU pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavus namas, pri- 

rUQTPA QPFrTATT<? RARC.FNAS imS‘U lotua kaiP° imokėjimo. EKSTRĄ SPECIALUS BAKGENĄb | Raina $27,000, cash $7000. 2624 W.
*...........   51st St. arba 4’el. Hemlock 7178.Vasarinės cottages už jų vertę

Mes turime 15 naujų cottage ant 
didelių lotą, kiti kaip frontiniai lo
tai, randasi prie Slocum ežero, kai
nos nuo $750 iki $3300. Kai ku
rios turi labai gražius rakandus.; ^uat, «.«« ou «!«**..,-
Mes esame lentų biznyje, bet ne mu ir pardavimu turto, morgičių rei- 
real estate, mes norime, kad musų kalais, notariališku raštu padarytum, 
įvestuoti pinigai sugryžtų. Alsišau- pinigų ir 
kit VISADOS

LIBERTYVILLE LUMBER CO.
ArbatyVBoi "‘ioV'’NAUJIENAI S. L. FABIAN & CO. 
1739 So. Halsted St., Ch.cago. w_ g<;Chicag()

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

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy-

ties pas

ir laivakorčių siuntimu — 
_ 3 yra patartina kriep-

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS 

VVisconsino virtinės ežerų, 
gegu-

Prie 
kiekvieną savaitę, pradedant 
žio 12

$10
Transportacija, hotelio 

valgį ir t. t.
Padarykite susitarimą 

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

išlaidas,

iš anksto, 
tik apru- 
Apžiurėkit 

vasarna- 
$150, išmokėjimais,

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

6409 So. Kedzie Avenue
PARDAVIMUI 5 kambarių mū

riniu bunji-alovv, kuršiu vandeniu šil
domas, aržuolo trinias, ugnavietė ir 
knygynas, aukšti viškai, pleisterio- 
tas skiepas, 2 karų mūrinis gara
žas, kaina $10,750, išmokėjimais. 
Agentams mokėsime komis,. 6231 
S. Roekwell St., Tel. Prospect «7S0. netoli tfanspor-

' tacijos. Gatvė cementuota ir apmo
kėta, su grindimis viškai. Atsišau
kite šiandie. Arba mes galim pas-

BUNGALOW UŽ $1500
Mes turime keletą bungalow ku

rias turime parduoti tuojau. Mes 
priimsime tik $1500, o kitus leng- 

Kaina jų $8500.

Greitai Pamatyk
Šį bargeną, ant kurio UŽ- 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 *

dirbsi $2,000. Aš esu privers
tas greit ir pigiai parduoti nau
ją mūrinį bungalow; tinkama 
2 šeimynom gyventi, 5-6 kam
barių, yra 2 maudynės ir ki
ti nauji įtaisymai. Lotas 30x 
125. Randasi netoli Marųuctte 
Parko, parduosiu už 
Yra vertas $12,000, tik 
įmokėti, likusius kaip 
Klauskit pas savininką.
6951 S. Union Avė. 2 fl

$9,6(0. 
$1,000 
rendą.

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

M C DONNELL, 
Tek Triangle 4014.


