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Lietuvos Politiniu Kalinių Kan
kintojai Marijampolėj 

Išteisinti
KAUNAS, bal. 24. — Ma

rijampolės policijos valdi
ninkai, kurie buvo kaltina
mi dėl kankinimo politinių 
kalinių, tapo teismo ištei
sinti. f

Karo cenzūra užgynė 
laikraščiams paduoti bet ku
riu žinių apie tos bylos pro
cedūrą.

Vienas politinių kalinių 
buvo taip žiauriai kankina-

Graikų Korinto mie
stas žemės drebėji
mo visai sugriautas
Kelios dešimtys žmonių žuvo;

16,000 liko be pastogės

ATĖNAI, Graikija, bal. 21.— 
žemės drebėjimo sunaikintas 
Korinto miestas šį rytą vėl bu
vo du kartu smarkiai supurty
tas ir korintiečiai priversti ieš
kotis gyvenamos vietos kur ki
tur.

Keturi Graikijos ministeriai, 
kurie buvo nuvykę į nukentė
jusias vietas, sako, kad Korin
tas visas griuvėsiuose ir kad 
miestas atsfceigti toje pačioj 
vietoj butų nepraktiška, juo 
kad per pastarus septyniasde
šimt metų Korintas jau antrą 
kartą tapo sunaikintas. Padary
ti nuostoliai apskaičiuojami 
iki 000 milionų drachmų. Tryli
ka žmonių buvo užmušta.

Korinto sąsmaukoj 16,(MM) 
žmonių liko be pastogės ir ne
mažiau kaip trisdešimt žmo
nių buvo užmušta. Korinto mie
ste be pastogės liko 10,000 žmo
nių. Netolimame Lutraki re- 
zorto miestely 2,000 žmonių 
neteko namų. Kalmaki, Poseido- 
nia ir kitur liko Im* prieglaudos 
4,000 žmonių.

Nukentėjusiems šelpti vy
riausybė paskyrė 5 milionus 
drachmų.

KALINIAI. NUGINKLAVĘ 
SARGUS, PABĖGO H 

TRAUKINIO

LATBOBE, Pa., bal. 21.
Du federaliųiai kaliniai vakar 
naktį pabėgo iš traukinio, ku
riuo jie buvo gabenami iš To- 
peka, Kas., j Washingtoną.

Pasinaudodami tuo, kad du 
lydėjusieji juos sargai užsnūdo, 
abudu nusikaltėliai, Jack Mew 
ir Ovven Richards, netoli nuo 
Latrobe patraukė “emergency” 
šniūrą, tuo budu sustabdydami 
traukinį, pasiėmė sargų ginklus 
ir, išmušę langą, paspruko į mi
šką.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; stiprokas, 
daugiausiai žiemių rytų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 36° ir 47° F.

šiandie saulė teka 4:55, lei
džiasi 6:41. Mėnuo leidžiasi 
12:21 rvto.

inas, kad pagaliau išėjo iš 
proto ir buvo išgabentas į 
pamišėlių ligoninę.

Kitas politiniis kalinys, 
kuris taip pat buvo žvėriš
kai kankinamas, pasakojo, 
kad vieną kartą kalėjimo 
budeliai nuvilkę nuo jo dra
panas ir visai pliką pastatę 
kalėjimo kieme, kuomet 
šalčio buvo apie dvidešimt 
laipsnių.

Lindbergh skrenda 
gelbėti lakūno Ben- 

netto gyvastį
CUHTIS FIELD, N. Y., bal. 

24. — Pulk. Charles A. Lind
bergh šiandie kaip 3 vai. po 
pietų išskrido armijos aeropla
nu j Quebec’ą, gabendamas au
ti pneumonia serum’ą lakūnui 
Floyd Benueitai. Bennett ir 
lakūnas Bernt Belchenu skrido 
Fordo aeroplanu iš Detroito Į 
Greenly salą, gabendami vo
kiečių aeroplanu’ “Bremen” rei
kalingų dalių, bet atskridus 
į Lake St. Agnės, Bennett su
sirgo plaučių uždegimu ir ta
po nugabentas į ligoninę Que- 
bec’e.

Lindbergh tikisi pasiekti 
Ųuebec’ą šiandie apie 7 valan
da vakaro, c

Kova su maištinin
kais Meksikoje

Nukauta 40 banditų, kurie buvo 
užpuolę Cuermaro miestą

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
21. Iš Irapuato praneša, kad 
apie šešių šimtų maištininkų 
banda puolė Cueramaro miestą, 
Guanajuato valstijoje, bet poli
cija ir organizuoti savanoriai 
per dešimti valandų sugebėjo 
ginti miestą nuo puolikų. Pa
galiau gynėjams į pagalbą at
vyko iš kito miesto -federaliiižs 
kariuomenes skyrius ir maišti
ninkai buvo priversti bėgti. Ke
turiasdešimt maištininkų buvo 

nukauta.

Norvegų laivas plaukia 
j Špicbergeną Wilkin- 

sui paimti
OSLO, Norvegija, bal. 24. — 

Žiemių Tyrinėjimo kompanija 
sakė savo garlaiviui Mina, kurs 

dabar yra Bonningsvaage, Fin- 
marke, tuojau plaukti į Green 
Barborą, Špicbergene, kapito
nui VVilkinsui, Įeit. Elisonui ir 
jų aeroplanui pargabenti į Nor
vegiją.

Du žuvo automobiliui 
nuvirtus į upę

MABQUETTE, Mich., bal. 24. 
—Jų automobiliui išlėkus iš 
kelio ties tiltu ir nusiritus j 
Escanaba upę, du juo važiavu
sių asmenų žuvo vandeny. Trys 
kiti suskubo iššokti iš mašinos, 
ir nors kiek susižeidė, bet išli
ko gyvi.

Pradžios mokykla sudegė
KEWANEE, III., bal. 24. — 

Praeitą naktį Wyominge sudegė 
pradžios mokykla. Nuostoliai 

i siekia apie $50,000.

I Frąncijos komunistų 
'“halsų skąi.čius 

paaugo
PARYŽIUS. bal. 24. -- Jvy- 

kusių praeitą sekmadienį visuo
tinių rinkimų daviniai rodo, 
kad komunistai ši kartą gavo 
arti 25 nuoš. balsų daugiau, 
palyginant su 1924 metų rinki
mais. 1921 metais jie buvo su
rinkę 875,000 balsų, o dabar 
gavo 1,064,000.

Socialistai dabar gavo 1,599,- 
000 balsų, beveik tiek pat, kiek 
kad jie buvo surinkę per rin
kimus 1919 metais.

Stiprus potvyniai 
pietų valstijose

Keletas žmonių žuvo; padalyta 
milienai dolerių nuostolių 
upėms išėjus iš krantų

ATLANTA, Ga., bal. 24. — 
Del stiprių lėtų per pastaras 
kelias dienas, šešiose pietų val
stijose' kilo potvyniai, padarę 
iau milionus dolerių nuostolių 
ir daugelį miestų miestelių izo- 
’iavę nuo susisiekimo.

Potvynių paliestos yra Geor- 
gijos, Alabamoms, Floridos, 
Mississippi, Arkansaso ir Ten- 
ncssee valstijos. Išėjusių iš 
krantų upių vandens užliejo di
delius slėnesnių vielų plotus. 
Floridoje daugiau kaip 600 Car- 
ryville miestelio gyventojų bu
vo priversti skubotai apleisti 
namus ir bėgti į saugesnes vie- 
as.

Gautos iš kai kurių izoliuotų 
vietų šykščios žinios rodo, kad 
per potvynius keturi asmens 
žuvę.

Ohio angliakasių 
unija šalina save- 

the-unioninkus
COLUMBUS, Ohio, bal. 24. 

Angliakasių unijos Ohio distrik- 
:o vykdomasis komitetas, rem
damas internacionalinio United 
Mine VVorkers of Ameriia vyk
domojo komiteto nutarimą, pa
šalino iš unijos visus tuos na
rius, kurie susidėjo su komunis
tinių elementų “save-the-union” 
kompanija. Del to tapo pašaliu-. 
111.s i» vietos ii- Orui lYMUg-herty, 
Ohio subdistrikto No. 1 pirmi

ninkas.
Angliakasiu unijos ardytojų, 

vadinamų “save-the-union”, va
dai buvo organizuotojni pasta
rųjų “protesto žygiuočių” į St. 
Clairsville — Steubenville dis- 
triktus. Del to visi asmens, ku
rie dalyvavo tose “žygiuotose,” 
metami lauk iš unijos. Iš Ohio 
unijos tapo išmesti taip pat 
visi komunistų organizuoto 
Pennsylvania-Ohio šelpimo ko
miteto nariai.

Plėšikai išsinešė iš paš
to $20,000 ženklelių

■ GREENSBURG, Pa., bal. 24. 
— Naties metu įsilaužę į vietos 
pašto skyrių plėšikai išsigabeno 
apie $20,000 vertės pašto ženk
lelių.

DVI SESERS UŽSIMUŠĖ TE- 
NEMENTO GAISRE

NEW YOBKAS, bal. 24. — 
Brooklyne, VVilliamsburgo da
ly, viename pigių butų name 
kilo gaisras. Dvi sesers, Annie 
Stalloni, 22, ir Eleanor, 14 me
tų amžiaus, išsigandusios, iš 
trečio aukšto šoko pro langą 
laukan ir užsimušė. Vieno gy-^ 
ventojo, Barderos, penkerių me
tų vaikas nutroško durnais.

[ Atlantic and Pacific Photo]

Airių lakūnas maj. Fltzmauricc, vienas vokiečių aeroplano 
“Bremen“ pilotų, ir p-lč Berta Junkers, vokiečių aeroplanų 
fabrikininko duktė, atvykusi į Murray Bay Atlanto skridi- 
kams padėti.

Unijos angliakasiai 
pakūrė save-the- 
unioninkams pirtį

Komunistiniai elementai, pikie- 
tavę unijines kasyklas ir ko- 
lioję unijistus, gavo nuo jų 
į kailį

SPBINGFIELD, 111., bal. 24. 
— Pasipiktinę tuo, kad komu
nistų “save-tht-union” pikieti- 
ninkai kolioja juos ‘“skebais”, 
unijiniai Panther Creek kom
panijos Old West kasyklų dar
bininkai šiandie padarė organi
zuotą puolimą “save-the-union’- 
inkų“ ir išvaikė juos j visas pu
ses.

Du “save-the-union“ pikieti- 
ninkai buvo lengvai sužeisti, o 
vienas, vardu Francesco All'o- 
nisi, pas kurj rado paslėptų 
ginklą, buvo areštuotas ir pa
dėtas kalėjime.

Unijistai angliakasiai atkar
todami prašė “save-the-union” 
žmones, kad jie pasišalintų nuo 
kasyklų ir nesipravardžiuotų 
“skebais”, bet kad tie neklausė, 
tai vakar vakarą unijistai lai
kė mitingą ir nutarė komunis
tinius elementus pamokyti, ši 
rytą visas unijistų būrys, susi
rikiavęs, ėjo į kasyklas ir, prisi
artinęs prie pikietininkų, puolė 
juos “šventinti”, vydamas per 
aukus ir miškus.

Anglija gavo $2,500,000 
sovietų aukso

LON»ONA6~bar 24. —Va- 
<ar j Londoną atėjo 500,000 
svarų sterlingų ($2,500,000) 
sovietų aukso, kuris tapo paim
tas j Londono Banką. Auksas 
bus suvartotas rusų užsaky
mams Anglijoje finansuoti.

Du lakūnai žuvo aero
planui nukritus

BETBOIT, Mich., bal. 24. — 
Gordon Taylor, Bocbesterib 
(N. Y.) Taylor Aircraft korpo
racijos pilotas, ir jo pasažie- 
rius Aaroh Rosenbleet užsimu
šė, jų aeroplanui nukritus že
mėn iš 1,000 pėdų aukštumos.

Sodino savo darbininką 
ant karštos krosnies
FOND DU. LAC, Wis., bal. 

24. Fanuos darbininkas Wil- 
liam Sėliai d, atvykęs j Cam- 
bellsportą, pasiskundė šerifui, 
kad jo šeimininkas, farmerys 
Peter Becker, piktai ir žiauriai 
pasielgęs su juo, ir išėmė va- 
rentą farmeriui areštuoti.

Pasak darbininko, farmerys 
Becker paėmęs jį, privilkęs prie 
besikūrenančios krosnies, nume
tęs dangtelį ir pasodinęs jį ant 
degančios skylės. Po to šeimi
ninkas išvijęs jį iš farmos.

Vengrų darbininkai 
kelia riaušes dėl 
duonos brangumo
VIENA, Austrija, bal. 24. — 

I-Įxiki'£vš<?-i<» I>er Al>en<l Aliutą. i h 

Budapešto telegrama sako, kad 
Vengrijos sostinėje įvyko dar
bininkų protesto dėl duonos 
brangumo demonstracijos ir 
riaušės, per kurias keturiasde
šimt asmenų buvo sužeista.

Po to, pranešimas sako, bu
vo neramių demonstracijų prieš 
dvidešimt penkis Italijos fašistų 
deputatus, kurie dabar vieši 
Budapešte kaip vyriausybės 
svečiai.

VANDALŲ DARBAS

EAU CLAIBE, Wis., bal. 24. 
—Nežinomi vandalai per du 
kartu puolė katalikų Angelo 
Sargo bažnyčią Brackett mies
tely, Praeito penktadienio nak
tį įsigavę į bažnyčią nežinomi 
asmens sulaužė sudaužė suolus, 
sudraskė uždangas, išdaužė lan
gus ir pavogė arnotus ir kitus 
daiktus, bet paskui vogtus dai
ktus sugrąžino. Sekmadienio 
naktį jie vėl atlankė bažnyčią 
ir daugiau žalos padarė.

$2,100,000 kareivinėms

WASBINGTONAS, bal. 2 i. 
— Prezidentas Codlidge pasira
šė kongreso priimtą bilių, ku
riuo skiriama $2,100,000 dvyli
kai kareivinių pastatyti Los An
geles kauntėj, Californijoj.

Fašistai verčia samdy
tojus duot bedarbiams 

darbo
ROMA, Italija, bal. 24. — 

Paduos prefektas, fašistų sin
dikatų padedamas, prievarta 
verčia Paduos žemes ūkio savi
ninkus ir kitus samdytojus pa
rūpinti bet kokio darbo bedar
biams žemės ūkio darbinin
kams.

Policininkai reportuoja var
dus tokių samdytojų, kurie ne
siskubina prefekto įsakymo 
klausyti. Prefektas turi galios 
pasiųsti j kalėjimą tuos, kurio 
bandytų išsisukti ir apsieiti be 
samdytų darbininkų.

Wilkins grįš laivu iš 
Špicbergeno

šiaurės žemgalio skridikai ne
turi gazolino skristi aercplą 
nu į Norvegiją

KOPENHAGA, Danija, bal. 
24. Laikraščio Politikei) ko
respondentas praneša iš Sval- 
berdo, kad kap. George 11. 
Wilkins, kurs bendrai su Įeit. 
Carlu B. Elisonu aeroplanu 
perskrido šiaurinį žemgalį iš 
Alaskos į Špicbergeną, iš Green 
Ilarboro žadąs grįžti laivu, kai 
tik tokia kelionė busianti gali
ma.

Leit. Eilson pasakęs, kad jei
gu jie turėtų gazolino, jie tuo
jau skristų iš Špicbergeno į 
Norvegiją.

Wilkins planuojąs skristi Į pie
tų ašigalį

OSLO, Norvegija, bal. 24. — 
Daghladet gautas iš Green Bar- 
bor, Špicbergene, pranešimas 
sako, kad kap. Wilkins pasakęs, 
jogei jis ir Įeit. Eilson planuoją 
ateinantį rudenį skristi į pietų 
ašigalį.

Kenoshos streikinin
kai Federalinio teis

mo išteisinti

MILWAUKEE, Wis., bal. 24. 
— Prisiekusieji posėdininkai 
(jury) Eederali iiiame teismo 
pripažino nekaltus visus dvide
šimt šešis darbininkus, kurie 
buvo kaltinami “for contempt 
of court” ir “conspiracy to vio- 
late injunetion,” kurį “indžion- 
kšeną” Kenoshos teismas yra 
suteikęs Allen A kompanijai, 
Kenoshoj, prieš streikuojančius 
savo darbininkus.

Kai andai tie dvidešimt šeši 
streikininkai buvo areštuoti 
“dėl indžionkšeno laužymo” ir 
dėl “teismo niekinimo”, jie 
pareikalavo “jury trial”, ir da
bar buvo išteisinti.

LIETUVOS GYVENTOJAI

KAUNAS. — Sausio 1 d. Lie
tuvoje buvo 2,286,368 gyvento
jai. Jų tarpe 1,193,343 mote
rys ir 1,093,026 vyrai. Moterų ! 
daugiau kaip vyrų apie 100,- 
000 arba dešimčiai vyrų tenka 
beveik vienuolika moterų. Pra
džioj 1927 m. buvo 2,259,151 
gyventojai, iš jų 1,180,203 mo
terys ir 1,078,948 vyrai. Taigi 
per 1927 m. priaugo 27,217 
žmonių.

Pereitais metais vyrų priaugo 
14,088, o moterų 13,139, beveik 
tūkstančiu mažiau. Jei taip 
priaugs kiekvieną metą, tai su
lauksime vyrų perteklių, bet 
tik po 100 metų.

Daugiau kasyklą sa
vininką pasirašė su

tarti su unija
Jų tarpe sutartį pasirašė Pea- 

body kompanija, turinti dau
giau kaip 20 kasyklų Illinois 
valstijoje

SPBINGFIELD, III., bal. 21. 
— Dar dvi didelės minkštosios 
anglies kasyklų kompanijos pa
sirašė sutartį su unija ir pradės 
savo kasyklas vėl operuoti ei
nant Jacksonvillės algų sutarti
mi.

SutartiV pasirašiusies kom- 
panijos yra chicagiškė Peabody 
Goal Co. ir Mason County Coal 
Co., kurios kasyklos randasi 
Decatur apielinkėje. Peabody^ 
Coal kompanija turi Illinois val
stijoj daugiau kaip dvidešimt 
kasyklų, ir pirmutinės jų pra
dės unijos algos sąlygomis dir
bti Kincaid kasyklos No. 7 ir 
No. 8, kuriose paprastai dirba 
1,500 angliakasių.

Sutartis su unija pasirašė 
taipjau trys mažesnės kompani
jos, būtent, Coasgrove-Meehan, 
turinti kasyklas ties Paulton; 
Ilenderson and Wallace, netoli 
nuo Marion, ir (’.arbon Fuel 
Co., kurios kasyklos randasi 
tarp Marion ir Ilerrin.

Jaunutės mergšės vogė 
automobilius

yjINNEAPOLIS, Minn., bal. 
24. — Policija suėmė penkias 
mergaites, amžiaus nuo 9 iki 
16 metų, kaltinamas dėl auto
mobilių vogimo.

Mergaitės, kurių keturios yra 
sesers, prisipažino, kad jos pa
staruoju laiku pavogusios sep
tynis automobilius. Vyriausioji, 
šešiolikos metų mergaite, kaip 
visų jų vadas, pasisakė, kad jos 
imdavusios svetimus automobi
lius tik “for joy ridės”.

Mergaitės buvo areštuotos, 
kai jos savo vogtą automobilį 
sukūlė, įvažiavusios Į stulpą.

$325,000,000 Mississippi 
tvanams reguliuoti 

bilius
WASHJNK iTONAS. bal. ‘20.
Su tam tikromis pataisomis, 

atstovų butas šiandie 206 bal
sais prieš 13!) priėmė senato 
priimtą ’bilių tvanams regu
liuoti. Tuo biliumi Mississippi 
upės tvanams reguliuoti autori
zuojama išleisti $325,(K)0,(MX).

Ligi bilius bus pasiųstas pre
zidentui pasirašyti, senatas ir 
atstovų butas turės pirmą kon
ferencijoje susitaikyti dėl at
stovų buto padarytų pataisų.

