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Huenefeldo skridi
mas per Atlanta tik-

Lakūnas Lindbergh 
laimingai pasiekė

i Ouebec’ų

slas kazeriui padėti ^,EC’ “r"/1 - Kaknmis Charles

Vokiečių monarchistas nori pri
kalbinti Jungtines Valstybes 
leisti Hohenzollernui gijžti 
į Vokietiją

sak vieno barono Ehrenfriedo 
von Huenefeldo draugo, kuris 
yra prisidėjęs prie monoplano 
“Riemen” skridimo per Atlan
tą finansavimo, vyirausias von 
Huenefeldo tikslas skristi per 
vandenyną buvęs gauti Jungti- | 
nių Valstybių pritarimą buvu
sio kaizerio Vilhelmo sugrįži
mui į Vokietiją.

Von Huenefeld manąs, kad 
Amerikos žmonės neturėtų prie
šintis eks-kaizerio grįžimui j 
Vokietiją, jei dauguma Vokie
tijos žmonių to norinti. įgarsė
jęs savo skridimu per Atlantą, 
baronas von Huenefeld bandy
siąs Įtikinti įtakingus ameri
kiečius, pirma, kad dauguma ' 
vokiečių norį Hohenzollernų šei- ; 
mos sugrįžimo ir, antra, kad 
Amerikos pinigų davėjai neturį 
pamato būti tam grįžimui prie
šingi. Savo kišenėje baronas 
visados laikąs ekskaizorio foto- i

, bal. 25.
Kakunas Charles Ą. Lind

bergh, vakar trečią valandą po 
pietų išlėkęs iš Ne\v Yorko, 
septintą valandą vakaro laimin
gai atskrido į (hiebec'ą, atga
benęs antipne umenia serumo 
sergančiam čia plaučių uz.degi- 

1 mu lakūnui Flovd Bennettui. Iš 
' Ne\v Yorko į Ųuebec’ą yra apie 

150 mylių. Tą kelio galą lakū
nas Lindbergh perskrido armi
jos aeroplanu per truputį dau-

Nikaraguos sukilę 
liai užėmę amerikie 

čių kasyklas

'25. Iš Puerto Cabezas pra
neša, kad generolo Sandino su
kilėliai praeitą sekmadienį užė
mę amerikiečių La Luz kasyk
las ir užmušę kasyklų vedėjo 

, asistentą, George Marshallą, 
i newyorkietį.

Europa rengiasi pa
skelbti karą žiurkėms

Vokietijos nacionalistai (mo- 
narchistai) yra padėję barono 
von Huenefeldo vardą kandida
tų į parlamentą sąraše. Von 
Huenefeld dar prieš išskridi-

PABYŽIUS, bal. 25. — Ge
gužės mėnesį Paryžiuje žada į- 

1 vykti tarptautinė konferencija, 
kurioj turės būt nustatytas ka
ro su žiurkėmis planas. Tų su
tvėrimų Europoje labai privi
so. Apskaičiuoja, kad viename 
tik Paryžiuje yra 5 milionai

didatuoti, nes trokštąs politiš
kai padėti monarchistų reika
lui. lis pats esąs įsitikinęs 
monarchistas.

į Barberys už savo ple
pumų pasimokėjo $750

[Atlantic and Pacific PhotoI *

Airių lakūnas maj. Fitzmaurice (sėdįs rogutėse užpakaly), su vokiečių lakūnais “Bremen” aeroplanu perskridęs Atlanto van
denyną, turėjo progos pasivažinėti Kanadoj šunimis, kai Kanados lakūnai pargabeno jį iš Grcenly salos į Seven Islands. Ant
ras rogutėse sėdis asmuo yra Seven Islands burmistras C. Romerill, kuris lakūnus pasitiko.