Farmerys nusišovė
I)EWEY, III., bal. 24. — Nu

sišovė vietos farmerys Isaac 
Bannah, 29 metų, amžiaus. 
Priežastis — nesutikimas su 
pačia.
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Detroit, Mich. Baltimore, Md.

puošti seimų ir pagerbti atvy
kusius delegatus.

Pora savaičių atgal buvo kuo
pos mėnesinis susirinkimas, kur 
buvo balsuojama Pildomoji Ta
ryba ir išrinkta į Seimą šeši 
delegatai. Balsuojant už P. T.

mogų. Iš tikrųjų už triūsą ten 
ka atiduoti garbe parapijos va 
dovybei.—Svečias.

Herminie, Pa.
Eksplozijoje žuvo lietuvis ang

A. Sodeika bus Detroite

Lietuvos operos artistas-dai- 
nininkas A. Sodeika bus De
troite balandžio 29 d. Jo kon
certas bus tą dieną, 5:30 vai. 
po piet, Lietuvių svetainėje. 
Koncertą rengia art. J. Olšau
skas, padedamas kitų vietinių 
dailės mėgėjų.

Kiekvienas Detroito lietu- 
viui-lietuvaitei verta atsilanky
ti į šį koncertą, nes tai bus 
vienatinė proga užgirsti Lie
tuvos operos dainininką, žy
miausi jo baritoną. Visi džiau
giasi sulaukę tokio svečio iš 
Lietuvos ir visi, kas jį girdė
jo, juo gėrėjosi, 
troitiečiams bus 
sigerėti. Todėl 
koncerte.

Dabar ir 
proga juo 

bukitevisi

de-
pa-
jo

bus vakarienė 
Sodeikos.

Po koncerto 
pagerbimui art. 
Vakarienė bus Fort Shelby ko
tely, prie

^gatvių.
8:15 vai.

Lafayette ir Kirst
Pradžia vakarienės

Kokias ceremonijas surengs 
davatkos balandžio 29

d., kada bus art. A. Sodeikos 
koncertas? Juk jie papratę ką- 
nors rengti tą pačią dieną, ka
da kiti rengia didesnius vaka
rus ar koncertus, šį kartą dai
nuos Lietuvos operos daininin
kas A. Sodeika, kurio detroit ie
čiai, rodos, nėra girdėję, tad ir 
maskviniai turėtų ką-nors vi
sai naujo surengti: ar tai ap- 
vaikšėiojimą Lenino iš numiru
sių prisikėlimo, ar Trockio iš
siuntimo į pusčius apaštalauti, 
ar t. p.

Girdėti, kad komp. A. Vana
gaitis irgi dairosi į Detroitą ir 
su pirma šiltesne diena rengia- 

savosi atskristi ir duoti 
didelį juokų vakarą.

čia

Iš po Lietuvių Svetainės Bend- visi senieji P. 
rovės pastogės

Už 1927 m. Lietuvių Svetai
nės Bendrovės sąskaita rodo, 
kad per visus metus yra įplau
kę $23,066.00. Iš šitų įplaukų 
užmokėta už tavorą, darbinin
kam algos, svetainės visos iš
laidos ir da keliatas tūkstančių 
atmokėta skolos. Taip, kad 
bendri reikalai L. S. B-vės sto
vi neblogai ir tikimasi, kad už 
keleto metų bus pabaigta visos 
skolos mokėti ir svetainė paliks 
pilna Baltimorės lietuvių sa
vasčių. Svetainės gaspadorium 
yra darbštus, energingas ir tei
singas žmogus K. Matuliauskas, 
jis gaspadoriauja jau antras 
metas ir per visą jo gaspado- 
riavimo laiką neturėta jokių 
nesusipratimų ir visi yra kuo- 
labiausia jo darbuote ir gaspa- 
doriavimu patenkinti. Pirm jo 
buvusieji gaspadoriai privesda
vo biznio reikalus prie tokio 
nesupratimo, kad reikėdavo di
rektoriams praleisti daug laiko 
dėl ištaisymo padarytų klaidų, 
kas, žinoma, privesdavo gana 
tankiai prie gana nerimtų kal
bų ir kitokių kivirčų. Dabar 
to viso nėra ir visas biznio dar
bas eina kuopuikiausia.

Da reikia pažymėt, kad per 
visą laiką tęsiasi kokios tai 
senų politikierių imtynės. Buvo 
tam tikros klikos susidarę iš 
savo rūšies žmonių ir jie vieni 
ir antri siekėsi valdyti bendro
vę. Bet su šiais metais liko ir 
tas blogumas prašalintas ir da
bar yra dirbama visas darbas 
tų žmonių, kuriems rupi sve
tainės labas, o nt> jų karjera, 
paremta privatiniais interesais.

nariai gavo 
viso susirinkimo balsus. Komu
nistų išstatyti žmones gavo tik 
po tris balsus. Vadinasi, pas 
mus komunizmas labai prastai 
stovi ir revoliuciją kad ir labai 
giedrioje dienoje vargu butų 
galima sukelti, šituom vaduo
jantis galima sakyt, kad ir pa
čiam seime komunistiško bei ir 
fašistiško perversmo nebus.

—Liutkų Kazys.

Lawrence, Mass
Puikus teatras

vietosBalandžio mėn. 15 d.
Lietuvių tautos katalikų parapi
ja surengė “Lyros” salėje gra
žų teatrą. Vaidino K. S. Kar
pavičiaus 4 veiksmų komediją 
“Ekscelencija”. Naujas, lyg ir 
sezoninis veikai iu kas, daugely 
išeivijos kolonijų vaidintas ir 
Lawrence gerai pavyko. Reikia 
pripažinti, kad jį vaidinti turė
jo būti 
Daug, ne 
pastangų 
no kun.
nugirsti, kad ir pats veikalas jo 
režisuota. Iš tikrųjų vargšui 
klebonui—net ir sufleriaut ten
ka! “Jau kas veža—tą ir pla-

rimtai prisiruošta, 
be to, reikia manyti, 
dėta parapijos klebo- 
St. Šleinio, nes teko

liakasis.

Balandžio 11 d. ištikusioje 
Westmorland Coall Co. Huthin- 
son kasykloje eksplozijoje žuvo 
ir vienas lietuvis, Pranas Levu
tis, 38 m. amžiaus.

Velionis buvo nevedęs, paėjo 
iš Kauno rėdybos. Laike pasau
linio karo tarnavo Jungt. Vals
tijų kariuomenėje ir fronte 
Erancijoje išbuvo 18 mėnesių. 
Iš Franci jos sugryžo betgi gy
vas ir sveikas. Bet iš Westmor- 
land Coal Co. kasyklos išeiti 
nebeįstengė: dėl kompanijos 
neatsargumo kilusioje eksplozi
joje dar jaunystėje prarado sa
vo gyvastį.

Velionis Pranas buvo manęs 
kasyklų darbą mesti ir jau bu
vo davęs kompanijai 10 dienų 
pranešimą apie traukimąsi iš 
darbo, kad tuo traukdamasis iš 
darbo galėtų visą savo uždarbį 
kartu atgauti, 
užkirto kelią 
požeminio urvo. 
Velionis paliko
lį ir seserį, gyvenančius Monan- 
gahela. Pa., kur ir velionis tapo 
•palaidotas— Monongahela kapi
nėse.

Ilsėkis juodųjų deimantų ka
sėjau svetimos šalies žemelėj!

—Pasaulio Vergas.

Bet eksplozija 
Pranui išeiti iš

Amerikoje bro-

Darbai 
žmonės 
lankosi į 
rengimus.

—Muzikos Mokinis.

jau biskį 
linksmesni 
visokius geresnius pa-

pagerėjo, 
ir noriau

Hamtramck Mich
Miesto valdybos rinkimas.

ALP. Kliubo veikimas.

Balandžio 15 d., L. S. B-vės 
naudai buvo antru kartu suvai
dinta “Ekscelencija”. Vaidylos, 
kurie savo roles atliko gana 
vaizdingai, yra sekanti: Ona 
Lukoševičienė, E. Simanckiutė, 
L. Geležiu tė, Bendaravičius, 
Liutkus, Karpavičius, I. Urnie
žius, ir M. Raila. Veikalą re- 
žisierevo T. Marcinkevičius. 
Vaidinimas buvo gana geras, 
tik gaila, kad šį kartą publikos 
buvo mažai.—Rep. Pipiras.

Įdomiausia Knyga 

'Gruodžio 17 Dienos Perversmas”
Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai

38 puslapių—kaina 25 centai

Kadangi musų mieste didžiu
ma gyventojų yra lenkai, tai ir 
šiemet, bal. 2 d., į visas svar
besnes vietas miesto valdyboje 
liko išrinkti lenkai. Miesto ma- 
yoru liko išrinktas daktaras. 
Turbut miesto gyventojai ma
no, kad daktaras galės miestą 
pagydyti nuo munšainologijos, 
kuria užkrėtė buvusis mayoras 
Jezewski, už ką jis turi atpaku- 
tavoti du metu belangėj (už 
prohibicijos įstatymų peržengi
mą). i

Hamtramck visuomet per 
balsavimus gerai pasižymi, tad 
neapseita be kraujo praliejimo 
ir šiemet: du kunigai vienas ki
tą peiliais subadė už politiką ir 
dolerį.

| miesto tarybą “councilman’- 
us) kandidatavo ir vienas lietu
vis, B. J. Šliužas, bet jau no
minacijose (primary) pralaimė
jo.

Baltimore, Md
Iš SLA. kuopos ir Seimo 

miteto darbuotės.
ko-

nariai 
rengi- 
įvyks 

trauk- 
darbui 
septy-

SLA. 64-tos kuopos 
yra pusėtinai užimti su 
mu SLA. seimo, kuris 
birželio mėnesio 18 d. ir 
sis iki 23 d. birž. Tam 
yra išrinkta iš kuoĮx>s
nių narių komitetas, kuris tvar
ko ir dirba via seimo rengimo 
darbi). Prie kuopos komiteto 
prisdėjo vietos penkios stam- parapija gyvumo 
bios organizacijos, prisiųsda- 
mos savo atstovus į bendrą sei
mo rengimo komitetą. Lietu
vių Svetainės Bendrovė suteikė 
Seimo posėdžiams savo puikią i 
svetainę veltui. Vadinasi, bal- 
timoriečiai kuopia visas savo! 
spėkas prie bendro darbo 
rengio seimo.

x Vaidino įžymiausi vietos ar
tistai, taigi, iš anksto reikėjo 
laukti, kad teatras bus puikus. 
Rožė Černauskaitė Keidės rolė
je ir Morta Pačinskienė—Bum- 
blienės — puikiausiai vaidino: 
nei atimt, nei pridėt— tikros 
amerikietės lietuvės butlegerkos 
Kaune švaistos! Pranas Puido
kas “Ekscelencija” Karosas — 
nepamainomas. Iš tikrųjų čia- 
gimiui atvaizduoti kauniškį 
sunku, tačiau p. Puidokui tai 
puikiai pavyko.

Kas Lawrence nežino Onupro 
Cilciaus vaidinimo? Tai tikras 
jukdarys. Teatras tiek parapi
jos, tiek kurios nors lietuvių | 68699A Užmiršai 
draugijos rengiamas — be Cil
ciaus neapseina. Na, ir kas 
daugiau “fonių pakrės”? šį kar
tą Cilcius Motiejaus kiemsar
gio girtuoklio rolėj publiką tiek 
prijuokino, kad daugelis pilvus 
susiėmę rėkte rėkė, ne juokė
si... Ona Černiauskaitė tarnaitės 
rolę taip pat gerai atliko. Ka
jetonas Vidunas (parapijos pir
mininkas) Baravyko rolėj 
tikras Amerikos lietuvio tipas 
savo užduotį puikiai žinojo. 
Jam patartina scenos neapleisti. 
Gana gerai vaidino ir Adomas 
Jukna Zigmo Dielės rolėj ir 
Kastantas Suslavičius —Džiovo 
Lydekos. Už jų triūsą, tiek 
juos, tiek ir trumpose rolėse 
artistus reikia pagirti.

Bendrai, Lawrence’o tautinė 
daug rodo. 

Praeitą žiemą daug veikalų su
vaidino ir kitokių pramogų su
ruošė. Dabar jau ruošiasi pa
vasariui-—pradėt piknikus kem
pėje. Tai vėl bus gražių pra-

26058

Dabar naujos Ortophonic Vic- 
trolos Victor, Columbia, 

liruns\vick yra staila iš
girsk pas BUDRIKĄ.

Nauji Lietuviški 
Rekordai

J. BABRAVIČIAUS

Atsigėriau arelkėlės ir 
iži čia giružė

26057 Žodelis iš Vilkaviškio mieste
lio ir Pas darželį 3 mergeles 

160341*’ Aguonėles ir 
Kur Bakūžė Samanota

16035F Tykiai, *Nemunėlis teka ir 
Visur tyla 

61002F Karvelėli 
Plaukia sau

ĮDAINAVO

ir 
laivėlis $1.25

BUTĖNAS 
tėvu kapus ir 

$1.25Karvelėli
26031 Valio nepriklausoma Lietuvą 

ir Klaipėdos maršas
80525 Vai Jonukai Jaunasis ir

Karklino žvirblelis V. Daukša
80470 Linksminkis Jonai ir

Kas subatos vakarėlį Vinckevičius
16092 Ak, Myliu tave ir

Neveski vaikine K. Menkeliuniutė
Perkant 6 anl sykio, prisiuptimą 

apmokame.
Katalogą Victor, Columbia, Odeon 
rekordų pasiunčiam kiekvienam dykai

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417-21 S. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 1705

A. L. P. Kliubas turės balių 
subatoj, bal. 28 d., 1 v. v., P. 
A. V. svetainėj, prie Hallbrook 
ir McDougall gt. Bus ir progra
mas, kurį išpildys vaikų choras. 
Taipjau bus priimami nauji na
riai, be skirtumo pažiūrų, nuo 
18 ir 45 m. amžiaus, tik už vie
na doleri įstojimo.

Iš kliubo vaidybos raportų 
paaiškėjo, kad komisija paėmė 
tą pačią svetainę ir gegužės 13 
d., 2 v. p p., pašventinimui Kliu
bo lietuviškos vėliavos. Iškilmė
se dalyvaus ir šv. Jurgio parap.

ALP. Kliubo koresp.

Laike seimo bus surengta se
kantys vakarai: 18 d. birželio 
bus puiki vakarienė, kur dele
gatai bus vaišinami; taipjau 
galės pasišokt ir tarp savy^ 
draugiškai pasikalbėt apie SLA. 
reikalus ir seimo uždavinius. 
Antra seimo diena bus palikta 
liuosa. Trečios seimo dienos 
vakare, t. y. birž. 20 d., bus 
puikus koncertas. Koncerto pro
gramą išpildys vietos daininin
kės ir atvykusieji į seimą ar
tistai delegatai-tės. Birž. 21 d. 
bus puikus balius, kur visi ga
lės šokti džiazą, klumpakojį ir 
kitus savo mėgiamus šokius. 
Birž. 22 d. bus viešos prakal
bos. Prakalbas sakys atvykę į 
seimą delegatai-tės. Tai ve ko
kiais vakarais yra nutarta pu-

Pirkit uuo musų olaelio kai
nomis. Copper coli gaslųis šil
dytuvai virtuvės boileriui, 

Klauskite Pono MuhII.

Peoplea Plumbing & 
Heuting Supply So. 
400 Mihvaukee Avė., 

461 N. llukted St.
HayuŲirkot 0075—0076

Woollens Dentistas
Prezidentas The Hayee Dentul Ofisų

Atsiminkite: 23 Metų Įstaiga

VIENUODŲ KAINŲ 
SKYRIUS

1800 S'. Halsted St.

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
Todėl kad 

Didelė apštis supirkimo 
Dideliu skaitlius lankytojų 
Cach pagrindų biznis 
Visuomet pigiomis rendomis ofisai.

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

ROXIE HERB TONIC
(klintinės puikiausios gyduolės nuo 
vidurinių ligą, jos turi savyje tik 
gryniausius žiedus. Parduodamos va
dovaujančiose valstynSse.

Arba

R0XY REMEDY C0.
1460 W. Madison St., 

Haymurket 4219.

Jus gamdlc sius lemas kulnus 
klek vienumo ofise 

Darbus garantuojamas kiekviename ofise

Nuvo Dantys ___ _________________
Perliniai Duntys ___
*40 Amžiaus Duntys____ —----------
Nolllu Duntys  
Triiforni Duntys 
Truoe-blte Dantys „  ...... —.——
S. N. Wliito Natūraliai ------ .
Natūralia rink l'ieltos  
l’leitų nutnisynuts ......................
Dantų audė,Iiinas, vienus dantis — 
Ištraukimui gytltiolfs ...........—
litruuklmus duutij gus su oxlgenu 

Keletas dantį; SI kiekvienas 
Auksinės Croviti, 32-kuruto . ...... —.
Brldginvork (už dantį) -....... .........
Nhluuru prlpUilymas __ ______  __
Alloy nripDilynius aukštos rųšies 
Auksiniai Inlay ..............   C?
Naturalės spulvos crouus .........   SA
l‘orcel|nlal Juckct rrouns __ *10 iki S*40
X-Ray (kas 3 dantys) ...................... 00c

Telkimo vlHkn KorlmiHio kiw ilk yru detit lalerljoj

RAŠYTA GARANTIJA 
ATS1LANKYKIT ŠIANDIE DEL 

DYKAI APSKAITLIAV1MO

m 
!IO 

10 
20 
*40 
«0 

{40 
30

II
3
10 
0u

iniva ..M 
>4 Iki 010

Tel. Boulevard 0211
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriuusiai

M. YUŠKA & C0.
4601 Su. Paulina St., Chicago, III.

y,

Atsiminkite: 23 Metų Įstaiga
Tarpe Jucksuu ir Vun lluren 

326 So. State* St.
šalę Rinito teatro

Pasižiūrėkite j musų langus 
— 2 aukštas

Valūnais iki S. NedėUuiuls iki plclu

ANTANAS SMETONA—PONIA SMETONIENE }

Perversmo suplenuotojai ir vadai Į

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių ' Į

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų |

Aiškiai parašyta, aiškiai spausdinta, lengvai suprantama ir r 
skaitosi kaip romanas. 5

I

Įsigykit Sau Vieną! j
Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 

to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai Įvykio—gruodžio 17 T 
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir A 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, | 
laike perversmo* tuoj po perversversmo ir upui atslūgus. 5

Parsiduoda po vieną ir olseliu 1

NAU9IEHOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III. f



bal. 25, 1928 NAUJIENOS, Chicago, m.

Lietuvos Artistų 
laiškas

gos, taip pat neabejotina. šian
dien Lietuvon pasaulis nei ne- 
prisiunčia g< ros filmos. Jau jei
gu tokie šlamštai mus lanko ir 
turi pasisekimo, tai musų be- 
aJiejo turės. Visa svarba filmos 
reikia atlikti gerai.

Musų tikslas: prašyti tėvy
nainius amerikiečius įsteigti 
kino-filmų gamybos l>-vę Lie
tuvoje, arba net pas save Ame
rikoje, ir užvesti produkciją. 
Pirmąją filmą, mes artistai pa- 
dstengsime be jokio atlyginimo 
sulošti, kad tik lengviau pra- 
aužli kelią.

Suteikia Malonų, 
Atšviežinanti Mieg

Jus turėtumėt Vftrtntl Nugn-Tonc, .įeinu j 
sų miega* nernmu* ir nentAviežinnntis, . 
jų* iš ryto atsikeikite *u pajautimu nuovu 
gio. šios geros gyduolei yra suteikusi 
sveikatą, stiprumą ir jėgą virš miliono vy 
ir moterų per paskutinius jfi metus, Ir g 
rantuoju.na, knd pagelbės ir Jum* arba j 
sų pinigai bus grąžinami.

Nuga-Tono padaro turtingą, raudoną kra 
ją, sustiprina nervus, raumenis ir svarbi 
nius kimo organus ir tuo bu<lu sustiprii 
apetitą, virškinimą, skilvi, kepeniu, inkšti 
pūslę, prnialinn eroniiką Utkietėjimą, *vi 
gul|, galvos skaudėjimą ir panaAių nem 
lonumų, kurio buvo atsiradę iš priežasti 
silpno kūno. Nusipirkite buteli šiandie. N 
gu-Tone parduodamos vaistinėse. Pabandyk 
taa ger*w gy<luo!es prašaliniinui savo ligi

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 esamų 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 pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

Jau 10 metų prabėgo, kaip 
musų tauta sutraukė vergijos 
pančius ir pasiskelbė Nepri
klausoma valstybe. Jau 10 me
lų, nė keno nevaržomi, galė
jome pasišvęsti kultūros darbui. 
10 metų trumpas laikas valsty
bės ekzistavime, lx t mes jau 
daug pažengėm pirmyn, nors, 
toli gražu, dar mes lietuviai toli 
pasilikę nuo savo kaimynų. Bet 
nenustojome villies ir tikimės, 
jog darbu ir pasišventimu kada

. nors, ateity, galėsime atsistoti Jei o-vę įsteigti atrodytų ne- 
greta savo kaimynų, kulturin- Į galima, prašyčiau suinteresuo- 
gųjų tautų. I ,ų šiaip sritimi asmenų, pasiu-

j- _ r - llvti Amerikos kino filmu ga-siandien, mes lietuviai ture-1 • , . _ .
darni laisvas veikimui rankas, nvl,<,s.>m°,'ems
galime pagalvoti ir apie kultu- ^tuv.sk, f.lmĄ arba paunti >s 
rinį darba. Aš turiu galvoje bmtics rea-
lietuvišką kinematografiją. I lznv,nflUh

Jau prabėgo virš 30 metų, I Suinteresuotus asmenis mu- 
kaip kinematografija užkariavo I ,ų pasiūlymu prašau kreiptis 
pasaulį. Beveik kiekvienoj vai-1 ieiniau padėtu antrašu: 
stybej yra kino-filmų gamybos 
įstaigos. Pas mus jų kol kas 
nėra. Bet kodėl negalėtume 
turėti?

Kiekvienam aišku, kad per 
filmas galima kulturėti, leist’ 
pasauliui pažinti ne tik savo 
šalies kultūrą, bei buitį, papro
čius, tradici jas ir k it.

Koks didelis išteklius medžią 
gos kino-filmų gamybai 
mus randasi, kuris nūdien 
n i ja ir 
net tok 
ra. Til
Kiek gražių padavimų, 
ru, i > 

dų, istorinių įvykių, 
lapai pucšias galingais 
gaikščiais, stabmeldybės • 
cha, religiniu kultu su 
gražiomis tradicijomis ir 
gomis, ramovėmis, kovomis su 
kaimynais, atskirais individais 
baudžiava, rusų vergove ir ki
tais Įdomiais momentais ne tik Ii 
mums pasidžiaugti, bet ir sve-|| 
timtaučiui pasigėrėti. II

įsteigdami mes lietuviškos II 
filmos gamybą, ne tik kad di li 
deliais šuoliais pažengtume pir-|| 
mvn, kultūriniam darbe, bet I 
duotume galimybę pasauliu’' I

Kauno apskritis, Raudondva- 
•io paštas, Laimio vienkiemis, 
irt. B. J tiška, Lietuva.

P. S. Prašome ir kitus laik- 
•a še i u s pers pau sd i n t i.

Su pagarba, 
, Artistai: Balys Juška 

Paulius žaltauskas. 
vaunas, 31-111-28 m.

ir

pa^ 
tru Pamokslas išgązdino

i nyksta.
ios pasauly

P ra
ku r savo žmonas 

ranka akmeniu pa

PLAUKŲ IR GALVOS 
SPECIALISTAS

Nmiiruisiu budu ir vuiHtni*. Duodame i 
rlniiHiuR treatinentUH Kalvai. ]Ak.v<1oi 
plelRknnnfl. Kiiliiikomo plauki) kritimą 
nlKalvinain<> plnukuR. IjeriiiuslOH panc 
mČM Atpikite Aiandie. Vai. II-II. N<\l. 10

INDIA LABORATORY
1107 Milwaukc<» Avė., Chicago

Su

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

musų populiariais laivais

RAMBUMO, DBUTSCRLANO* 
USOLUTI, RILIANCI, < 

CLKVKLAND, 
WKSTPH AL1A, THUR1NO1A

Puikus patarnavimas 
visose klesose

Europinės kelonės asme
niniai vadovaujamos

$r>nniA new yoiu 
/II iko iki kau* L U U NO IR ATGAL

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

lapių 303 ..................     2.00
Organinė Chemija—Ruko, pusi. 384, apdaryta...........3.75
Stebuklai ir paslaptys—Rubakino. Paveikisluota, pusi.

240 ...................................................................   1.25
Fizika—šakcnio, pusi. 472, apdaryta..............................3.50
Ūkininkų Dangus—Kančiaus. Metoreologija, 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 Raštai, pusi. 348 .............................................  2.00
Dainavos Senų 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 ............................................................  1.75

čia yra dainos bei eilės visu musų geriausių poetų, pertat 
verta šių 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 .................................... 75
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31.................... ............... 75
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eiles, 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.............................15
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64 .........................  .40
Vasaros šnekos—Tyri] Duktės, pusi. 82.............................35
Petro Armino raštai—eilės, dainos, pusi, 60..................... 30
Homero—Odisėja, pusi. 291 .....   1.25
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi. 112............................ .50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetų ir sykiu

autografijos ir paveikslai, pusi. 230 ......................  1.50

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

a •

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 291................................1.25
Lazdynų Pelėdos—15 apysakų, pusi. 252 ...........................  1.00
Lazdynų Pelėdos—26 apysakos, pusi. 252  .................... 1.00
Algimantas—Dr. Pietario, pusi. 505 (2 tomai) apdaryta 2.00 
Vinco Krivės—10 apysakų, pusi. 227............................... 1.00
Gyvenimo Akordai—Vaidiliutė, pusi. 160.........................75
Vaišganto raštai—daug įvairių skaitymų, pusi. 224 ......75
Sulaukė—Terezijos Jadvygos, pusi. 132 ....:........................45
Rambyno Tėvynė— Ruseckio, pusi. 64 .............................35
Bludas—Dobilo, pusi. 428 .............................................  1.75
Pajudinkime žemę vyrai, pusi. 116.................................... 60
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 ........................................................... ?....................75
Sunkiausiais Laikais—Rucevičiaus, pusi. 123 ................. 50
Septynetas Pakartųjų—Adrejevo, pusi. 56........................ 60
Kada Rrauda Siela—Vaideliutė, pusi. 123.........................60
Mano Poilsis—-Mašioto, pusi. 63 ........................................ 30
Gera Galva—žemaitės, pusi. 40.......................................... 10
Bramizmo Stebuklai—Gotjes, pusi. 77 .............................40
Devynios Pasakos—Giedriaus, pusi. 81 .............................30
žvirbliai—Dr. Vinco Kudirkos, pusi. 42.......................  .15
Ilaupo Pasakos, pusi. 219, apdaryta.............................. 1.25
Musų Mažiausias, Musų Gražiausias—Mašioto, pusi. 43,

su paveikslais ............................... 20
žiema ir Vasara—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 31..........20
Mano Dovanėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 20..........25
Medelis Plačiašakis—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 50. .40 
Krislai, puslapių 59.............  30
Lakštingala—šalčius. Su paveikslais, pusi. 28........... 30
Iš Prūsų Lietuvos Gyvenimo—Gudaičio. Su paveikslais,

puslapių 68 ................................................................... 40
Gamtos Pasakos—šalčius. Su paveikslais, pusi. 42..........20
Pasakėlė—Mašioto. Su paveikslais, pusi. 55..................... 30
Įvairus Apsakymėliai—Biliūno, pusi. 64......  30
Raulo Kimeklio—Pasakos, pusi. 32 ................................... 20
Kas* Teisybė, tai ne meras—Aišbės, pusi. 63.....................30
Padangėse—Sakalo ir Dosaičio, pusi. 125 .........................75
Karo Takas—Reidoil, pusi. 190 .............................. ...... 90
Į Laisvę—Rusecko, pusi. 32................................................20
Biliūno Raštai, pusi. 143 .................................................... 90
Žydrasis Paukštelis—Meterlinko, pusi. 55............... ę.......40
Jurų švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 ............................. 20
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47.........................20
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39 ............................................ 20
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslais, pusi. 29 .......  .15
Keturi Draugai—Evaldo, pusi. 54 .....................................20

Kunigas sakykloje: 
jus tie visi, 
nuša: jų 
virs...

ne
sunaudoti 

p rietą-
fantastingų pasakų, legen- 
isįorinių įvykių. Istorijos I Kaimynėlė tai išgirdusi sun- 

kiini- r<iai» sunkiai atsiduso: 
ep0.1 — O, Jėzau! Jau ir taip už- 
savo I tenka, o tada aš jau visa tu- 
apei- I ^s*u mėlyna tapti. — Ir ėmė j 

įrašyti Dievo, kad nebaustų jos! 
vyro kuris dažnai ją muša. i

kellume iš miego garbingų pra
eiti, galingus bočius ir tt.

ši mintis anksėiaus buve
manyta realizuoti, net buvo jsi-

nepradėjus veikimo, o žlugo 
todėl, kad nesudarė reikalingi' 
kapitalo. Ypač, kad b-vės šu
lai buvo rusai emigrantai.

Daug yra iš jaunosios kartos 
pasišventę šiai sričiai ir visai 
gabių jaunuolių randasi, kurie 
su laiku galėtų būti ir net fil
mų “žvaigždėmis...”

Kad realizuoti lietuviškų fil
mų, yra vienas kelias: įsteigti 
stiprią akcinę bendrovę su stip
riu kapitalu. Man teko patirti, 
kad rimtoms jėgoms susibūrus 

produkuoti, net 
pasirižusi subsidi- 

suinų filmų

šiai sričiai 
valdžia yra 
juoti tam tikrų 
gamybai.

O kad filmą duoda gerą pel
nų, tas, man rodos, visiems ai
šku kaip ant delno; ir kad pas 
mus yra tikrai geros ir tinka
mos filmų produkcijai medžia-

1s
MŪRINIS arba MEDINIS

iš-C 1 f) įmokėti — kiti lengvais 
* I " mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir ryšių.

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

Quality Construction Co 
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė. 
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

Plūs U. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai 
Kelionė greita-ir pigia 

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

Muig-lHaii Lik
United American Lines, Ine* 

General Agentą
177 N. Michigan Arenu*.Chicago

m
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Mokslines, Istorines ir šiap Įvairaus Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio knygas, peržiūrėkite čia 

esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug

LĄNATIONA 
\\ BANK<

£ THE^ 

TRŪST AE

MES JUMS PAGELBESIM
Nusiųsti Pinigų Senon Tėvynėn

DRAUGINGAS, malonus patarnavimas daug pa
lengvina daryti biznį su užsieniu. Mes gali

me jums atlikti daugelį dalykų, kitaip butų jums 
persunkti.

Atsilankykit ir pasikalbėkit su vienu musų per- 
dėtiniu — žmogumi, kuris turi daug patyrimo to
kiose dalykuose — žmogumi, kuris kalba jūsų 
prigimta kalba ir kuris išaiškins jums dalykus 
lengvai.

Mes užlaikome skyrius daugiau negu šimtą 
šalyse. Mes galime jums patarnauti bile kur.

Taipgi yra lengva laikyti savo taupymus čio
nai. Musų vieta randasi parankioje vietoje ir ma
loniai jums patarnausim. Atsilankykit dėl pa
žinties.

The Foreman National Bank
The Foreman Trust And Savings Bank 

La Šalie and Washington Streets, Chicago

T IT K T A S V I R š I J A 100 M I L I O N Ų DOLERI V

REUMATIZMAS PRAŠALINAMAS
ARBA PINIGAI GRĄŽINAMI 

KENTĖJIMAIPRAŠALINAMI JUSU
• Šiai Juhi) i>;i»kntinė proKu praialintl ravo 

reumatizmą ir Hk.iUHiinis. Nedaro Hkirlumo 
kaip ilg>«i jt|s kenkiate nuo Reumatizmo. 
Goul. LiiinbaKo. Seialica. ArlhriliH. Neit- 
riliu. NeuralKiii, inilutninatory. MUHeular, 
NiiKaroH Skatid/'jinią, SiiHty riiHi uh ir Suti- 
niimiiH KĄiiaruiH. Krūtinėn HkaudAjinią. ko
ji), lanki) ir kaulį) bkaudėjiniHH. Ne;rry- 
Iirh Kraujau, taipgi kllukių Hkaunini) ko
kiu* turite »av<> kum-, viii lie nexinaKU- 
iiihi I>uh praAalmti i* juxų niateniOM po 
vartojimo nimtų ANTI-RHKUMAT1C. tui 
vėliausiH lAradimuH žinomo Kuropon mok
slininko Dr. Tom. Just) dideli >kau*niai 
ir nfinigė.s naktys bus praAaHntoa kaip nu 
magijų. Nėra nei vieno rouniatiimo. ku- 
ris butų i><-s< nan arba perdaug puvųjin-

TiikManėiai žmonių gavo pagelbą ir 
kandie Kaunami* datutybra padėkavo- 
Kili raptfrtuoja, kad kuvo pftKelbą 

valandai Minų ANTĮ ll’IEUM/Vi'lC 
pageltinti n* vitiai nkirtiiiKOH nuo 

‘ l»o 
»h gyduolės yra žinomos kai

li* pagelbsti. Jei jos nepa- 
dienų. mes gražinsimo jums 

nckenkiair neturi narkotiku, 
yra receptas žl- 
i Dr. Tom. ku- 

nekurtas imli rheumatiA- 
kiirios greitai įsigeria | sistemą ir kraują 

priežastimi jūsų skausmų. Kad palciiKvinus dėl visų 
ANTi-HHEI MATIC nupigintu kaina. TIKTAI’ $3,

ANKSTO, tik iškirpkit A| skelbimą ir atsiųskit su juo 
i ir supakavini.). I'Z gyduoles jus užmokėsit laiAkaneslut

MED1CAL LABOKATORY, 17'i3 N. Kerlzie Aveniu*.

gus. 
mes 
uių. 
I 24 
visuomet _________ ................ ........ ......
kitų gyduolių, kūrins vnrtojot iki Aiol 
IHisekinių. Šios gyduolės yru 
po gerinusios 
gelbės j 20 

Jos 
ANTI-RHEVMAT1C ; 
Europos mokslininko 

turi savyje 
sudėtinės. 
Kurie yra 
paeiti tome 1*5

ti* prašalinu

pinigu*. 
Muki) 
nouio 1 
rios 
Itas 
dus. 
mes . _ ____ _______ _____  _______
dyku jas siundie n- praAullnkit savo kentėjimą, 
NKSIŲNKIT l'IMGV i* ANKSTO. tik iškirpklt A| skelbimą ir atsiųskit *U

('('lllUH IIZ (MTMilIlH IHU| lr Mii tink itv*l m.k I ' *> irv/liinltiM iii si n IniMln’ui i IniAIrm 
$3 suvo namuose. CHICAGO 
LN»pt. 1411. Chicago, III.

I'INIGV itz pursiiiniinu) 
namuoae. 

Vhleago,

ĮJRINE^

Mūrio* Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

tuojau nuo- 
jus įsigyti, 

Bau-

Svarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvleži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygnti “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

naudingi) knygų šiame sąraše.
Slaptingoji žmogaus Didybė—Vydūno, pusi. 61 ..............40
Dainos Keliais-—Biržiškos, pusi. 114 ........................... 60
Lietuvos—Lenkų Ginčas—P. Vileišis, pusi. 88................. 30
Kaip Gyvena Norvegai. Paveiksluota, pusi. 51 ................. 25
Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169..................... 75
Pasikalbėjimas Apie Dangų ir žemę. Su paveikslais......40
Mirtis ir Kas Toliau?—Vydūno, pusi. 48.............................35
Kaip susirinkimus kviesti, vesti ir t.t., pusi. 46.................30
žmonijos Kelias—Vydūno, pusi. 52.................................... 40
Laiškai Vartotojams—M. Chesnio, pusi. 35 ..................... 20
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 .....................................60
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35......25
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64.........................................40
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

žiškos, puslapių 70........................................................50
Iš Gamtos Mokslų—Ledaux’o. Su paveikslais, pusi.. 80 .40 
Paklydėliai—Geručio. Kovoja prieš bedievius, pusi. 33. .35 
Gamtos Prilyginimai lietuvių dainose ir raudose—Dr.

Moulen Rz., puslapių 105............................................ 80
Pirmieji Gamtos Pasakojimai—Vegnerio, pusi. 138 (su 

paveikslais) ......  75
Lietuvos žemės Valdymo istorija—Klimo, pusi. 65..........40
Gimdymo Slėpiniai—Vydūno, pusi. 101...................... 1.00
Muravjevo Laikmetis—Klimo, pusi. 27 ............................25
šiltieji ir šaltieji kraštai. Su paveikslais, pusi .67......... 70
Kaip gyventa musų senelių prosenelių—Linkevičiaus.

Su paveikslais ................................................................75
Kas yra Rusų Soc. Fed. Tarybų Resp.—Naruševičiaus, 

pusi. 31....................................................................10
Vokiečių Kūryba—Prof. Heinmano, pusi. 287 ..................90
Kovo 20 Diena—šerno. Su paveikslais, pusi. 139............. 75
Laukuose ir Pievose—Vegnerio. Su paveikslais, pusi......... 50
50 Pamokų iš gamtos mokslų—Ledouxo. Su paveikslais, 

puslapių 107 .......................................................... 45
Lietuvos Visuomenės ir teisės istorija—Janulaičio, pusi.

218 ................................................................................. 90
Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 

pusi. 126 ...............................................?................60
Palydovas.—Kas reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 

j Lietuvą. Informacijų knyga apie Lietuvą. Su 
Lietuvos žemlapiu, apdaryta, puslapių 111......... 75

Lietuvos Istorija ligi Liublino unijos, pusi. 86................. 40
Geologiniai tyrinėjimai—prof. Jodelės, pusi. 108............. 60
Duonelaičio raštai, pusi. 117, apdaryta ............................. 90
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...................... 1.00
Žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi.

63..................................................................................... 40
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32 .................................30
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 .................  50
Kelią tiesiant į Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40......... 30
Tarp pietų Amerikos gyvulių iš Darvino raštų. Paveiks

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

Gramatikas, 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

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

NAUJIENOS, 1 739 So. Halsted St., Chicago, III.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
thc Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
3c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at tho Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ..............................
Pusei metų .......................
Trims mėneriams ...........
Dviem mėnesiam ............
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ...................
Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose

$8.00
4.00
2.50
1.50

.75

3c 
18c 
75c

Valstijose, ne Chicugo- 
je, paštu;

$7.00
3.50
1.75
1.26

.75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St.» Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

M etom s ................
Pusei metų ........
Trims mėnesiams
Dviem mfineslama
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ...?...................
Pusei metų ................
Trims mėnesiams .....

Pinigus reikia siųsti pašto Money.
Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
4.00
2.50

ATEIVIAI PAKĖLĖ AMERIKĄ

Nuo pasaulio karo Amerikoje įsigalėjo nepalanki 
nuomonė apie “foreinerius” (ateivius). Ateiviai yra kal
tinami visais blogumais, kokie tik reiškiasi šiame kraš
te. Imigracijos įstatymai suvaržė žmonių įvažiavimą iš 
kitų šalių, idant sulaikius to “nepageidaujamo” elemen
to augimą Amerikoje.