š 125 TELGRAMOS

Bennett, pagalbos 
lakūnas, mirė

Lillian Gish, filmų 
žvaigždė, laimėjo 

$5,000,000 bylų
50 moterų pikietinin 

kių paleista po 
kaucija

Karas tarp pietų ir 
žiemių Kinų

Krikščionių” generolo Feng’o 
nacionalistų kariuomenė paė
mė šantungo sostinę Tsinaną

ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 25. 
— Gautas pranešimas skelbia, 
kad generolo Feng Juhsiano 
vadovaujama nacionalistų ka
riuomenė, vedanti šantungo 
provincijoje kampaniją prieš 
šiaurės generolų jėgas, jau paė
mus Tsinaną, šantungo provin-

Beveik visa šantungo provinci
ja yra nacionalistų rankose
ŠANCHAJUS, Kinai, bal. 25. 

— Jau beveik visa šantungo 
provincija, išskyrus tik rytinę 
jos dalį apie Tsingtao ir šan
tungo geležinkelį, kuriuos laiko 
Japonų kariuomenė, yra užimta 
nacionalistų vado gen. čian Kai- 
šeko ir “krikščionių” generolo 
Feng Juhsiano kariuomenių.

Nacionalistų valdžios komu-
Į
Stebuklai nėra vien ka
talikų dangaus mono- nikatas skelbia, kad vakar ge- 

polis nerolo Fengo raiteliai paėmę 
i Taianfu miestą, strateginį cen- 

Kad stebuklai nėra vien kata- trą, esantį apie trisdešimt my- 
likų tikimų dievų ir šventųjų lių į pietus nuo Tsinano, šan- 
monopolis, parodo šis atsitiki- ’ tungo sostinės. Manoma, kad 
mas Buddos išpažintojų krašte, netrukus bus paimtas ir Tsina- 

Iš Pekino, Kinuose, praneša, ’ nas, jeigu tik šiauriečiams 
kad andai vienam buddistų ku- nepadės japonai, 

nigui besimeldžiant prieš gar-^ -----------------
siąją miegančio Buddos medinę/ aaa aaa 1 
50 pėdų aukščio, stovylą, ta $12,000,000 kOVai 
milžiniška stovyla staiga sukru- kirminais
tėjo, atsistojo ir ėmė vaikščio-.  
ti. Didžiausios baimės apimtas \VASHINGTONAS bal. 
kunigas puolė ant kelių, bet Senatas priėmė atstovų 
itgijus dieviškoji stovyla jį nu- {() įjjiįų, kuriuo skinama

LOS ANGELES, Cal., bal. 25. 
— Žinoma krutamųjų paveikslų 
aktorė, Miss Lillian Gish, lai
mėjo bylą su vienu filmų ga
mintoju, Charles Luell’u, kuris 
ją skundė ir reikalavo 5 milio- 
nų dolerių atlyginimo dėl to, 
kad Miss Gish sulaužius kon
traktą. <

Prisiekusiųjų
teismas rado aktorę nekaltą ir 
išteisino.

QUEBEC, Kanada, bal. 25.— 
Plaučių uždegimu šiandie mirė 
aviatorius Floyd Bennett, kurio 
gyvybei gelbėti lakūnas pulk. 
Charles A. Lindbergh vakar iš 
Ne\v Yorko buvo atlėkęs su an- 
tipneumonia serumu. ‘

Floyd Bennett, vienas žy
miausių Amerikos aviatorių, 
kartu su lakunu Berht Belche- 
nu skrido Fordo, aeroplanu iš 
Detroito į Grcenly salą, gaben
dami Atlanto vandenyną per
skridusiam, bet priverstam 
Greenly saloj nusileisti, vokie
čių aeroplanui “Bremen” reika
lingų dalių. Atskridus į Lake 
St. Agnės, Bennett susirgo plau
čių uždegimu ir buvo atgaben
tas į ligoninę Quebec’e.

Floyd Bennett pasižymėjo 
ypač tuo, kad 1926 melais kar
tu su kom. Richardu E. Byrdu 
perskrido žiemių ašigalį.

Lindbergh grįžo į N. Y.
NEW YOBKAS, bal. 25. — 

Lakūnas pulk. Lindbergh šian
die parskrido atgal iš Quebec’o.

Ar jie neprotestuoja?
BIO DE JANEIRO, Brazilija, 

bal. 25. — Aukščiausio teismo 
sprendimu, vaikams iki 16 metų 
amžiaus užginta lankyti kruta
mųjų 
kartu

posėdininkų

ST. CLAIRSVILLE, Ohio, 
ial. 25. — Penkiasdešimt ir vie
na moteris, “save-the-union” 
pikietininkės, kurios andai žy
giavo į Belmont kauntės kalėji- 
jiiną išvaduoti kelis pirmiau 
areštuotus pikietininkus, bet še
rifo suleistos kalėjimo kieman 
pačios buvo suvarytos į kalėji
mą, dabar tapo paleistos po kau
cija. ,

Kalėjime jos praleido ketu
rias dienas.* Visos kaltinamos 
dėl riaušių kėlimo.

SU

bu- 
$7 - 

ramino ir apreiškė jam, kad ooojipf) kovai su javu kirmi- 
pilietinis karas Kinuose pasi- naįs> jr Bansdellio 
baigsiąs ateinantį rudenį.

Garsas apie stebuklą tuojau , 
paplito, ir žmonės labai juo vi17Y1jIiais Texase. 
sujaudinti. _________

Anglijoj politikieriai 
išleidžią per daug 

pinigų | IRUS, JI IlttUSUCIJlV IV4UUUUJ<;, 

I kuria autorizuojama išleisti 
medvilnės

dėl LONI MINAS, bal. 25. — Vie
nas barberys, Albert Wolff, 
skusdamas barzdą ir nuolat ple- 

’ pedamas, savo ‘’kostumeriui” 
Gccrge’ui Smithui skustuvu j- 

Eii Colby įnešė čia federalinia- ; piovė veidą. Smith gavo iš to 
me teisme, bylą prieš Ford Mo- r(x^^s l’KQ» *r (lcl to iškėlė 
tor kompiiniją, reikalaudamas skutėjui bylą. I eismas nutei
gi ,000,(MM) atlyginimo už netei-j8^ barlierį sumokėti skundėjui 
sėtą vaitojimą senojo modelio J$750. 
Fordo automobiliams tam tikro 
jo išradimo, kuriam jis turėjęs j 
patentą.

Iškėlė Fordui bylą 
$1,000,000

T. PAUL, Minn. bal, 25. 
le Mills, Iowa, inžinierius ;

MOTERIŠKĖ KALTINAMA 
DEL UŽMUŠIMO VAIKO

Davė $1,000,000 žydų 
kolonijai Rusijoje

NEVY YORKAS, bal. 25. — 
Amerikos žydų Joint Agricul- 
tural korporacijai, kuri nori 
sukelti $10,000,000 žydų žem-1 
dilbių kolonijai Rusijoje, milio- 
ninkas Felix M. Warburg pa-

Pagarsėjęs automobilių 
reisininkas užsimušė
DAYTONA BEAOH, Fla., 

Lai. 25. — Lėkdamas savo rei- ' 
siu i u Stutz Blackhawk automo-1 
Liliu greitumu daugiau kaip 
200 mylių per valandą, mašinai ! 
ištrukus iš kontrolės ir susiku-, 
his, užsimušė pagarsėjęs reisi
ninkas Frank Lockhart.

DETROIT, Mieli., bal. 25. — 
Policija areštavo vieną mote- 
Hškę, Mrs. Caroline iWitchi, 
kaltinamą dėl užmušimo 4-rių 
metų amžiaus vaikučio, Jackie 
Bifle. Vaiko motina, Mrs. Ber- 

itha Rifle, prieš išeidama į dar- 
ibą buvo palikus jį pas Mrs. 
VVitchi, kaip kaimynę, prižiūrė
ti. Grįžus iš darbo, vado vaiką 
bęmirštantį. Ligoninėj, kur vai
kas buvo nugabentas, bet teri 
tuoj mirė, pasirodė, kad jo kū
nas buvo visas baisiai rimbu 
sudaužytas.