Malonu yra pastebėti tečiaus, kad ne visi ameriko
nai taip blogai žiuri į ateivius. Žymus visuomenės veikė
jas, Dr. Norman Barr, vakar pareiškė Kooperatyvio 
kliubo pietuose, Morrison hotelyje, kad ateiviai ne tik< 
nėra kenksmingi Amerikai, bet kad, priešingai, tik ačiū 
ateiviams Jungtines Valstijos galėjo pasiekti dabarti
nio savo ekonominio išsivystymo laipsnio. %

Dr. Barr žino ką kalba, nes jisai per daugelį metų 
tyrinėjo ateivių gyvenimą Chicagoje ir matė juos dai
riausiose sąlygose. Tečiaus ir sveikas protas sako, kad 
jisai neprasilenkė su tiesa. Juk beveik visi Jungtinių 
Valstijų gyventojai yra ateiviai arba kilę iš ateivių. 
“Tikri amerikonai” yra raudonodžiai indėnai, kurie sa
vo jėgomis niekuomet nebuvo pakilę aukščiaus puslau
kinio stovio.

TAUTOS VIENYBĖ” LAIMI

Telegramos iš Francijos praneša, kad pirmą balsa-

mente laimėję Poincarė šalininkai. Iš 183 kandidatų, 
gavusių absoliučias balsų daugumas (tik jie skaitosi iš
rinkti), 144 priklausą “tautos vienybės” blokui.

Tai nėra labai aiški žinia, kadangi į kalbamąją 
“tautos vienybę” įeina keletas labai skirtingų partijų. 
Joje yra ir konservatoriai, rėmusieji poną Poincarė ar
šiausiais nacionalistinės reakcijos metais, ir radikalai 
Herriot tipo, kovojusieji išvien su socialistais prieš da
bartinį Francijos premjerą. Radikalai sutiko dalyvauti 
valdžioje kartu su konservatoriais tik iš baimės, kad 
galutinai nesusmuktų Francijos valiuta.

Iš to, kad laimi valdžios partijų blokas, dar nema
tyt, kurie elementai tame bloke ima viršų.

Antroji balsavimo diena, kuri bus ateinantį sekma
dienį, bus dar svarbesnė, nes paliko daugiaus kaip ke
turi šimtai mandatų, dar nepaskirtų. Jie teks tiems 
kandidatams, kurie antrame balsavime gaus daugiausia 
balsų (nors ir ne absoliučią daugumą), šitam balsavi
me įvairios partijos galės blokuotis, ir dabar> žinoma, 
tarpe partijų vadų eina derybos, kurių rezultatai gali

Korespondentai, kurie praneša apie valdžios bloko 
laimėjimus, kartu skelbia, kad padidėję balsai ir komu
nistų, — kas išrodo įtartina. Nes, jeigu komunistams 
butų taip pasisekę, kaip sako telegramos, tai kodėl nė 
vienas jų kandidatas nepraėjo į parlamentą? Paryžiaus 
priemiesčiuose yra distriktų, kuriuose komunistai pir- 
miaus gaudavo absoliučias balsų daugumas. Kaip gi ga
lėjo dabar taip įvykti, kad, surinkę visame krašte “apie 
milioną balsų”, jie nė viename distrikte negavo daugu
mos?

Ateinančiam sekmadieniui komunistai esą nusista-. 
tę vėl statyti visus savo kandidatus, nepaisant, ar lai
mės ką, ar ne. Tuo budu bus atitraukta nemaža balsų 
socialistams ir kitoms kairiomsioms partijoms. Atžaga
reiviai galės už tai Maskvai padėkoti.

“BRANDUOLIAI” ir BELGIJOJE,

Iš to, ką komuniistai daro Amerikos, darbininkų or
ganizacijose, galima numanyt, kokią “naudą” jie neša 
darbininkų judėjimui visur.

Belgijoje, pasirodo, bolševikuojantis gaivalas taip 
pat skaldo darbininkų unijas, kaip ir Amerikoje, — 
nors tenai (lygiai, kaip ir Jungtinėse Valstijose) bolše
vikams nėra mažiausios vilties pasigrobti darbininkų 
judėjime vadovavimą.

Šiomis dienomis Belgijos darbininkų profesinių 
sąjungų valdyba nutarė pareikalauti, kad tarnautojų 
sąjunga išbrauktų iš savo narių sąrašo atstovą Jac- 
ųuemotte, kuris su savo vienminčiais ėmė kurti slaptus 
komunistiškus “branduolius” geležinkelių darbininkų 
sąjungoje. Jeigu tarnautojų sąjunga atsisakys tą “bran-

duolių” steigėją pašalinti, tai profesinių sąjungų valdy
ba išmes iš sąjungų susivienijimo tarnautojų uniją.

Valdyba, be to, nutarė pareikalauti, kad visos 'są
jungos įvykintų praeito sąjungų suvažiavimo rezoliuci
ją, kuri įsako pašalinti komunistus iš visų viršininkų 
vietų sąjungose.

Ir taip, visam pasaulyje Maskvos kurstomi agentai, 
lyg kurmiai, rausiasi po darbininkų organizacijų pama
tais, ir šios esti priverstos mėtyti juos lauk, o kartais 
net ir braukti ištisus, komunistų apsėstus, organizacijų 
skyrius. Ažuot visas savo jėg“as sukoncentravę kovai 
prieš kapitalistus, darbininkai turi gintis nuo savoj 
“draugų”. Štai delkų tokie geri laikai šiandie yra reak
cijai !

Maksim Gorkij
(Aleksėj Pieškov)

Apžvalga
DVYNUKAI

Rašydama apie Socialistų 
Partijos konvenciją, “Vienybė” 
sako:

' “Presbiterų kunigas — so
cialistų kandidatas.” 
O “Laisvė” taip rašo:

“Kunigas Norman Thomas 
nominuotas į Jungtinių Val
stijų prezidentus.”
Tuo gi tarpu. Norman Tho

mas nėra kunigas. Su bažnyčia 
jisai nutraukė ryšius dar 1917 
m., pirma negu įstojo j Socia
listų Partiją (1918 m.).

Kaip vilkas neiškenčia ne
staugęs, taip “Vienybės” širvy- 
dukas ir “Laisvės” Bimba neiš
kenčia nepamelavę, kuomet kal
ba apie socialistus. Šiituo at
žvilgiu juodu yra tikri dvynu
kai.

PASIGENDA “I
KOVOS”

| Partijos principai ir siekimai 
esti surašomi ne konstitucijoje, 
bet programe arba platformoje. 
Socialistų programas paprastai 
skiriasi į dvi dali: į principia- 
lią dalį (“programas maksi- 
mum”) ir į praktišką dalį 
(“programas minimam”)« Prin- 
cipialė dalis socialistų progra
me retai tesikeičia, kadangi iš 
metų į metus socialistai kovoja 
vis už tą patį pagrindinį tiks
lą — socializmo tvarkos įvedi
mą. Bet praktiškoji programų 
dalis, kuri apima artimiausius 
reikalavimus, turi atatikti eina
mo momento sąlygoms, todėl 
kai sąlygos keičiasi, tai ir ši 
programo dalis tenka pakeisti.

Šitą praktišką programą (ar
ba, kaip Amerikoje jį vadina, 
“platformą”) socialistai peržiū
ri kiekvienoje savo konvencijo
je ir , jei yra reikalas, iš nau
jo suformuluoja, įnešant reika
lingus pakeitimus. Tai padarė 
ir Socialistų Partijos konvenci
ja New Yorke.

Konvencija priėmė naują par
tijos “platformą” (praktišką
programą), bet visai nekeitė 
savo principialio programo.
Principialio programo konvenci
ja visai ir nesvarstė, kadangi 
nebuvo reikalo jį peržiūrėti ar
ba taisyti. Jisai koks buvo, toks 
ir paliko. O tuo.tarpu komunis
tiški. ignorantai tauzija, 
konvencija iššlavusi klasių 
va, kuri esanti “kertinis 
muo” socializmę moksle!

Bimbiški “kritikai” tečiaus 
pasirodo esą įe tik tamsunai, 
nieko neišmai^mtys apie socia
listų programą, bet ir melagiai.

Socialistų Partija, kaip sakė
me, priėmė konvencijoje naujų 
platformą. Aiškus dalykas, kad 
platformoje negali būt plačių 
teoretiškų išvadžiojimų, nes 
jos tikslas yra pasakyti, ko 
partija reikalauja šioje valan
doje. Todėl, suprantama, ir kla
sių kovos teorija tenai negali 
būt dėstoma. Bet partijos plat
formoje ji yra paminėta, štai 
ką skaitome naujojoje Socialis
tų Partijos platformoje, kuri 
buvo priimta New Yorke:

Po to, kai nurodyta didelis 
suvargimas farmerių sodžiuje 
ir skaudi bedarbė pramonėje; 
po to, kai nupiešta darbininkų 
unijų persekiojimai ir kitokios 
kapitalistų valdžios nedorybės, 
platformoje eina kalba apie 
“darbininkų ginklą klasių kovo
je”:

“Šitų dalykų neprivalo būt”, 
skaitome naujoje partijos 
platformoje. “Socialistų par
tija yra politinė partija dir
bančiųjų klasių — darbinin
kų farmoje, dirbtuvėje, ka
sykloje ir ofise. Ji yra musų 
politinis ginklas klasių kovo
je, ir jos pergalėje yra musų 
viltis tai kovai pabaigti.” 
Ar galima dar aiškiau pasa

kyti, kaip šituose platformos

kad 
ko- 
ak-

Tai 
n i o, 
Šita

Brooklyno komunistų orga
nas, apkrikštijęs Socialistų Par
tijos kandidatą į prezidentus, 
Norman Thomas’ą, “kunigu” ir 
bimbiškai išpludęs vadovaujan
čius socialistų darbuotojus, su
rado dar vieną baisų grieką 
pas socialistus: kad jie, bū
tent, savo konvencijoje atsiža
dėję “klasių kovos”. Ve ką ji
sai apie tai porina:

“Socialistų Partijos ‘valy
mas’ prasidėjo nuo klasių 
kovos (Visai ne. Valymas 
prasidėjo nuo iššlavimo iš 
partijos “kairiasparnių”, ku
rie šiandie vadinasi “komu
nistais”! “N.” Red.). Kiek
vienos socialistines partijos, 
nepaisant kaip geltona jinai 
nebūtų, konstitucijoj (? “N.” 
Red.) arba programe sakoma, 
kad jinai remiasi klasių ko
va, t. y. kad tarpe darbinin
kų ir kapitalistų negali Būt 
santaikos, kad tarpe jų eina 
ir turi eiti nuolatinė kova, 

kertinis akmuo moksli- 
marksistinio socializmo, 
tiesa iki šiol, iš iprigim- 
(! “N.” Red.), buvo už

silikusi ir Socialistų Partijos 
konstitucijoj (? “N.” Red.) 
— tik ant popieros, žinoma, 
nes jos lyderiai jau senai at
sisveikino su klasių kova 
praktikoj. Paskutinė konven
cija paėmė didelę šluotą ir 
klasių kovą iššlavė iš S. P. 
konstitucijos (! “N.” Red.). 
Vadinasi, tas sutvėrimas, ku
rį šita konvencija pagimdė 
vardu Socialistų Partija (So
cialistų Partija yra ne dabar 
“pagimdyta”, bet gyvuoja 
jau daugiaus kaip 25 metus! 
“N.” Red.), r 11
skelbs klasių santaiką." 

čia jau tikras sudurnavoju- 
sios gaivos kliedėjimas!

Kur yra girdėta, kad parti
jos konstitucijoje butų dėstoma 
klasių kovos teorijos? Konsti
tucija iš viso yra rašoma ne 
tam, kad iš jos žmonės mokin
tus! kokių nors teorijų. Konsti
tucija yra įstatai, nurodantys, 
kaip tvarkosi partijos organi
zacija: kokias įstaigas ir virši
ninkus turi partija, kaip ir ka
da yra šaukiamos partijos kon
vencijos, kokias teises ir parei
gas turi partijos nariai, ir t. t.

ateityje viešai žodžiuose, kad Socialistų Parti-
ja stovi klasių kovos pagrindu 
ir kad ji tą kovą yra pasiryžu
si vesti iki pergalės?

Bet komunistiški pleperiai ne
sidrovi prasimanyti, kad socia
listai ateityje skelbsią “klasių 
santaiką”! Sarmatos 
trūksta, ponai Bimbos, Prusei- 
kos ir kiti “ 
lai!

jums

vaba

Gera proga
— Tu šiąnakt per miegą kal

bėjai.
N (‘s šiaip jau niekad aš 

negaunu žodžio.

Šių metų kovo 28 d. sukako 
lygiai 60 metų amžiaus garsiam 
rusų rašytojui Maksim Gorkiui. 
Tas.jo sukaktuves paminėjo ir 
Lietuvos socialdemokratinė stu
dentų draugija “Žaizdras”, su
rengdama paskaitas Lietuvos 

i universiteto salėje. Čia paduo
dame “Socialdemokrato” apra
šymą :

Drg. J. Žiugžda nupasakojo 
Gorkio biografiją, prof. M. Bir
žiška apibudino jo literatūrinę 
kūrybą ir stud. Raila paskaitė 
Gorkio vaizdeli “Draugas”.

Čia sutraukę paduodame pa
skaitų turinį.

Rašytojo gyvenimas raktas 
jo kūrybai pažinti. Tai ypač tai- 
kintina M. Gorkio kūrybai. Ne
pažįstant jo gyvenimo, butų 
sunku suprasti kai kurie tipai, 
kurie atrodo gyvenimo padug
nių žmonės, bet jie lyg ir trau- 

i kia į tolį, į šviesesnę ateitį.
Aleksandras Peškovas, visam 

pasauliui žinomas Maksimo 
Gorkio slapyvarde, gimė 1868 
m. kovo 16 d. Nižny Novgoro
de. Tėvai pusiau pasiturį žmo
nės. Tėvas tarnauja vienoj pirk- 
lybos -bendrovėj. Išvyksta į As- 
trachanį. 1873 m. sūnūs susir
go cholera. Nuo jo užsikrečia 
ir tėvas. Sumiš pagyja, tėvas 
miršta. Grįžta į N. Novgorodą. 
Lanko mokyklą. Serga raupais. 
1877 m. miršta motina. 10 me
tų berniukas ieško priemonių 
kovoti su gyvenimu. Apsiima 
pas batsiuvį eiti vaiko pasiunti
nio pareigas, vėliau dirba pas 
braižytoją. Metęs jį bėga į Pa- 
volgj. Gauna vienam Volgos 
garlaivy virėjo padėjėjo vietą, 
čia jis pirmiausia- susipažįsta 
su literatūra. Susidaro roman
tiškų svajonių nuotaika. Iš čia 
vyksta į Kazanių mokytis; ma
nė, kad tik čia mokslo galima 
esą įsigyti. Neturi lėšų. Dirba 
laivų dirbtuvėje. Daugiausia 
vargo, bet ir medžiagos vėles
nei kūrybai, čia jis susipažino 
su visuomenės atmestaisiais 
elementais, su padugne. Susipa
žįsta ir su studentais. Gauna iš 
jų literatūros, J)et jau kitokios, 
kaip iš virėjo. Beskaitydamas 
pamato savo dr kitų gyveninio 
priešingumus. Nori nusišauti, 
bet tik susižeidžia. Atgijęs, kiek 
reikia, dalyvauja chore. Vėl ne
laimė. Persišaldo ir netenka 
balso. Vyksta j Cariciną. Tar
nauja paprastu geležinkelio sar
gu. Kariuomenėn nepaimamas, 
sunaikinta sveikata, 1889 m. 
susipažįsta su revoliuciniu liau
dininku, kurs 
dos tikslais 
pažintis toks 
pasėkos. Po 
kalėjimą.

Išėjęs iš kalėjimo susipažįs
ta Su pris. ad. Laninu. Tarnau
ja pas jį raštininku, šis žmo
gus po laivo virėjo antrasis jo 
mokytojas. Nepabmm čia. Jam 
lyg ir perankštu. Išvyksta į ke
lionę. Apeina Besarabiją, Uk
rainą. Tenka būti ir uosto dar
bininku ir tarnauti pas žuvinin
kus ir t. t. Chersono gub. užsto
damas vyro mušamą moteriškę 
pats gauna mušti. Nuvykęs į 
Kaukazą susiduria su darbinin
kų gyvenimu. Pirma tedraugavo 
tik su bosiakais. čia parašo ir 
pirmą dalykėlį “Makar čudra”, 
kuris išspausdinamas vietiniam 
laikraštėly. Grįžęs į N. Nov., 
vėl dirba pas tą patį advokatą, 
susipažįsta su rašytoju Koro- 
lenko. 1893 m, jau jo raštai at
spausdinami sostinės laikraš
čiuose. Populiarėja.

Paskutiniam 19 šm. dešimt
mety atėjęs į Rusiją iš Vakar. 
Europos marksizmas įtraukia į 
savo eiles ir Gorkį. Bendradar
biauja marksistiniam žurnale 
“Žizn”. Išleidžia romaną “Tro- 
je”. 1901 m. atvyksta j Peter
burgą. įsitraukia į visuomeni
nio gyvenimo verpetą. Protes
tuoja kartu su kitais žurnalis
tais prieš studentų persekioji
mus. 1902 m. išrenkamas Moks

* lo Akademijos garbes nariu.

turėjo propagan- 
krautuvę. Kokia 
darbas, tokios ir 
metų pakliūna j

svarbu atvaizduoti, kaip ta ko- 
' va atspindi atskirų asmenų ir 
masės psichikoj. .Jis atėjęs iš 
miesčionijos. Jis nėra vienos 
pusės. Jis įeivis iš šalies, nors 
stengias būti savas. Jį ypač iš
garsino drama “Na Dne”.

Bet, jis rišas su partija, jis

Aukštesnėms “sferoms” paspau
dus garbės nario diplomas ne- 
beišduodamas. Nuo 1900 m. ra
šo dramas; žymesnės “Meščia-I parašė net vieną Pirmajai Ge
ne”, “Na Dne”. 1 gūžės atsišaukimą. O pažangio-

Po 1905 m. sausio 9 areštuo-, ji Rusijos visuomenė, iki 1907 
jamas. Paleistas vyksta į Sųo- m. ėjusi kartu, pradeda skirtis, 
miją, vėliau Švediją, Norvegi-. Oorkis draugauju su Leninu, 
ją, Berlyną, Paryžių, New Yor- Jis virsta revoliuciniu fakto- 
ką. Jau žinomas Vak. Europai, rium. Visuomenė į jį jau kri- 
Visur iškilmingai sutinkamas. | tingiau žiuri. Gorkis atatinka 
Amerikoje parašė “Mat” (Mo
tina). Veda akciją, kad Prancū
zijos vyriausybė neskolytų Ru
sijai pinigų, nes jie busią pa
naudoti rusų tautos laisvei slo-, 
pinti. J Rusiją tegali grįžti tik 
]x> 1913 m. amnestijos. 1907 m. 
Italijoj Kapry saloj buvo įstei
gęs rusų darbininkams mokyk
lą. Rusijoj karo metu leidžia! 
laikraštį, kur, laikydamasi kai-1 
riosios marksizmo krypties, pro
testuoja prieš kai kprių socia
listų militariškumą. Po revoliu
cijos leidžia “Novaja Žizn”. 
Kai kuriais atžvilgiais nesutin-i 
ka su bolševikų |M)litika. įsi
traukia į kulturinį darbą, pa
likdamas politiką į šalį. ,

Paskutinių dienų gyvenimo 
faktai per daug nauji, kad juos 
butų galima objektingai isto
riškai įvertinti.