LONDONAS, bal. 25. — At- 
stovų rūmų komisija didele bal
sų dauguma nutarė, kad dabar 
kandidatai į parlamentą savo 
kampanijoms išleidžią pinigų 
daug daugiau, negut reikią ir 
negut tai sveika jiems patiems 
ir jų rinkėjams. Komisija dėl 
to nutarė sumažinti maksimum 
išlaidų normą nuo 14 iki 12 
centų per capita apskrityse 
(counties) ir nuo 10 iki 8 cen
tų valsčiuose (boroughs).

Mirė rusų generolas 
Vrangel, bolševikų 
. priešas
BRIUSELIS, Belgija, bal. 25 

šį rytą čia mirė generolai 
Petras Vrangel, kurs 1920 me
tais buvo rusų baltagvardiečių 
vadas nesėkmingose kovose su 
bolševikais pietų Rusijoje.

Australija pardavė sa- 
vo laivus už $9,500,000

paveikslų teatrus, jei 
su jais neina tėvai.

Sutartis dėl svaigalų 
kontrabandos

Indijoj streikuoja 
165,000 darbininkų

WASHINGTONAS, bal. 25.
šiandie tapo pasirašyta Jun

gtinių Valstybių ir Graikijos 
sutartis dėl neteisėto importa
vimo svaigiųjų gėrimų į Jungt. 
Valstybes.

Žemės drebėjimas Grai
kijoj atsikartoja

ATĖNAI, Graikija, bal. 25. 
— šį rytą žemės drebėjimas 
Graikijoje vėl atsikartojo ir 
Korinto sąsmaugoje padare 
daugiau žalos. Kalamaki rezor- 
tas beveik visai sunaikintas, k
Ccolidge pareiškia užuojautos 

Graikams

CANBERRA, Australija, bal. 
25. Ministeris pirmininkas 
Bruce pranešė parlamente, kad 
septynis Respublikos laivų lini
jos garlaivius nupirkus White 
Star linija už OUj miliono do
lerių. To laivyno operavimas 
valdžiai duodavęs nuostolių.

Smyrna vėl supurtyta 
žemės drebėjimo\VASHINGTONAS, bal. 25.

Preeidentas _ Coolidge šiandie ’ LONDONAS, bal. 25. ^Ex- 
pasiuntė Graikijos prezidentui e|lal)ge ’lelegrapho pranešimas 
Konduriotisui telegramų. parel-|iš Konstantinopolio sako, kad

Vengrija užgins spau 
dai skelbti apie nusi

žudymus

Nusižudė bankrutavu
sio banko kasininkas

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
’andžio 25. Vengrijos

ba- 
vy- 

riausybė rengiasi išleisti įsaky
mą, kuriuo laikraščiams bus 
užginta spausdinti žinias apie

MARION, Wis., bal. 25. — 
Del pasirodžiusių didelių nepri- 

, teklių kasoje, vakar užsidarė 
vietos Farmers and Merchants 
State bankas.

Banko direktoriai prieš tai 
nusižudymus. Pastaruoju laiku buvo pareikalavę buvusį kasi- 
skaičius nusižudymų Vengrijoj , ninku, Theodore Hanse, kad 
labai padaugėjo ir vyriausybė I jis duotų paaiškinimų dėl ban- 
mano, kad skelbimas tokių at- 
sišaukimų dar labiau prisideda 
prie savižudybių plitimo.

ko pinigų žlugimo, bet jis j po
sėdį neatvyko. Imta jo ieškoti. 
Užumiesty, šalę kelio, rado jį 
negyvą, nusišovusį.