Prof. Biržiška pabrėžia Žiug
ždos pareikštą žmogaus gyve
nimo įtaką jo kūrybai. Nors 
žmogus linkęs rodyti aplinkų-j 
mą, bet negali nepaliesti ir pats 
savęs. Gorkis nagrinėti skyrium 
nuo jo gadynės visuomenės gy
venimo, nuo tų laikų rusų lite- , 
raturos, negalima. Jis pasirodė 
nepaprastas, kaip išimtis visuos 
menės ir literatūros gyvenime. 
Jis kaip tikras bosiakas pasiro
dė literatūros pasauly. Dvi jo 
literatūrinio veikimo stadijos. 
Pirmoji tai iki 20 šm. pradžios. 
Aš atskiriu didįjį miestą su sa- ’ 
vo kova proletarijos ir buržu
azijos nuo paprasto provincijos 
miesto, kur daugiausia ainat- 
ninkai gyvena. Gorkis ir gyve
no tokioj provinciškoj atmosfe
roj. Jis ilgą laiką ir negalėjo 
įgyti proletarijos dvasios.

Iki jis gavo susipažinti su ko
vojančiu proletariju, jis jau bu
vo susipažinęs su šviesuomene. 
Jis pirmam savo kūrybos laiko
tarpy yra ieškotojas. Jo nepa
tenkina miesčioniškas gyveni- 
neas. Keliaudamas jis pažino| 
žmones, savo sociale padėtim 
jam artimus. Gorkio nepaten
kina šviesuomenė, 
esamoji literatūra, 
žmogaus. Pradeda 
džius reikšti raštu, 
ja, neįėjusi į rėmus, vilioja vi‘ D A A M AI 
suomenę. Tuo labiau, kad 1890 lx /Y l\k IN U /tl 1 
in. prasideda ir darbininkų ju- i§va|ome jr “fumigated”. Ran
dėjimas. Keista. Jis nerodė ku-1 -r va[>a|us prašaliname. Vi- 
riniiiose ių proleterų. kurie tu-|sas darbas garantuotas, 48 va- 

landų patarnavimas. Apskait-

j tingiau žiuri.
toms idėjoms, kurios kilo pabai
goj 19 ir pradžioj 20 šm. Jis 
jungia senas tradicijas ir įveda 
j naujas. Jis tas rašytojas, kurs 
užsiima mase. Jis tas, kurs pa
gražina tos .masės gyvenimą. 
Jis riša seną su nauja. Prieš 
karą jis buvo virtęs proletari- 
rinių ir sodiečių rašytojų glo
bėju. Nuo sprendimo klausimų 
individualiniu keliu jis eina prie 
jų sprendimo kolektyviniu bu
du.

Dar geresnė žmona
— žinai, brolau, nesidžiau

giu vedęs.
— O kodėl taip?
— Baisiai aikvojasi mano 

žmona, ir algos su alga su
vesti negaliu. Kaip tik išleisi 
su keliom dešimtim litų į mie
stą, tai būtinai viską ir visa
dos išleidžia...

— O! Manoji visai kitoniš
ka. Aš išleidžiu į miestą be pi
nigų ir kiekvieną kartą bent 
su keliom dešimtim litų grįž
ta.

816

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

Racine, Wis. 
Tel. J3353

i Kaurai, karpetai, linoleum, Lan
gų Užlaidos, Draperies. Olseliu

[ ir Retai!. Išimtini pardavinėto-

SKOLINAM 
PINIGUS
NAMŲ

M a tyki t Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St, & Ashland Avė.

nepatenkina į
Jis ieško 

savo įspu-' 
griežta lini- 1R

Kan-

ri iškelti visuomenę. Jis rodė, |antjų patarnavimas. Apskait
oj pačių marksistų nuomone ijavjma suteiksime dykai, 
sekant, lumpenproletarus. Tai i
galima suprasti taip, kad visuo-| RUG and FURNITURE 
menė savarankiškai ima iš kū
rėjo tai, kas jai svarbiausia, 
įdomiausia. Gorkį pasisavino vi
suomene, kai jis dar tebuvę, 
maištininkas romantikas. Jo ap-j 
rašomi čigonai, ar bosiakai, ar 
šiaip mužikai, yra bent kiek gi-! 
lesni kaip paprastai kad gyve
nime sutinkam.

Šis jodas baigias tuo, kad 
pats nerkis pradeda kritingiau 
žiūrėti j savo idealizuojamus ti-Į 
pus, jis kreipia akį į masę. Ma
se ima veikti ne tik į jo pažiū
ras, bet ir sudaro jo turinį. Jis 
pereina j marksistus nors nieką-' 
da pilnu ortodoksu nebuvo ir 
nėra. Jis, suprasdamas masinio ' 
veikimo reikšmę, nori artintis 
prie masės, nuo jds nesitrau
kia, bet jis turi savo atskirą 
kelią*. Nuo 1902 m. jis įeina j 
visuomeninį masinį gyvenimą.

tada pilnas Rusijos gyvenimas. 
Štai ir duoda jis kelius žymiau
sius tais laikais kurinius: “Tro- 

“Mat,” “Vragi”, “Mieščia- 
Judina opiausius klausi- 

išdavoj kovos

j e”
ne”.
mus, kilančius
tarp bekilančios demokratijos
ir irstančios miesčionijos. Jam

CLEANERS
2308-10 W. Harrison St.

Tel. Seeley 8630 8631

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. Isigy- 
kit ir skaitykit žin- 
geidų gegužinį GY
VENIMĄ!

le! nori išmokti 
gerai rąžyti — 
nusipirk typewritori
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Santo Jemalli, buvęs kalinys, 
kurio ieškoma ryšyje su už
mušimu politikieriaus Ben 
Nchvark, tapo pavestas policijai. 
Atidavė j j policijai Jemalli ad
vokatas.

» W »
Joseph Jaeger, tėvas penketo 

vaikų, kurių seniausias 10 me
tų, kirviu nukirto galvų savo 
liačios jų namuose, 8328 VVest 
13rd Plaoe., Lyons. Tai atsitiko 
vakar ryte. Valanda vėliau po 
tos galvažudybės pats Jaeger 
puolė po važiavusiu traukiniu 
ir tapo užmuštas.

0 8 O
P-lė Eleanor.13 Tulley, 5126 

Kimbark avė., užmušta, o trys' 
ypatos važiavusios su ja, sun
kiai sužeistos, kai jų autas 
susikūlė su pieno troku ties 
17-ta gatve ir State st. Tai at
sitiko vakar ryte apie 4 vai. I 
po puotos kabarete “Garagv”,1 
prie Michigan avė. ir 30-tos 
gatvės.

0 0 0
Keturių rusių eiga re tų kainos 

atpigusios. Manoma, kad ir kiti 
cigaretai atpigs.

0 0 0
Mokyklų architektas paskel

bė, kad artimoj ateity bus su
daryta specialė taryba iš paty
rusių žmonių prižiūrėjimui, 
idant mokyklų trobesiai, kiemų 
sienos ir tvoros nebūtų pavo
jingos kūdikiams, lankantiems, 
mokyklas.,

0 0 0
I41 Šalie viešbutyje įvyko 

konferencija keleto dešimčių j-i 
žymių chicagiecių. Jie diskusa- i 
vo sumanymus pataisyti įstaty
mus, nusakančius balsavimus, 
taip, kad politikieriai nebegalė
tų vogti balsų.

0 0 0
Prie Panther Cieek angliui 

kasyklos, arti Springfieldo, kaip 
praneša didžioji spauda, Įvyko 
angliakasių darbininkų mušti
nės. Ikilykas toks, kad unija 
nutarusi eiti darban. Bet komu
nistiniai “save-lhc-union” agi-( 
tatoriai paskirt piketus ir pa
skelbė, jog streikas dar tęsiasi, j 
Kai angliakasiai pradėjo rinktis 
darbui, tai komunistai ėmė juos 
pravardžiuoti • skebais. Supy- 
kusieji angliakasiai gerokai ap
kūlė neprašytus “gelbėtojus.”

* ♦ ♦

Nužiūrima, kad balsui, pa
duoti bent už tris kandidatus 
pereituose primary balsavimuo-1 
se, bus skaitomi išnaujo. O tai 
yra balsai, paduoti už kandida-

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriaus^; paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. įtei
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame surašė pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko

502 Andrikonis Janas 
501 Balcunas Antoinette 
505 Balzekas St.
512 Briede Kari
513 Broksos J u lūs
510 Aukštikalniui Povilui
520 Dovidaibenei O
521 Dugnas Roman 
526 Ganzfas Andon
528 Garbincutei Petronėlei
529 Gocas Kazimeras 
531 Giapas A
533 (iri k su s Jonas 
545 Kaupas August 
516 Kaziui Barsini
550 Klementą Matt
551 Klickna J J
557 Lachauskas Z M 
561 Loveikati M A 
567 Miltakis Vincent
570 Mockienei Kazymierai
571 Nadickis P 
577 Paulauskis Ana
582 Šapalienė Gendruta
583 Sakutis John S 
591 Silvis E
591 Slegatcne Mariona 
595 Spitlio Kazimreo 
602 Sterus Vincos 
004 Szakalis Jan 
607 Trakini John 
623 Zajic Barbora 
621 Zebrauskis Stanislovas 
628 Zidoni John

- --■! ■ - ~ -- ----------- -■ " ■ -f

Kaip gali būti laisvas tas, 
kuris nemoka valdyti save? O 
kas moka—argi tas ne laisvas?

Tarp Chicagos 
Lietuvių

M. Dundulienės 
spektaklis

Jau beveik baigiasi vakarų 
sezonas. Buvo visokių visokiau
sių vaidinimų, koncertų ir šiaip 
vakarų.

.Vienus Jankėm, kitur patys 
dalyvavom, vis užsiėmę vis dir
bom skubėjom. Bet štai viena 
ypata, kuri kiekviena valandėlę 
laiko sunaudoja geram, gra
žiam darbui. O ypata yra mums 
visiems žinoma, ypač šį sezonų 
pasižymėjusi scenoje, art. M. 
Dundulienė. Vaidina p. Dun
dulienė su art. Pilka, su rose- 
landiečiais, vienus veikalus pati 
rašinėja, kitus padeda, pasi
duoda kitų režisūrai, žodžiu, 
—amžinas atsidavimas scenai- 
menui.

Nežurint tų visų užsiėmimų, 
p. Dundulienė suranda laiko ir 
parašė savo išsvajota veikalų— 
“Naktis Baltijos Pakrantėse”, 
kuris bus suvaidintai ateinantį 
trečiadienį, gegužės 2 d. C. S. 
P. S. salėje, 1126 W. 18th St.

Nė veikalo siužetas, nė vai
dintojų sąstatas nėra skelbia
ma. Ateisite— pamatysite. O 
ateiti turite. Jeigu mes taip 
nuoširdžiai remiame musų sve
čius menininkus, tai savuosius 
jau tikrai turime daugiau rem
ti, nes jie visuomet su mumis.

Tad gegužės 2 dieną, 8 vai. 
vakare važiuojam matyt p. 
Dundulienės “premjerą“ “Nak
tis Baltijos Pakrantėse”—.C S. 
P. S. salėje. A. Z.

VISUOMIO DEBATAI SU MOCKUM
Tema: “Ar laisvanianybė gali užimti religijos vietą?”

VISUOM1S M. X. MOCKUS

Balandžio-April 26 d., 7:30 vai. vakare
LIET. AUDITORIJOJ, 3133 S. Halsted St.

įvyks debatai naujos religijos įkūrėjo Visuomio siy Mockum. Visuo- 
mis kritikuos laisvamanybę, o kun. Mockus apgins ją.

Kviečiame visuomenę skaitlingai atsilankyti, nes turėsite progą iš
girsti kaip pešis du kunigu.

LIET. LAISVAMANIU 1-MA KUOPA
tus šerifo, pavieto asesoriaus ir 
sanitarę distrikto trustiso. Vi
si jie yra republikonų partijos 
kandidatai.

♦ ♦ ♦

Prasidėjo svarinimo vajus. 
500,000 mokyklų vaikų įtrauk
ta Į jį. Jiems įsakyta stengtis 
išvalyti namus, kiemus, skiepus 
(iitismantus), etc.

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent 

re Minnesota, North Dakota i)
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinj gyvenimą kur gyvulių 

’ lasise-

NAUJAS “RIMBAS”
Didelis, gražus, su daugybe naujų paveikslų, 

juokingų dainų ir visokių linksmybių. Pamatyk jį 
ir persitikrink. Prisiųsk savo antrašų ir 10c. “Rim
bas” tuoj bus pas tave.

“RIMBAS”
1 Bateman PI., So. Boston, Mass.

II—.-..-..  .....
ir javu auginimas užtikrina P; 
kimą. Idaho, Washjngton ir Oregor I 
valstijose dar prie paminėtų progų 
galit auginti paukščius, vaisius, už 
siimti pienininkyste, nes klimatą* 
yra tinkamas ir geros aplinkybės 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny- 
Eutės arba smulkesnių informacijų gyduolės kuri taip greit pagelbėtų kaip Foley’s Honey and Tar Compound.”

ile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY Sako E. Boggerss, Pontoną, Gal. Kosulys, gerklės jiitavhnas, bronchinis
Dept.% 459,^Great Northern Railway kosulys, ženklai “flu’’ beveik ūmai sustabdomi. Jos turi gydančias jėgas 

iš gryno pine tar ir sykiu didelę gydančią jėgą iš šviežio ir gryno midaus
su kitais gydančiais prlcinaišnis. Geros dėl tų kurie kenčia nuo naktinių
kosėjimų. Reikalaukit Foley’s Honey and Tar Compound.
L. P. Hannema, 10701 Wentworth Av., Reriable Drug Co., F. Martin, 2600 
W. 47 St., G. A. Malinsky, 1801 S. Racine Av., kampas 18 St., Grand Works 
Drug Store, J. Malachowskas, sav., 4847 W. 14 St., Cicero.

TRUMPAS PASIKALBĖJIMAS PROTINGU MOTINU
Iš VVisconsino motina sako: “Aš suradau motinas labai gerai susipaži

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

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

rrenuer Malt bules

t

■Ml
-r-

APLANKYKIT

Niagara Falls
IR

IETUVA
Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

Naujienų Ekskursija
Gegužio 29 d 
—= 1928 =

Iš new York o Klaipėdon

Baltic America Line — “Lituania”

Smagiausia 
Patogiausia 
Kelionė 

Klaipėdon • 

Be persėdimo

KVIEČIAME LIETUVIUS IŠ VISUR!
t

. Cleveland, Ohio 
Detroit, Mich.

Grand Rapids, Mich.

Akron, Ohio

Toledo, Ohio

Michigan City, Ind.

East St. Louis, III.

Springfield, III.

VVcstville, III.

Omaha, Nebraska
i a

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

St Paul. Mino,

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

GARSINKITĖS 
xt a ir i u/v/iai?

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

1618 West 18-ta Gatvė

Company, 
7'iO No. Mu'liigiiii Avo., 

CllicURO, III.
riione: Hhlteliull 7807 1 hjl

Uiiugit mIIii

Audeklo LELUJ įjniįj 
l'rlaluiitt IW‘‘ h" kupoool /b/ IĮ4 
Dykai Virimo Knyga! jūfefrfcV
PrlHlųakito kuponą gimti Ibliul Virimo 
Knygij Hti vhA 200 ikbundytii pulmimii 
rtkuiiit’iiiM \mIkumrh ir

VM * MM ■■■ •• ■■
* Pmnler Alult Hale# <0., Pfl’t- ’
I JUO N. Mkhlgim Ar., Chlcngo, III. j

įdedu i (>(i npmokfUi pllilul už. kij
| lH-UU|»klte Lėliu Audeklo Lėlę k;i- |
■ tuvid nukirpti ir prikimbu. <15 colių
IllIlIiSėio ). |

Kryžiuką č}ą dėl LCIČh I 1
■ l'ruHome piiHiijhti Dykai Blue Ribbou I 
1 Malt Estruet Viiiiiio Knyuą.
I Kryžiuką via dėl Knyuou i J |

I Vardu# .....■

. Adres.'H ................... . ... .................. ...... ..

■ ■■ ■■ M m M

PUIKIAIS NICKEL PLATE ROAD VAGONAIS
Gražiausiais keliais einančiais palei Erie ežerą ir Poco-

* 4

no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas bran
giau galės pamatyti garsu Niagara Falls vandenpuolj ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui į New Yorką.

V#
/ •' » t * '

’ . ... 1 i

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuojaus 

NAUKENOS
1739 So. Halsted St., Chicago.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Šokiai šį vakarą 
Cooper Carlton 

viešbutyje
Nuoširdžiai kviečiame plačią

ją visuomenę ir lietuvių jauni
mą atsilankyti j Amerikos Lie
tuvių Dukterų “Apple Bktssom 
Dance" šį vakarą, 25 d. balan
džio, Cooper Carlton viešbuty
je, 53-čia ir Hyde Park boulc- 
vard, 8 vai. vakare.

Kai visuomet, taip ir šie šo
kiai bus nepaprasti. Komitetas 
turi kokį 'tai siurprizą visiems. 
|domu bus sužinoti.

Apie muziką tai jau nėra ko 
ir kalbėti. Bukite tik prisiren
gę duoti kojoms “treat”. Var
giai jas bus galima suvaldyti, 
kaip Chapmano orkestras pra
dės groti one-step’ą, fox trot’ą 
ar valsą.

Nepraleiskite šios progos pa
simatyti su senais draugais, su
sipažinti su naujais ir tuo pa
čiu laiku gerai pasišokti.

Komitetas.

Joniškiečių puota
Joniškiečių labdarybės kul

tūrinio kliubo bankietas yra I 
rengiamas tuo tikslu, kad pa-; 
gerbus kliubo narius, taipgi su-; 
teikus progą linksmai laiką Į 
praleisti ir kitiems. Joniškiečių 
kliubas šį bankietą rengia nei 
pelnui, bet kad palaikius drau- 
giškesnius ryšius kliubiečių į 
tarpe ir susipažinus atsilan
kiusius svečius su Joniškiečių’ 
kliubo darbuote, kliubo tikslais 
ir uždaviniais. Apart to, bus 
gera muzika. Orkestrą, susi
dedanti iš penkių jaunų ener-l 
gingų muzikantų, rėž angliškus1 
valcus ir lietuviškus papalijo- 
nus iš peties. Mėgiantys šokti j 
galės smagiai su joniškietėmis Į 
pašokti.

šitas Janiškiečiu kliubo ban-1 
kietas, kuris Įvyks ateinantį 
sekmadienį. 29 balandžio, bus 
paskutinis ši sezoną Joniškiečių

iiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
EXTRA I

Pranešimas Biznieriams *
Šiuomi pranešame vi

siems biznieriams ir drau
gams, kad Chicago White 
Rose Bottling Works .... 
3308-10 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- 
rius arba kitą darbą išėjo i 
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 Emerald Avė.

Chicago, III.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

kliubo pasilinksminimo vakaras.
—A. B. S.

Birutes - užbaigimo 
sezono vakaras

Chicagiečiai turės progą dar 
išgirsti visą antrą aktą o|>eros 
“Aidos", šį kartą “Aidą" dai
nuos p-nia Biežienė, Izinmerės— 
Julė Capšiene. Musų daininin
kės yra pilnai prisirengusios 
savo užduotis atlikti ateinantį 
sekmadienį Lietuvių Auditori
joj “Birutės" vakaro. B.

Marųuette Park
South tVestem Political Li 

thuanian Club veikia šiemet 
gerai. Jis ne mažai politikoje 
laimėjo. Kliubas parėmė Wil- 
liams’o ikandidaturą į wardos' 
komitemanus. Bet kaip atski
ri asmenys, kliubo nariai veikė 
Deneeno grupei.

Kokie kliubo laimėjimai?
Taksoms mažinti ar kitais rei
kalais, kliubieoiai mano, kad 
lietuviams nereikės ieškoti pa
galbos iš antrų rankų, o bus 
galima pasiekti tiesiog. Todėl 
kliubas pataria visiems na
riams,, kaip ir visiems vietos 
lietuviams, dėl taksų nesikreip
ti niekur kitur, kaip tik į kliu- 
bą, nežiūrint ar pernai kliubui 
pasisekė nuveikti kas nors to
je srityje, ar ne.