Keturi filipiniečiai 
žudyti elektra

nu-
NELAIMĖ GELEŽINKELY

KALKUTA, Indija, bal. 25.— 
i Bombay mieste ir apygardoj 
dabar streikuoja 125,000 darbi
ninkų, o Kalkutoj — 40,000. 
Bombay’juj beveik visi fabrikai 
uždaryti.

Nedarbas Austrijoj

Išsisprogdino, nužudęs 
tris savo šeimos narius

kšdam^s užuojautos dėl atlan
kiusios Graikus žemės drebėji
mo nelaimės.

Smyrnoje jvykęs vėl smarkus 
žemės drebėjimas. Daug žalos 
esą padaryta.

MANILA, Filipinai, bal. 25. 
— Bilibid kalėjime tapo elek
tros kėdėj nužudyti keturi fili
piniečiai, mirties bausmei pa
smerkti už galvažudybes. Gu
bernatoriaus Stimsono įsakymu, 
publikos neleista pamatyti eg
zekucijos.

BEDARBĖ MERGAITĖ BANDĖ 
NUSIŽUDYTI

MILWAUKEE, Wis., bal. 25. 
— Chicago and Northwcstern 
geležinkely netoli nuo Carroll- 
ville ištruko iš bėgių ir nusiri
to penkiolika pėdų į pakalnę 
geležinkelio darbininkų važiuo
jamas gazolino vagonėlis. Vie

piąs darbininkas, Walter Senne, 
užsimušė, o vienuolika kitų pa
vojingai užsigavo.

šiai dienai

l)et nešilta; 
žiemių rytų

buvo

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras 
pranašauja:

Bendrai gražu, 
stiprus žiemių ir 
vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 38° ir 42° F.

Šiandie saulė teka 4:54, lei
džiasi 6:42. Mėnuo leidžiasi
1:13 ryto.

VIENA, Austrija, bal. 25. — 
Austrijoj šiuo tarpu yra 250,- 
000 bedarbių darbininkų, kurių 
beveik pusė gyvena Vienoj ar
ba jos apielinkėj.

“NELIESK KEPALŲ”
PARYŽIUS, bal. 25. — Poli

cija išleido įsakymą kepykloms 
ir parduotuvėms neleisti pa
tiems pirkėjams ir pirkėjoms 
čiupinėti duoną.

VANCOUVER, B. C., bal. 
25. — Dinamitu išsisprogdino 
vietos farmerys Albert Senti, 
kuris prieš nusižuydmą kirviu 
sukapojo savo žmoną, 11 metų 
dukterį ir 4 metų sūnų. Trage
dijos priežastis nežinoma.

KETURI ASMENS SUŽEISTI 
GAZOLINO TANKUI 

SPROGUS

DAKTARAS PASMERKTAS 
KALĖTI KOL GYVAS

Vokiečių vėliava Eife 
lio bokšte

ST. PAUL, Minn., bal. 25. — 
Gazolino stoty ties Grand ir 
Snelling avė. įvyko požeminio 
gazolino tanko sprogimas, ku
rio keturi asmens buvo skau- 

Idžiai, vienas turbut mirtinai, 
sužeisti.

HARTFORD, Conn., bal. 25. 
— Kalėti ligi gyvos galvos tapo 
pasmerktas Dr. Harold Guil- 
foyle, kaltinamas dėl nušovime 
vienos moteriškės, Mrs. 
min Gaudet.

KAUNAS. — Aukštaičių 
35 Nr. name Marė Pubganytė 
ruošėsi pasikarti, bet laiku pa
stebėję namiškiai išgelbėjo. Ji ( 
korusis dėl negavimo darbo ir 
nelaimingos meilės.

g-

Maxi- bal. i

Po- 
kn-

PARYŽIUS, bal. 25. — 
licija areštavo du vokiečius, 
rie bandė iškabinti Vokietijos 
vėliavą Eifelio bokšto viršūnėj. 800 gyventojų.