Dabar kliubas netoli 200 na
rių ir su kliubu jau skaitoma
si. Kai kurie lietuviai dar vis 
kreipiasi, reikalui esant, j vie
ną airį, kuris pirm rinkimų ža
dėjo visiems' džiabus duoti. Pri
žadus tas žmogus duoda vi
siems. Bet lietuviai turėtų ge
riau kreiptis į lietuvių kliubą. 
Lietuviai turėtų suprasti tai, 
kad kliubas, kuriam priklauso 
apie 200 narių, gali daugiau pa
daryti, negu vienas koks ten 
žmogus.

Prie kliubo planuojama suor
ganizuoti jaunimo skyrius, pa-1
remias visokį sportą ir prita
riąs sportui. Vietinis.1

____________________ I
North Side I

_____
ŠĮ ketvirtadienio vakarą įvyk-' 

sta nepaprastas susirinkimas 
A. L. T. Sandaros 23-čios kuo
pos Liuosybės salėj, 1822 Wa- 
bansia Avė. Pradžia 7:30 vai.

Kadangi Sandara laiko kas 
met savo seimus, tai ir šiais 
metais jis įvyks Baltimorėje, 
pirm SLA. seimo. Chicagos 
Sandaros kuopos turėtų šuoru-, 
sti, nes šis seimas yra svar-
bus visais atžvilgiais. Musų gerai dėti toks mėšlas, kuriame 
kolionijos sandariečiai visi pri- šiaudų čielų nebėra.
valo susirinkti į viršminėtą po-p —Kaip giliai reikia kasti že- 
sėdį; nes veikėjai rengiasi pa- mę?
daryti įnešimus, kuriuos kuopa —Taip apie šešis colius?
priims ar atmes. Sandariečiai,' _ Kai dėl kasimo, tai tame 
parodykime savo gyvumą kai nieko ypatingo nėra tur būt? 
reikalas atsiranda. ' —Well, yra. Reikia žiūrėti,

Kaip teko nugirsti, tai musų 
Sandaros 4-tas apskritys keti
na turėti visų delegatų posėdį 
šį septintadienį. Gcrb. St. Ko- 
dis, apskričio pirmininkas, tuo 
reikalu labai domisi iir ketina 
įvykinti kelius apskričio susi
rinkimus.

Sandarietis-Ksaveras.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

» THE JINGLE BEL
" rr——

Julė širvinskaitė-Gapšienė,
kuri balandžio 29 d. dalyvaus 
“Birutės" koncerte. Ji dainuos 
įlomiu rėš partiją iš Operos 
“Aida."

Pavasariui atėjus
(Iš pasikalbėjimo su agronomu 
Pratapu apie daržus, žolės sėji
mą, medžių sodinimą, etc.)

—Pa vasari is jau čia — ką 
dabar turi namų savininkai, 
prie kurių namų yra tuščios že
mės, daryti? Kaip pagražinti 
vietą aplink namus?

—Dabar laikas visą darželių 
žemę iškasinėti.

Ar dar ne laikas sėti žolę?
—Su žolės sėjimu reikėtų pa

laukti kol atšils.
Begu ne vis viena kada ją 

sėti ?
Visai ne. Pasėjus tokią mažą 

sėklelę, kaip žolės, taip šaltoje 
žemėje ir taip šaltame ore, ko
kis buvo iki šiol, diegai, iš ku
rių digsta žolė, labai suvargsta. 
Kai pasėji šiltame ore ir šiltes
nėje žemėje, tai mažos jėgos 
diegas turi daugiau progos iš
kilti, Įsikabinti žemėn ir gai
vesniu išaugti.

—Ar reikia dėti trąšų į tą 
žemę, kurioje manoma sėti žo
lę?

Reikia dėti maišytų trąšų. 
Bet* tokios trąšos visuomet rei
kia sumaišyti su žeme bent ko
kia pora savaičių pirmiau, ne
gu norima sėti žolė. Kitaip trą
ša sudegins jaunus diegus.

—O kaip mėšlas — ar gerai 
jis dėti žemėn, kur bus sėjama 
žolė?

—Supuvęs mėšlas, kokių me
tų senumo, gerai. Kitaip sakant, 

kad nekasus šlapios žemės.
—Kodėl
—Todėl, kad žemė, ypač mo

lynas ir dumblas (kokios žemės 
daugiausia esama Maiųuette 
Parko apielinkėje), susikimba 
Į šmotus, kuriuos paskui sunku 
sudaužyti.

Kokia žolė geriausia sėti?
—Geriausia sėti žolė, vadina- 

į ma Canadian ir Kentucky Blue 
1 Grasa.

Beje, ar reikalinga visuo

met kočioti (roliuoti) žemę, kai 
žolę pasėji?

žemę kočioti reikia tik su 
dideliu atsragumu. Smiltynus 
kočioti visuomet naudinga. 
Dumblą gi ir molį reikia tik ta
da kočioti, kai grėbliu negali
ma atsakančiai susmulkinti, t. 
y. kai jau žemė sudžiuvusi 
šmotuose. Bet reikia dabotis, 
kad nekočiojus, kai žemė drėg
na, nes kočiojimas tokiu laiku 
sugadina žemę, sumuša ją.

O ką reikia daryti, kad že
me neplyštų, neskiltų?

—Suplyšusi .esti molio ir 
dumblo žemė. Geriausia tą ply
šimą galima pašalinti taip: kai 
jau sutaisai darželį, tai tuomet 
reikia užpilti smulkaus smėlže- 
mio 2—3 colius storio. Kai sa- 

I 

kati “smėlžemio", tai turiu ome- 
nėje juodžemę maišytą su smil
tynu, kaip kad dirvonų žemė.

—O ką galite pasakyti apie 
sodinimą medelių prie namų?

—Iš matymo turiu pasakyti, 
kad man rodosi, jogei kai.kurie 
musų savininkai labai apleidžia 
medelius. Pasodina jie juos ir 
palieka be jokios priežiūros, be 
jokios globos. Vėjas išjudina 
šaknis, ir tik retas kuris mede
lis teprigyja. Kad naujai paso
dintas medelis tarptų, kai jau 
pasodini, būtinai reikia pririšti 
jį prie poros mietų kokių pen
kių pėdų aukštumoje nuo že
mės ir taip tvirtai, kad vėjas 
negalėtų išjudinti nieku budu 
jo šaknų. Sodinant medį, rei
kia palikti tik būtinai reikalin
gas šakas.

—Kodėl?
Štai kodėl. Oras ir saulė 

visada traukia iš šakų ir lapų 
sultis (vandenį). Juo daugiau 
bus šakų, tuo daugiau iš me
džio bus traukiama sulčių (van
dens). Ir kada medžio šaknvs 
dar nėra tvirtai įsikibusios nau
jai perkelton žemėn, tai jis 
neturi jėgos, kad patenkinti, 
kiek iš jo išima šakos.

—Apart medžių ir žolės kas 
dar galima sodinti prie namų 
miestuose, kaip Chicagoje?

—Sakysiu, krūmeliai. Visi ži
no apie tvorinius krūmelius. 
Apie juos nekalbėsiu. Apart 
tvorinių krūmelių, sodinti prie 
namų tur būt geriausia yra va
dinami Snovv Balis; jie gražiai 
žydi. Gražiai taipgi žydi ir nuo
lat žydintys erškėčiai (nereikia 
juos maišyti su laukiniais erš
kėčiais) ; tunu omenėje tokius 
erškėčius, kuriuos anglai vadi
na “Ever Blooming Rases".’ 
Taip Snow Balis, kaip erškė
čius reikia sodinti gan plačiai 
iškastoje duobėje, pripiltoje 
derlingo juodžemio; jei sodina
ma eilė tų krūmelių, tai reikia 
iškasti griovį.

Gerai daro tie namų savinin
kai, kurie puošia vietą aplink 
savo namus žole, medžiais ir 
krūmeliais. Sveikatos žvilgsniu 
medžiai ir žolynai yra pageidau
jami todėl, kad jie išvalo orą, 
na, o paskui juk gražina apie- 
linkę.

—Palieka dar kvietkynai 
ką pasakysite apie kvietkynus 
prie namų?

—Man prisimena lietuvių po
sakis: nori susipykti su kaimy
nais nusipirk ožką. Gražiai 
žydinčių kvietkų prisėjus, tik 
širdies skausmai pasirodo: tai 
vaikai, tai suaugusieji, tai pa

tys šeimininkai nuskina, nulau
žo, o labiausia tai svečiai. Be 
to, pastebėjau, kad lietuviai so
dina kvietkynus be jokios kom
pozicijos, be “design", kaip ang
lai sako. O juk nesunku butų 
nors paprasčiausių braižinių, fi
gūrų padaryti.

—Kur galima butų gauti pa
tarimų apie tai„ kaip sudaryti 
gražius kvietkynus

Man rodosi, kad geriausia 
butų kreiptis tokių patarimų 
klausiant Į Landscaping De
partment, Experimental Station 
toje valstijoje, kurioje klau
siantis gyvena. Illinois valstijo
je gyvenantieji turėtų kreiptis: 
Experimental Station, Land
scaping Department, Urbana, 
III. Wisconsin valstijoje — į to
kį pat departmentą, Madison, 
Wis. —Reporteris.
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Menas ir musų 
menininkai
(Diskusijų eilėje)

Su pavasariu visuomet musų 
palaimintoje muzikališkoje Chi
cagoje baigiasi mūsiškiai mu
zikaliai parengimai \r visi “ste
buklingi", didi koncertai. Tų 
koncertų davėjai išvažinėjo po 
platųjį pasaulį palikdami mus 
šiame mizername gyvenime, 
vieni pasijuokdami gal iš mu
sų,' kiti manydami, kad mes 
esame lengvatikiai ir kad jiems 
pavyko įtikinti mus, jog jie 
yra “baigti" artistai. Tur būt 
ne kartą, grįžę Kaunan, dali
nasi jie savo patyrimais su 
draugais ir pataria jiems: “Va
žiuokite Amerikon, užsireko
menduokite dideliais artistais, 
išgirs jus ir apvainikuos gra
žiais žodžiais, sutvers ‘bendrą 
komitetą.’ surengs koenertus, ir 
baigtas kriukis".

Tiesą pasakius, per pereitą 
desėtką metų mes taip ir da
rėm. Bet pradedant ateinantį 
sezoną, turėtumėm padaryti 
tam galą, padarydami išėmimą 
vienintčlei musų dailės draugi
jai “Birutei" ir visiems musų 
nabagams vietiniams daininin
kams, kurie moka po šešis do
lerius už lekcijas, dalyvauja, 
su mažu išėmimu, musų paren
gimuose vien už rėkliamą, ir iš 
kurių randasi tokių, ką susily
gina su atvykusiais artistais. 
Teisybę pasakius, randasi net 
tokių, kurie yra geresni, negu 
tie atvykusieji su “reputacija" 
artistai.

Kiekvienas iš musų žinome, 
nors kiti ir nepripažįsta, kad 
su vietinėmis “Naujienomis" 
mes skaitomes. O tai žinodami 
“didi" artistai ir labai skaito
si. Bet “Naujienų" painfor- 
mavimas, toks 'kokį jie iki šiol 
gaudavo, buvo ne informavi
mas, bet didžiausia rėkliams, 
dėl kurios mes, meno rėmėjai, 
turime teisės jaustis įžeisti, 
kad mus tokiais tuščiagalviais 
laikoma. Štai kokiais straips
niais mes buvome vaišinami 
“Tuščių pastangų" rekliamavi- 
me: “Pažinkite dabartinę Lie
tuvą", “Didis artistas vaidiną", 
ir kitokiais “stebuklais". “Kei
stučio” vaidinimas buvo skel
biamas kaip “Apvaikščiojimas 
Lietuvos nepriklausomybės" ir 
t. p. Tai yra rekliama, kuriai 
straipsniuose neturėtų būti vie
tos, o tą vietą galėtų užimti 

musų vietiniai reikalai. Nema
nau Čia diktuoti “Naujienų" 
redakcijai, vien išaiškinu savo 
nuomonę kaip Chicagos patrio
tas ir vienas tų, kurie skaitosi 
su “Naujienomis".

Remkime savus.
Būdamas didelis rėmėjas vie

tinės “Birutės" ir visų tų vie
tinių artistų, kurie puošia mu
sų koncertus, noriu padaryti 
vieną palyginimą ir nurodyti, 
kodėl vietiniai artistai turi bū
ti remiami. Paimkime art. 
Babravičių, kuris darbuojasi 
musų tarpe (vien savo naudai, 
ne musų) jau keletą metų. Ko
kią jis naudą neša ir kokią nau
dą neša vietinė “Birutė"? Aš 
drąsiai galiu sakyti, kad ran
dasi Chicaigoje daugiau kaip 
200 jo koncertų lankytojų, ku
riems kainuoja jau po $10b jo 
koncertai, o tų koncertų pro
gramas vis tas pats, nors esti 
įmaišyta viena kita “nauja", t. 
y. jo nedainuota dainelė, o kar
tais nė tos nėra. Mus sutrau
kia į Babravičiaus koncertus 
ne Babravičius, bet ta didelė, 
neapribota rekliama, kuri ver
čia manyti, kad mes privalome 
ten būti, ba kitaip pražūsime.

Nieko nesakyčiau, jei p. Ba
bravičius veiktų kartu su “Bi
rute". Tečiaus nors “Birutė" 
jam ir siūlo šimtinę už išėji
mą scenon, jis atsisako, nes 
jam nėra išrokavimo. Na, o mes 
ir renkamės į p. Babravičiaus 
koncertą. Dabar sulyginkite jo 
koncertus su “Birutės" koncer
tais, dėl kurių būrys pasišven
tusiai repetuoja veik kiekvieną 
vakarą, vargsta, savo sunkiai 
uždirbtus centus išleidžia ir da
gi mokestis moka, o musų “di
dieji" artistai nieką bendro su 
jais nenori turėti.

Dabar, manau, aiškiai supra
site ir pritarsite man, kad vie
tiniai “vargdieniai" turi būti re
miami pirmiaus, o jau paskui 
atėjūnai. Taigi baigdamas šj 
straipsnelį pasakysiu, jog aš 
norėčiau, kad ateinantį sezoną 
mes turėtumėm šiokį tokį nu
sistatymą ir kad apie atvyku
sius artistus butų “Naujieno
se" pranešama kaip žinia, o ne

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

1 NAV1MAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St, 2 blokai j vakarus nuo Halstcd St. 
Phone Canal 2544—2545

IL ....... ... ....... — —.... JI
f------ .-------—--------------------------- — .

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kit* 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu 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. 
Nedčlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

k____________________________________________________________ >

rekliama; kad artistai skaity
tus! su “Birute", o no “Birutė" 
su jais; kad “Birutė" įsigytų 
pastovų vedėją bent dviem me
tams ir jam jokių benefisų ne
rengtų; kad verčiau juos su
rengtų musų vietiniams talen
tams, kuriems reikalinga ir ku
rie yra verti jų. Tuomet mus 
geriau pagerbs atvykę artistai, 
sakau — artistai, o ne asme
nys, kurie tik pasivadina artis
tais. Dailės Mylėtojas.

(Klausimai, liečiantys su
tvarkymą menininkų darbuotės 
Chicagoje, kuriais Dailės Mylė
tojas kalba aukščiau, yra ne 
nauji. Jais buvo jau ir pasi
tarimų. Ir kadangi dabar jie 
tapo iškelti spaudoje, tai butų 
gerai, kad atsilieptų ir daugiau 
žmonių, įdomaujančių Chicagos 
lietuvių darbuote meno srityje. 
Red).

RED TOP MALT

Kiekviena kompanija, kuri išdirbi- 
nėja kokius nors produktus, sako, 
kad jos produktai yra geriausi. Bet 
ši kompanija, kuri išdirbinčja Red 
Top Malt, nesigiria. Užtai žmonės, 
kurie yra pirkę Red Top Malt Ex- 
tract Co. produktus, tvirtina, kad 
jų produktai yra tikrai geri.

Kada Chicagoj pradėjo pardavinė
ti tuos produktus, tai nereikėjo sam
dyti nei pardavinėtojų. Kas tik pil
nai patyrė apie tuos produktus, tai 
patys paskiau pirko ir kitiems gy
rė. Ir tai nebuvo duodama jokių ku
ponų nei dovanų. Patys žmonės tuo
jau pamatė ir įvertino tą produk
tą.

Tie produktai taipgi turi didelės 
svarbos prie virimo ir kepimo. Ga
lima rasti daug receptų kur kepi
me yra vartojama tas produktas.

štai yra vienas iš daugelio recep
tų:

SOUTHERN BAKED HAM
1 šmotukas kumpio 1 iki 2 colių 

storumo
1 arbatinis šaukštukas muštardos 
' 2 puoduko rudo cukraus
1 arbatinis šaukštukas Red Top 

Malt Extract, apynių skonio
1 puodukas pieno.
Sumaišykit tąj košelę, užpilkit ant 

kumpio ir kepkit po valiai per dvi 
arba tris valandas. Galit vaitoti ir 
vandenį vietoj pieno.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

The Pove of Peace is Given the Razz.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marųuette Park
l. 260 kuopos jaunuoliai
moka lošti basebolą.

SLA. 260-tos kupos jaunuo
liai besbolininkai, The Marųu
ette Mai-oons, nugalėjo The 
Peace Church besbolininkų 
jauktą pereitą sekmadienį, ba
landžio 15 dieną. Marųuette 
Maroons gavo 15, o jų prieši
ninkai — 0. Lošia lošta Mar
ųuette parke. Susivienijimo 
kuopos jauktas panaudojo lū
šiui visus savo vyrus, idant 
gavus supratimo, ką kuris jų 
gali padaryti. Ix>šis buvo dvi
gubas: C. Nugis ir A. Pečiu
kaitis (Royce). C. Kūgis pasi
rodė gerai taipgi kaip mušėjas. 
Jis padarė tris paeilius ir iš
mušė vieną bėgimą namo. Pa
sekmės lošimo buvo tokios:
Maroons 
Peace

Maroons
Tony Getchas 2b.
G ha ries Kūgis 3b.

G 0 O O O O O O 
vietos buvo tokios:

Frank .lurgil P. 
Al. Simons C.F. 
Anthony Royce 1b 
Paul Pronckaitis 
S. Godelewsky R.F. 
John Seudders L. F 
Pavaduotojai buvo: 
R. Cambelas R.F. 
W. R ūgis L. F. 
'Pony Gintas P. 
Ben Patchkaitis C. I

Bridgeportas
Bridgeporto chronika

l-ėia gatve Olstryčio lin
kiu in, o kojos tokios su n-

Vakar apie 1 valandą dienos 
pagyvenęs lietuvis pilietis atei
na 
kui.
kios, kad puvilkti negali. Svy
ruoja žmogus, kaip anuomet at
pirkėjas kryžių nešdamas.

vargdienis prisiartina OI- 
Sustoja, pasvyruoja, lyg 

juroje, ir kompaso nuro- 
laikydamasi pasuka tie-

laivas
dym<> 
šiai pietų link.

Paėjęs keletu žinksnių, jis 
)x įmaino kursų pietų rytų link 
—per gatvę. Jau jis laimingai 
persiirė Olstrytį, dar vienas

vieton, ant šalygatvio.
lik staiga nelaime: “idivo” 

nosis persmarkiai jsireniia šaly-i
A":‘ . ’laip smarkiai — kadgatvin. Taip smarkiai 

raudona maleva pratrikšta.
Žmogus pameta “kursą”, 

virsta. Važiuojantys lordu 
vyrai sustoja, išlipa, paima 
rą už pažastų, priveda prie 
mo durų, vedančių Į Dr. Kulio 
ofisą.

Vienas kruvinas dantys pa
silieka šalygatvyje, nepažįsta
mi vyrai paduoda piliečiui no
sinę kraują nusišluostyti, bet 
šis meškerioja pirštu gerklėj ir 
ištraukia kitą dantį; graibo dar 
—matyti, kad ir kiti dantys nu-1

pa
du

vy-
na-

Atbėga moteris. Ji pradeda 
šaukti: “Ak tu paleistuvi! Ka
valierius, prisilakė, pašauksiu1 
policiją, pernakvosi šaltojoj!”

Moteris nubėga. Kiek laiko 
praslinkus, atvažiuoja policijos 
f liveris ir pavargusį pilietį nu
siveža

Ak, 
toj ?

su savim.
ka pasakys džiodžė ry-

» » »
Pirmadienyje, taip priešpie

tyje, kilo gaisras Auburn ali
nėje, netoli 33-čios gatves. Apa
čioje tame name yra buėernė. 
Viršuje gyvena kriaučius, ta-' 
nu pačiame aukšte gyvena iri 
bučeriai, lik jų butas išeina | 
kieman.

nia kodėl — dėl kepimo, ar dėl | 
virimo. Bet dėl ko gaisras ne-1 
butų kilęs, ne taip svarbu. 
Svarbu, kad nukentėjo stogas, 
kuri buvo nuversta. Gerai dar,

kriaučiaus rūbai sušlapę butų.

Beje, ką tik nepatiko nelaimės 
ir kriaučius, kurio plaukai ap
svilo.

Pereitą šeštadienį. Taip pat 
Auburn aunėjo lietuvė mama 
sumanė parengti parę savo duk
relei. Dukrelė dar jauna, bet, 
žinote, jaunuomenei reikia dau
giau linksmybės, ne kad se
niams arba senėms.

Taigi sukviesta parėn aps
čiai jaunimo vis katalikiš
ko. Uliavojo, baliavojo iki 
pusiaunakčio. Po dvyliktos sve
čiai ėmė skirtis. Pasipilė gatvėn 
būrys vaikinų, taip amžiuje nuo 
16 metų iki 20 metų, ir mergi
nų nemažai. Linksmesniam pa
lės užbaigimui iškėlė kitą puo
tą gatvėje, paprasta lietuviška 
kalba kalbant - susimušė. 
Lermas, riksmas, kelionės pa
sklydo visame Bridgeporte. 
Man pasirodė, kad net šventam

Jurgiui pasidarė nejauku. O ką 
bekalbėti apie kaimynus, kurie 
gyvena čia pat? Jie manė, kad 
ne. tik jų namų langų, bet ir 
sienų nebeliks.

Nukentėjo tečiaus tik paros 
rengėjų langas.

Kai atvažiavo policija, jau vis 
kas buvo ramu.

nors kitam reikalui, ale kad 
laistė, brangų gėrimėlį, tai jau 
nieku budu nepateisinama. O 
gėrimėlis, sakoma, bėgęs tokia 
srove, kaii> kad Mississippi upė.

— Bridgeportietis.

Lietuviai Daktarai vairus Gydytojai

Lietuvės Akušeres

PRANEŠIM 41
“Naktis Baltijos Pakrantėse”, 3 

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

Naujienų Redakcijoj
Universal State Bank, 3252 

Halsted St.
Aušros Knygyne, 3210 S. Halsted 

Street.
.1. .1. Zolp, B. E. Office, 1559 So. 

Paulina St.
J. Paėkorius, 10049 Perry 

Boselaml, ir pas scenos Myl 
lio narius. —M. Dunduliene.

vietas 
anks-

South

Ratc-

Kun.VISUOMIO DEBATAI 
MOCKUM

Balandžio 26 d. (ketvirtadienį) 
vakare, Lietuvių Auditorijoj, naujos 
religijos įkūrėjas Visuomis kriti
kuos laisvamanybę, o kun. Mockus 
gins ją. Įdomu bus pasiklausyti.

Ncrth Side. — A. L. .T. Sandaros 
23-čios kuopos nepaprastas susirin
kimas įvyks ketvirtadienio vakarų, 
balandžio 26 d., Liuosybės salėje, 
1822 VVabansia Avė. Visi nariai ma
lonėkite būtinai susirinkti, nes San
daros seimas arti; pradžia 7:30 vai. 
vakare. — Kuopos Sekr.

Marųuette Park. ■— Marųuette 
Park Amerikos Lietuvių Politikos 
Kliubo įvyks svarbus susirinkimas, 
balandžio 26 <1., 7:30 vai. vak., kape* 
lanejoi, 2634 W. Marųuette Road.

National State konvencijos delega
tai adv. Grisius ir p. Bičiūnas yra 
pagrįžę iš Springfieldo, III. Jie ne
mažai ką pasakys ir kitų daug svar
bių reikalų. Prašome visus narius 
j susirinkimų ateiti.

Kliubas nutarė turėti savo stotį 
(Headųuarters) pas p. Bičiūnų, Real 
Estate ofise po adresu: 2£15 W. 
69th St. — Valdyba

Šiuonii pranešame, kad su- 
Lutoj, balundŽio 2K <L» 1028,
11 vai. iš ryto, perkcLsim Viii- 
cento Mickevičiaus kūną į nau
ją nuosavą lotų ant Šv. Kazi
miero kapinių, kurj patiko ne
laiminga mirtis rugsėjo 5 d., 
1927 m.

Pamaldos jvyks Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioj, bal. 28, 
6:45 vai. ryto, o po pamaldų 
važiuosim j kapines.

Kviečiame 
draugus ir 
lankyti ant virš' minėtų kapi
nių ir suteikti | 1
tarnavimų Vincentui 
čiui.

Kviečia
Rozalija Mickevičienė 

3316 So. VVallace St.

visus gimines, 
pažystamus atsi-

paskutinj pa-
Mickevi-

EMILIJA VAlTIEKIENft 
Po tėvais Kontautaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 23 dienų, U valan
dų vakare, 1928 m., .sulaukusi 
49 melų amžiaus, gimusi Lie
tuvoj, Rietavas parapijos, Ga- 
mantlaukių kaimo. Paliko di
deliame nubudime vyrų Petrų, 
2 dukteris: Apolionijų Sima- 
navičienę ir vyrų Jonų ir Emi
lijų, seserį Liudvykų Gedvi
lienę ir brolį Ignacų Kuntau- 
tų, gimines ir pažystamus. Kū
nas pašarvotas, randami 2627 
So. Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
balandžio U dienų, 8 valandą 
ryto iš namų į Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kūpi*, 
nes.

Visi A. A. Emilijos Vuitie- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esąle nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laldotuveše 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimų ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyr« s. Dukterys ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

Pirm savaitės, poros laiko. 
Lowe aunėj? nelemti prohibi- 
šenai užtiko bravorų. Nevidonai 
atvažiavo visai neprašyti, neieš
kodami nė rakto kokiu ten 
budu įsiveržė vidun, viską iš
draskė, išlaužė. Susidėjo veži
man “mašinas”, katiliukus, dar 
kiek liko — naminėlės.

Tai buvo tikrai žiaurus dar
bas. Na, kad išsivežė mašinas, 
lai niekis, gal suvartos kuriam

Phone Victory -4952
MRS. A. JARUS’H-KAUSHILLAS 

AKUšERKA
3252 South Halsted Street

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 6640 S. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, 1LL.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

CLASSIFIEB ADS.
, ■■■ J

Business Service
Biznio Patarnavimas

IEŠKAU savo moteries Onos Kas- 
putienės. Ji mane apleido balandžio 
6, 1928. Svkiu su savim išsivežė ir 
mano mylimus vaikelius, dukrelę 
Marijoną ir sūnų Antanų. Pasiilgau 
jūsų visų trijų, meldžiu sugryšti, vi
skas bus dovanota. Iš Lietuvos pa
eina Kupiškio parapijos. Mergina 
vadinos Bekevičiutė.. Kas pirmas 
praneš, tam skiriu $5.

ANTANAS KASPUTIS 
3507 U. Street 

So. Omaha, Nebr.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius

Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

ir

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Musų patarnav i m a s 
laidotuvėse ir kokiame 

.reikale, visuomet esti 
sanžiningds ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn
CHICAGO,

Avė.
1LL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHJCAGOJ 

l.aidotuvese vutar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to 
ael, kad priklausau 
prie grabų iėdirby- 
•t4s.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel Victery 408H

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS
Nuliudimo valandoje 
suteikiam geriausi pa
tarnavimų. Palaidoj1- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pBnai patenkinti.

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika- 
\u d l’eiin -ylva Į', '
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. U 
dykų pa ta ri
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagęlbą. 
Valandos nuo 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Viršui Universal
State Bank

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

SU
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Ki
su-

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa- 

hi naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O D

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karšt), atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialu atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR.

Lietuvis Akių Specialistas
3265 Šo. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.

ir pritaikimoEkspertas tyrimo akių 
akinių

1801 South Ashland Avenue
l’latt Dklg., karnp. IK St., 3 augštas 

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone (Janui 0523

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

l)i. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard
4649 South Ashland 

ir 805 East 47th
Phone Kenwood 
Praktikuoja 20 metų

6487
Avenue 

Street 
1752

Lietuviai Daktarai

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

5107Tel. Kcnwood
Valandos 

nuo 9 iki 
nuo 6 iki 

apart šventadienio ir

11 vai. ryte;
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

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

Vai.: 1 iki 3 po pietų, C> iki 8 vak.
Tol. Bruįišwkk 4983

Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR 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.

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicago, III.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 59
DR. A. J. BERTASH

3461 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietį) 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 South VVallace Street

Nuo
8:30

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street

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

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

KARPENTERIS — generalls kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
54th St. Boulevard 0586.

iki
Advokatai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

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 
Valandos

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

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS' DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekęs 
CHICAGO, ILL.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Wc8tern 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

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.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartj

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas; 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir 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

25

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOJ —

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

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 
Valandos: Nuo 10—12 pietų 

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

Naklj So. Shorc 2238, Blvd. 6488

st, 
ir

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
* 4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po pietų, 
7 iki 9 vak. Ncd. nuo 10 iki 12 dienų 

Res. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGA L
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
South Ashlartd Avy., 2 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 
vai. po pietų 
vakaro. Nedėl

4729 lubos

ligų

iki 4 
j ir nuo 7 iki 8:30 vai. 

_ edėl. nuo 10 iki 12 v. dienų 
Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kumpas 18th St.

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

Resalenue Tel. Faiila.s. 6353

127

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

Malevojam ir popieruojam. Užlai
dom malevą, popferą, stiklus Ir t. L 

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. G. RAMANČIONIS, Sav.

1111

pict

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 
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 ketvergų 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OUS
ADVOKATAS

S. I^a Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 

Vakarais
3241 South Halsted St. 

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėlio 

Pėtnyčios

11
9-6

ir

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd ty. nuo 7-9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonus Republic 9600

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Nctlelioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

[cLASSIFiEt) MbsTĮ
Educational

Mokyklos
REIKIA VYRŲ . IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas 

kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
icnygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinj mokslą i devynis mėne
sius; aukštesni mokslą j vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsimo įsigyti abelną mokslą. Sa
vo buvf žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 So. Halsted St., Chicago, III.

Miscellaneous
įvairus

Turėkit Gražių Pievų 
šįmet

Turėkit turtingų juodžemį
\ Atsišaukit

1 II. MARTIN
Slcwart 9244 arba Begeni 2392
... ■■ « .................. ...............

LIETUVIAI
Kandys išnaikinamos ir kandžių 

pprai sunaikinami išmuštuose ra
kanduose. Tas yra daroma procesu 
užtvirtintu Jungtinių Valstijų Vald
žios.

Visas darbas garantuotas 
Valome apmuštus rakandus

Nueva Fumigaling CompanV 
701 So. Cicero Avė.

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

UPHOLSTERlNG, popieravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge
naus] darbą. Atsišaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
skaitliavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTERlNG 
SHOP,

6409 North Leavitt St 
Tel. Briargate 6815

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

644 E. 43 St. 
Drexel 2~1’7

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

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

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

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

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

2248 W. Madison St. 
West 0017

$5 ĮMOKĖTI

KITUS Į

X 3 METUS
MŪRINIAI ir mediniai namai, 

garažai, porčiai, pakeliam namus, 
pertaisom, jdedam cementinius pa
matus, šalygatvius, grindis, stogus, 
malevojam, plasteriojam, įvedam 
plumbingų, visas darbas garantuo-
tas, telefonuokit dėl dykai apskait
liavimo, Brunsvvick 4707.
AJAX CONSTRUCTION CO.

2206 Milvvaukee Avė.

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

FRED W. SORGE 
1013 N. California Avė. 

Humboldt 7946

MES atliekame viską prie na
mų statymo. Taisome, perdir
bame namus, bungalo\vs, gara- 

žus, porčius. Atsišaukit pas mus 
dėl dykai apskaitliavimo.
ANDERSON and LEEWOKTH

935 W. Marąuette Hoad
Tel. Wentworth 8548

LIETUVIŲ ATYDAL I
Pavasariui ir vasarai ba uykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kyietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržų.
OlvrO WITTBOLD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

PISKORZ GENERAL 
CONSTRUCTION COMPANY 

Namui, garniai, porčiai, aklenai musu upe- 
cialumds. Dabar laikas pruucti. Atmiaukit.

PISKORZ GENERAL 
CONSTRUCTION CO.

Tel. Belmont 8928 
Adres: 4947 Schubert Avenue

Financial
Finansai-Paakoloa

A. OLSZEWSK1 
8241 S. Halsted 9L, 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

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

vakaras

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1821 
MR. PARIS

PKUDENTJAI AUTO LOA5S: 
atdara vakaram. SOS E. Sint SI., kaiupM 

Uottago Grovo Mldway 4111

2-RUS MORGICIUS 
Padarome į porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO 
1647 W. 47th St

ICoutmued oa page 8).
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Natnai-žemė Pardavimui

Financial
F i n a n sa i • Paskolos_ _

(Continued from page 7)

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jt-aisai

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičiu už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 617-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.
AR JUMS REIKALINGI PINIGAI’

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

YVINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

Kapitalas $500^000.00
3804 So. Kedzie Avė
Tel. Lafayetie 6738-6716

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2Į4 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam j 24 va). 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitagc 1199

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $2001 
arba $300, imame 1 e gal į nuošim
ti. Pinigus gausite į 12 valandų. 
Industrial Loan Service i 

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 6 nuošimčiais padaromi į 24 
valandas.

Musų išlygos bus jums naudingos. 
Kreipkit/s pas 

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St

PERKAME

Lietuvon Paskolos Bonus

Mokame
Augščiaasias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co. 

1(M7 \Vest 47th St.

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

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

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

DAV1D HAAS & CO.
6755 Sheridan Rd. 

Sheldrake 4020

Že- 
pa- 
nc-

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

CENTRAL F1NANCE CO. 
Room 514, 

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

Personai
Asmenų Ieško

MIRĖ Justinas Radušis 1924 me
tais, 1036 Kast 93rd St., Chicago, 
III., United States, iš Vilkšikų kai
mo, Naumiesčio apskr., Suvalkų rėd. 
Justinas Radušis paliko turtą Juo
zui Prilipui, 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. JO E PRILIPĄS ar PHILLIPS 
547 W. Madison St., Chicago, III.

PAIEŠKAU giminių Janušaičių 
Amerikoje. Janusaitis dėdė sirgo li- 
gonbutį Cook County, iš Cook Coun- 
ty j Oak Forest, Informary, III. 
Matėmėms su dėde 12tą Gegužio, 
1925; paskutinius jo žodžius girdė
jau tokius: dėdė sakė, “Palieku ši
tam viską jam, jis giminaitis ma
no.“ Kurie girdėjote ir matėte, ma
loningai duokite žinią ypatiškai ar
ba laišku. Kiek reikės užmokėsiu už 
patarnavimą. JUOZAS PRILIPĄS, 
547 W. Madison St., Chicago, III.

PAIEŠKAU Pranciškaus Mikniaus, 
paeina iš Kybaičių kaimo, Raseinių 
apskričio. Malonėliau, kad atsišauk
tų.

BOLESLAU J.
3403 So. Union 

Phone Yards
Chicago, III,

CHAPEŠ 
Avenue 
4552

Personai
Asmenų Ieško_________ _

’etrus Čeponis, pniešknu nu
lio Povilo Čeponio (Maiž.pšio 

šilinius). Paeina iš 
Panevėžio apsk., Pumpėnų 
Adonuivos kaimo. Yra labai 
Ims reikalas. Povilas gyvena Sovie
tų Rusijoj. Prašau ntsiliepli pus 
“Naujienos", 1739 S. tlalsted SI. 
Chicago, III. Box 1059.

APLEIDŽIU miestą, turiu 
ra-iV I<’uino lėdyS pigiai savo gražius

vnisč.,I kandus. Parduosiu dalimis.

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

wrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attornay, 

23to W. Chicago Ava.
Dept 7 

Chicago, UI.

1513 N. Iloman Avė. 
Netoli North Avė.

JAUNA pora parduoda su nuo
stoliu gražins rakandus, mohair 
seklyčios setas, 10 šmotu valgomo 

Copy-1 kambario setas, 2 miegruimio setai. 
Patentu1 Gal ima parduoti dalimis. Keystone 

iu 6738. 4337 N. Al Bany avė. 
lr ---------------------- -----------------

3 DIENUrIŠPARDAVIMAS 
Buick ’27 Sodan ................... $1150
Studebaker Brougham ............... 485
Studebaker Sodan ...................... 430
Nash Coach .............................. 585
Hudson Brougham ................... 595
Buick Coach .............................. 575
Chevrolet Sedans ......................- 385

ir daugelis kitų — turi būt išpar
duoti visi karai šiomis nupigintomis 
kainomis. FAGET-BU1CK CO., 4400 
Archer Avė., Virginia 1200.

Exchange—Mainai
MAINYK savo namą, lotą 

arba biznį ant mažesnio ar di
desnio namo, arba farmos. Tu
rime 
site 
ra. 4

didelį pasirinkimą. Galč- 
išsirinkti pagal savo no-

SINKUS and CO.

Bart ners Wanted
Pusininkų Reikia

Iš Sandėlio Išpardavimas
Molmir J’nrlor Retas —..............
>360 I’arlor setas ....................
»4OO frlesfl Parlor setas-----
W n Inu t Bedroom setas ....------ -
$:.*()() Walnul nitegrulinto setas
Valromo kamb. setas -----------
$160 Valpotno kambario setas

9x12 vvtlton kaurai_________
j $(I6 Wllton ...... ........ ..

$06 AVilton 9x12 ..................—
$f»O t'oxwell krėslai .......... _...

$49.00 
$06.00 
$85.00
#.*16.00 
$56.00
$30.00 
$46.00

$16.00 
$22.00 
$37.00
$16.00

REIKALINGAS partneris Į bučęr-1 AVAILABLE STORAGE CO.
ne ir nroserne, su mažu Kapitalu. t i j .
Tel. Commatlor 1700. , 7728-32 Stony Island Avė.

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

UŽ ALGĄ.
Reikia atsakančiai atrodančių vyrų 
apie 25 metų amžiaus, j didelę (štai-

y.

Storage Išpardavimas
Juru pror i nusipirkti aurAtoe rųAies for- 

niAlus. karpetus labai piria kaina. 
4 kambarių fui ručini taip pigiai kaip 
Grynas niahogany pariorio setas $60. 
"Mohair frieo” pariorio setai. 
ValakiAko rirAn.'io medžio valdomojo

9185

«• .kurie Kali kalbėti angliškai.
tą darbą mokame $50 i savaitę. 1 * - - -

M R. KERANSKI
Room 1514

134 N. LaSalle St.

' CoxweH krMčs, stalai, lempos ir t. 
PARAMOUNT STOKAUH 

7301 Grccnwood Avė.

kam-

__ _____________________________ NAUJI ir vartoti likę bankrutiįu-
Di’ivn o nata Mz. o siij rakandai ir kaurai. Tikras hr.r-•• k iiK u»i“x Ikon KOMETAI čo* genas. Dastatyniiis veltui. Bald’s 

žirklių. APEX 1RON A MEIAL < U. w ytndknn1000 Wentworth Avė. 1 urniture, H4Z Madison st.

REIKIA vyro kaipo janitoriaus 
L. COOK, 1018 W a baslį Avė.

darbininkas 
• už pagelbininką prie dženito- 
riaus, turi būti kiek patyręs tą 
darbą. Kambarys ir užlaikymas.

811 W. 57th Street

Help Wanted—Female
Darbini n kiij Reikia_________

REIKIA 6 patyrusių moterų prie 
'sortavimo skuduru. Gera alga, 11. 

DRAY, 1447 BlUe Island Avė.

1X)PGK ’27. Sodan___ _______________ $426
BUICK ’27. Sodan  .............. $050
OAKi.ANf) '28, 4 diirlniiH sodan __ $095
RKO ’2d. 4 durimis sodan ............. $195
CHRYSLER '28, modol 62 ...............  $596
NASH ’27. advanocd 0 sodan ......  $060
HUOSON ’2O Coach_______________ $396

Viii karai garantuoti. lAmokfijituata 
2600 So. Halsted St. 

Atdara visada

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

NASH special 6 durimis sedan, 
demonstratorius, 1700 mylių važi
nėtas, naujo karo garantija, $1275, 
Mi nuoš. jmokėli. A. L. ARGO, 
6718 So. VVestern Avė.

BUICK MASTER 6 sedan, vėliau
sio modelio, turiu parduoti tuojau, 
4 ratų brekiai, balloon tajerai, ma
žai važinėtas, už $400, man 
pinigų. Atsišaukit bile kada 
vakare.

3645 W. Polk Street 
1-mas apt.

reikia 
PO 4

6959 So. Halsted St.

Farms For Sale 
Uk iai ^Pardavi^ 

Resortas ir Farma
Viena iš puikiausių Michigan 

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

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

3 FLATŲ. Kaina $3,000. 2% auk
štų namas, prie 536 W. 45th St., 2-b 
ir 3 kambarių apt. Didžiausis barge
nas Chicagoj. Tiktai $300 cash, o Ir
tus po $30 į mėnesį. Alba mainysiu. 
Rendų j mėnesį apie $60.

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

PARDAVIMUI 7 kambarių medi
nė cottage, furnas šildoma, 2 karų 
garažas, netoli mokyklos ir bažny
čios, kaina tik $6,000, cash $1,800, 
kitus mėnesiniais išmokėjimais. Sa
vininkas ant vietos.

2657 W. Pershing Road 
Lafayetie 6837

MES turime keletą 2 Cistinių na
mų, kuriuos parduosime po $2500 
(mokėjus, kitus lengvais mėnesi
niais išmokėjimais. Taipgi 12 fla- 
tą ir 6 flatų namus. Jei norite pui
kių bargenų, pasimalykit su mumis 
Šiandie.

D’ALESANDBE
3043*Ą Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 4266

Bungalows Už 
$500 

jmokėjus

PARDAVIMUI lotas 90x135 — 
Hillsdale, III., 20 mylių iš Chica
gos.
3432 So. Morgan St., Blvd. 5976

Iš priežasties išvažiavimo j kitų 
miestų parduodam pigiai murinę re
zidencijų, 7 kambarių.

7121 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI dviejų flatų muro 
namas, 4 ir 5 kambarių, netoli 
VVestern Electric Co.

4818 W. 23rd Place

Jūsų paskutinė proga įsigyti 
ną ffių ultra medei niškų r
Ir po $75 j mėnesį. C___
ba gerai ir tai yra tiesa, fii kompa
nija yra viena didžiausių Chicagojer 
pastatys ant justi l*x- —’* 
dernišką namą. VL_„ _____ _____

i vie- 
namų. 

$75 j mėnesį. Skam-

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

2902 W. Nortti Avė., 
kampas Francisco avė.

Nauji arba Vartoti Rakandai
Storairyjc, piiciat greitam iAnardavimui par

iorio setai, valgomi actai, mlegkambario se
tai, taipgi <!t<!fli« pasirinkimas visokių ra
kandų ir vartotų karpntų, visokio didžio. CHI-OAK l’AKK STOUAOMF4 . ClnrR m. 

vvarncr Mtornce. ifalntrd Ht.
At<lar» vakaro** ir NedAUomi* iki & ▼. vai.

1 REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. 2 dideli žmonės šeimynoj. į — 
Daug skalbimo nėra, atiduodame į i 
laundrę. Atsišaukite tuoj.

327 E. H5th Street

Furnished Roomsv.

4 KAMBABIV nentsišaukusių ra
kandų .....   $75

I KAMBARIŲ naujų sampelinių 
rakandų ........................... $175

Atdara vakarais. Parduosime da- 
i limis. Mes dastatome į priemiesčius. 
I Išmokėjimais.

A-B-C FIHĖPBOOF 
Furniture Sales Dept.

2525 W. Madison, near VVestern
RENDON didelis garu šildomas 

; kambarys vienam arba dviem vy- 
; ra m. A. GREGAITIS, 3243 Emerald' 
! Avenue.

Musicaį Instruments
Muzikom Instrumentai

PARDUOSIU savo grojiklj pia
nų, išrodo ir groja taip naujas, už 
$95, $40 cash, kitus j 3 mėnesius. 
6621 So. Rięhmond Avė., 2-ros 
lubos.

BARGENAS už cash. Parduosim 
pigiai naujus ir biskį vartotus ra
kandus. Gražus, rankomis karbuo- 
ti seklyčių setai, $60, 7 šmotu xval. 
valg. kambario setas, $59, 4 šmotų 
walnut miegruimio setas, $67, kar- 
petai, lempos, pusryčiams setai, 
krėslai ir šimtai kitų dalykų. Atda
ra kožnų vakarų iki 10 vai. Nedė- 
lioj iki 5. Klauskit Irvving.

Turft’s Fireproof Storage 
4414 Madison St.

Sewing Maciūne
Siuvamos Mašinos

GROJIKUS pianas A-l stovyje,
turi puikiausi toną, parduosiu už 
$75. Yra 70 rotoriai, benčius ir ca- 
binet. Dalį pinigais, o kitus išmokė-: LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siuva- 
jimais, 6512 S. Halsted St., 1 fl. ' mą mašiną. Pasirinkimas Singer ma- 

----------- 1 šinų ir pertaisytų, $10 ir daugiau ar 
upright išmokėjimais. 4251 Cottage Brovė Av.UŽ $75 nupirksite mano 

Lyon & Healy pianų. Turi būt par
duotas iki gegužio 1 dienos.

• Columbus 7491

Furniture & Fixtures
Rakandai-įtaisai

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

AJAX FURNITURE CO. 
1432-34 W. Madison St

MES mokame brangiai už jūsų se- Į 
nūs rakandus, pečius, kaurus ir t .t. i 

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

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

4626 N. Ashland Avė.

Rakandai
EKSTRA SPECIALIS BARGE- 

NAS. JŪSŲ KAINA

Mes priversti esame parduoti už 
užlaikymą saudčlyj dėl keleto kam
barių rakandus už jūsų pasiūlytą 
kainų. Gražus mohair ir vefour sek
lyčios setas, valgomo ir miegruimio 
kambarių setai, pianai, kaurai, kar- 
petai. šis yra didžiausis išpardavi
mas Cbicagoj. Atsilankykit tuojau. 
Geriausis bargenas ir pigiausios 
kainos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BBOS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

Automobiles
PAVASARINIS 

IŠPARDAVIMAS 
Tiktai Iki 

Mėnesio Užbaigos 
DIDŽIAUSIS BARGENAS 

CHICAGOJ
Mes turime* išvešti tuos karus tuojau 

Chrysler karai atpiginti beveik 
per pusę

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

7715 So. Halsted St.

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

JEI NOĘIT IŠMOKĖJIMAIS
45 TO 61 EAST 55th St.

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

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

GARFIELD MOTOR COMPANY
Automobiles

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS
4 kambarių, verti $1000  $296 
1 kambarių, verli $2000    $476 
$200 Mohair Friozo seklyčion setas __ $88 
$460 Frieze seklyčios netirti ......... . $146
$160 rieAutinin valgomo kambario setas $55 
$186 6 Arnotų Walnut miegruimio setas $88 
Coxweil krėslai, kaurai visokios rųiies.
6 Arnotų pusryčiams setas .....   — $J0

COLLINS STORAGE r 
6114 Madison St.

Atdara vakarais iki 0, uedčlloj iki 0

M & K Motor Sales
enicaroa šen ai u si ir atsakan&ausl vartotu 

karu pardaviuAtojal. 100 rarantuotų vartotų 
karų, pilnai (rengti, veramo meehanl Akame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2090. Mes turime karų kuris tinka viso
kiems reikalams. Cash, itmokgjlmais. mai
nais.

0811-13 Hn. Halsted 8t.

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

7020 So. Halsted St.

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bumperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atvežtas prie du
rų — kaina tiktai $1,345. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Commander Sedan pilnai 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
kurie norite pirkti naujj karą arba 
mainyti seną į naujį — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite į

MILDA AUTO SALES 
806 W. Slst St., Tel. Victory 1696 

I). KURAITIS ir A. KASIULIS
Savininkai

MES ažmokčiitna ca»b a* Jura automo
bilių, visokių l&dlrbyaėių Ir modelių. Mei 
mokėsime datifflau nerti Blue Book vertė.

ATKĄS MOTORS ,Inc.

Business Chances
_________ PardavinVui Bizniai________

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

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 morgičiu.

Geriausis pirkinys! 
sidaryti kooperacija 
žmonių ir visi turės 
mai darbo ir įplaukų. 
tCs greitai. 

J. Šmotelis.

PARDAVIMUI, lotas 75x125, įren
gtas su 3-4 kambarių apt. ir 2-1 
kambarių apt. prie 3941-5 S. Welh 
St. Medinis namas, labai geram; 
stovyje, kaina $6,000, cash $2,000.

M. J. COLEMAN and CO. 
129 E. Pershing Road 

Blvd. 7769

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

5548 Animore Avė.

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

568 W. 18th St.

PARDAVIMUI 4 krėslų Barber 
I Shop labai pigiai. Priežastį parda- 
• vimo patirsite ant vietos. 1610, W. 
47th St., kampas Ashland Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir ken- 
džių krautuve. Turiu du bizniu, sun
ku apsidirbti. {

4418 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI 2 kėdžių Barber 
Shop ir 5 Pool tabeliui už Chatel 
Mųrtgage. Kaina $250.00. Turiu par
duoti iki Balandžio 27 d. J. G., 
402 E. 115th St., Pullman 9598.

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

1124 N. VVestern Avė.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gėri
mų parloras, 4 “Bovvling Alleys”, šo
kiams svetainė, ilgas lysas.

Phone Belwood 3842

PARSIDUODA grosernė, yra 
penki ruimai dėl pagyvenimo. 
Lysas ilgas, renda nebrangi. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

4522 So. Honore St.

PARDAVIMUI barbernė, trijų bal
tų krėslų su 4 kambariais pragy
venimui. Renda $85.00. Priežastis — 
apleidžiu miestų. 3316 So. Morgan 
St., kampas 33rd PI.

Exchange—Mainai .

Reikalingos Ūkės
Ūkininkai, kurie norite mainyti 

savo ukes-farmas j Chicagos namus, 
tai malonėkite rašyti arba telefo- 
nuoti j musų įstaigą, nes mes tu* 
rime iki valos žmonių, kurie nori 
farmų, Illinois, Michigan, Wisconsin 
ir Indiana valstijose.

(MAČIUKAS) 
2486 ,W. 59th Street 
Tel. Prospect 8140

KĄ TURITE MAINYMUI?
Mes mainom namus visokiu kai

nų. Lotus, farmas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums

mainysime.

3114 So. Halsted Street 
Tel. Victory 4898

Mes mainom namus visoki 
nų. ] 
morgičius, huiuuivuiuun. A.OO uuiun 
atsibodo, mes parduosime arba iš-

A. GRIGAS

BARGENAS APIE KURI VERTA 
PAGALVOTI. 7115 ARCHER AVĖ.

Nereikia rūpintis su darbu, nei 
sunkiai dirbti. Parduosiu, renduosiu 
arba mainysiu ant bile ko “Refresh- 
ment Stand” su žeme. Namukas 
18x18 didumo, viduj 1 kambarys iš
taisytas gyvenimui: išpleisteruotas, 
elektra ir reikalingi bizniui rakan
dai. Ateik ypatiškai ar telefonuok. 
Agentams geras komišinas.

DAUBARAS
6500 Evans Avenue 
Tel. Hyde Park 7784

Gali SU- 
iš keletos 
pakanka- 
Kreipki- 

Naujienon. klauskit

i

SPECIALIS BARGENAS
Turi būt parduotas tuojau gra

žus 5 kambarių bungalo\v, tai bus 
puikus dėl jūsų namas. Savininkas 
nori apleisti miestą. Viskas yra 
įtaisyta vėliausios mados, parduo
siu pigiai pirmutiniam pirkėjui. 
Bungalovv randasi prieZS7.3O «o. \Vhipnle St. 

Kuktai landas i
3211 W. 63rd St., Hemlock 4900

MODERNIŠKA 120 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

Puikus budinkai ir padargai, 
moderniška 10 kambarių stuba, 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 
fikuotos karvės, bargenas už 
$75,000.

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

Phone 364

FARMOS MAINYMUI
Našlė parduoda 40 akrų farmą, 

su stuba, baime ir padargais. Ran
dasi netoli Chesterton, Ind. Mainys 
i miesto namų.

BANKER’S REALTY CO. 
6304 Rhodes Avė.

Midway 1422

PARDAVIMUI arba parendavoji- 
mui maža farma 6 akerių, su tno- 
bomis, 21 mylia nuo Chicagos prie 
gero ' vieškelio ir arti gelžkelio. Že
mė gera, tinkanti viskam. Yra mie
sto rybose, pribrendusi padalinimui 
ant lotų. Yra miesto vanduo, elek
tra ir gasas. Randasi Dovvners 
Grove, III.

Kreipkitės
6628 So. Artesian Avė.

INDIANOS FARMOS
Mes esame prisirengę parduoti 

įrengtas farmas visokio didumo. Ra
šykite tuojau.

F. H. May ne 'Farm Agvncy 
749 Broadway, Gary, Ind. 

Telefonas 5909

PUIKIOS MICHIGAN FARMOS
Parduosiu arba mainysiu 160 ak

rų farmą, prie didelio cementinio 
kelio. Gražus budinkai, 10 kambarių 
stuba. Yra karvės, arkliai, mašinos, 
javai apsėti, traktorius, pirmos 
sos žemė. Savininkas serga, turi 
duoti 
mą.

arba mainyti j Chicagos

STRESKA
155 No. Clark Street 

Tel. Central 1213

kle-
par-
na-

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI geras 2 flatų me
dinis namas, po 7 kambarius, gara
žas, netoli 47th St. ir Union Avė., 
$4,000, lengvais išmokėjimais.

Triangle 6210
SAVININKAS turi parduoti 6 kam

barių medinį namą, lotas 50x185, vi
si pagerinimai randasi; tik už $4,900. 
Išmokėjimais. 10635 Racine Avenue, 
Beverly 0800.

PARDAVIMUI 7 kambariu muro 
namas, garu* apšildomas. Vėliausios 
mados, 2 karų stucco garažius, plau
kų $22.00 ( savaitę ir pagyvenimas 
3 kambarių. Išlygos prieinamos. Iš 
priežasties ligos.

5845 So. Sangamon St.
PARDAVIMUI 5 kambarių muri- 

nis bungalovv, gatvė ir elė cemen
tuota, yra garažas. Turit pamaty
ti. 5708 So. Spaulding Avė., Tel. 
Hemlock 6863.

SAVININKAS turi parduoti 7 kam
barių medinę rezidenciją, 37^2 pėdų 
lotas, karštu vandeniu šildomas, yra 
elektra, 3 karų garažas, $5,500, tik 
$1,000 įmokėti. 3810 W. 88rd Place, 
Tel. Republic 2371.

EKSTRA SPECIALIS 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-1 
nyčios ir Jigonbučio. Pirkit lietu-( 
vių kolonijoj, kurioj statoma daug! 
namu. Cash arba mainais.

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

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, krautuvės ir flatai. Karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų mūrinis 
garažas. Naujas namas. Yra gro-

i loto gražų, mo- 
isas namas bus iš 

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

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

Carlson Construction 
Company 

10838 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
Kampinis 8 flatų mūrinis na

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

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

BURKE REALTY CO. 
8053 So. Halsted St.

Triangle 2794

duo- 
real 
arba

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

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

VISADOS yra patartina kriep-
i ties pas

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

Boulvard 0611-6774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

BARGENAS ir lengvos išly-
sėmė ir bučerne, rendos $150, į va- g08. Beveįk nauja 6 kambarių 
karus nuo 59th St., netoli VVestern , , .....
Avė. Parduosiu pigiai.
IGNATIUS CHAP & COMPANY

31st prie VVallace Street

PARDAVIMUI mūrinis namas su 
štoru, ice cream, saldainių, cigarų, 
tabako, mokykloms smulkmenos; 
turiu parduoti dėl to, kad vienas 
negaliu apeiti biznio. Randasi sker
sai gatvės nuo mokyklos.

4257 So. Rockvvell St. 
Agentai nesibaderiokit.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas 2-6 kambarių, karštu vandeni i 
šildomas; parduosiu pigiai, kas pirks 
greitai. Ir 6 kambarių bungalow ui
ti Marųuette Parko. 

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

PAUL
Republic 4170 
Hemlock 2883

SAVININKAS turi parduoti 12 
apt. namų, tiktai vienų metų senu
mo, dėl ligos parduosiu pigiai. 
Brokeriai neatsišaukit. Savininkas. 
Tel. Badcliffe 2131.

SAVININKAS turi parduoti 2 fin
tų namą, d—7 kambarių, mūrinis 
taipgi mūrinis garažas. * 

šaukit Stewart 3920

UŽ .$250 iki $500 nupirksite nau
ją 5 kambarių murinę bungalov/, 
octagon frontu, furnas šildoma;, 
vėliausios mados, kaina $7500, $55 
į ilftnesį, įskaitant nuošimčius. 
563*5 Irving Park blvd. Kild. 5773.

$1000 PIGIAU
TURIU parduoti gražų modcrniAluj 

kambarių murini bungalow, $3000 
reikia.

A talžau kito Aiandie.
Savininkas 6742 So. VVhlpplo Street 

Republic H708

o 
cath

PARDAVIMUI 5 kambarių mū
rinis bungalovv, karštu vandeniu Šil
domas, aržuolo trimas, ugnavietė ir 
knygynas,» aukšti viškai, pleisterio- 
tas skiepas, 2 karų mūrinis gara
žas, kaina $10,750, išmokėjimai 
Agentams mokėsime komisą. 621-1 
S. Rockwell St., Tel. Prospect 678).

UŽBAIGŲ . SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS 

Prie Wisconsino virtinės 
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, $150, f* 
20% įmokėti, kitus po $5 į sa/aitę. 
Phone Wabash 6593 arba rašyk;t 
Long Lake Woodlands. Room 522, 
166 W. Jackson Blvd., Chicago. 
Pardavinėtojų reikia.

ežerų, 
gegu-

išlaidas,

iš anksti, 
tik apru- 
Apživrėkit 

vasirna- 
išmokėjimah,

bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Maręuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų .kreipkitės

6109 So. Kedzie Avenue

BUNGALOW UŽ $1500
Mes turime keletą bungalovv ku

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

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

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

MC DONNELL, 
Tel. Triangle 4014.

Greitai Pamatyk
Šį barbeną, ant kurio už

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 Marquette 
Parko, parduosiu už $9,600. 
Yra vertas $12,000, tik $1,000 
įmokėti, likusius kaip rendą. 
Klauskit pas savininką.
6951 S. Union Avė. 2 fl

67th IR LOOMIS
2 flatų medinis namas, ce

mentiniu pamatu, 2 karų gara
žas, įplaukų $85 j mėnesį, kaina 
tik $8,000, cash $2,000. šaukit 
savininką

Stewart 7704