$150,000 gaisras

WALLACBBURG, Ontario, 
bal. 25. — Gaisras sunaikino 
čia keturis trobesius su septy
niolika automobilių ir apie 100

ITALIJA TURI 41 MILIONĄ 
GYVENTOJŲ

ROMA,į bal. 25. — Pusiau 
oficialiais sakitmenimis Italija 
1927 metų gale turėjo* 41,532,- naujai dirbamų valčių. Nuosto

liai siekia apie .$150,000.

FORT BBAGG, N. C 
25. — Čilės respublikos amba- j 
sadorius Davila, skridęs iš 
Washingtono į Houstoną, Tex„ 
aeroplano inžinui sugedus bu
vo priverstas nusileisti netoli 
nuo Sanfordo, N. C., 50 mylių 
į žiemių vakarus nuo Fort 
Bragg. Ambasadorius ir jo pi
lotas Hąpping išliko seviki.

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

i.i—. i i... a .i/



Ketvirtadienis, bal. 26; 1928

So. Omaha, Nebr

šenių...

Luv(

Scotville, Mich

Garsinkites Nauiienuse

val-

palinks- 
7 metai 
buvo tik 
Lietuvos

Turim 
irgi

dalykus.
vietos gyventojai ne 
lavorščius ir girdėti.

Urbonas labai 
užsiimti su 

prietaisai, ku-
Pittsburgh, Pa.

Artistą* Antanas Sodeika bus 
Pittsburge.

Iš lietuvių ūkininkų veikimo

gelis kitų lietuvių. Teko1 jam 
pasimatyti ir su belange, bet tai 
už kitus

Dabar
nori apie

at- 
me- 

Jis buvęs kariuome- 
bet neturys vaikų.

This Car 
has been carefully 
checked and recon- 
ditioned where

užsitikėjimu jis.bininkų negalėjo 
plačiai naudojosi, taip kad ka- bą. Toliau nuo 
da jis, pagalios, bankrutijo, nautys neturėjo 
tai tą skaudžiai pajuto ir dau- j kokias 3-1 dienas.

NAUJIENOS, Chicago, DL
vaikščiojo tik centralinėse gat
vėse, kur darbininkai nuolatos 
valė gatves.

— Proletaras.

Suk*
Avė.
Motor (u.

Įsigykit Sau Vieną!

MŪRINIS arba MEDINIS

Parsiduoda po vienų ir olsėliu

f

NAUJIENOS
Chicago, III

irjll-15

L. 
03^1

€ 1 rt im°keti — kiti lengvais iš- I U mokėjimais j 24 mėnesius
Musų speciališkurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi 
šokių stylių ir ryšių.

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

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 396Q arba 

Rogers Park 827b

[KORESPONDENCIJOS
• ____ ____

Lietuvos Operos artistas A. 
Sodeika dainuos LMD. svetai
nėj nedėlios vakare, gegužės 6 
d. A. Sodeiką pittsburghiečiai 
turbūt da pamena, nes ne kar
tą yra savo maloniomis daine
lėmis pittsburghiečius 
minęs. Bet tai buvo 
atgal, kada p. Sodeika 
Sodeikutis, o dabar— 
operoj išdainavęs 7 metus tai 
jau ištikro yra artistas Sodei
ka. Taigi malonu bus pamatyti 
ir išgirsti amerikiečių mylimą 
Sodeiką dabar, tiek daug metų 
jo negirdėjus o ir pačiam dai
nininkui per tą laiką tiek toli 
nužengus priekyn.

Apart artisto Sodeikos daly
vaus ir vietinės muzikalės spė
kos. Juozas Virbickas.

Šios apielinkės Lietuvių Ūki
ninku Draugija rengia šokius 
gegužės 1 d. šios draugijos na
riai už nebuvimą šiuose šokiuo
se bus baudžiami. įžanga 50c. 
Šokiai bus Scotville svetainėj. 
Muzika ne lietuviška.

šv. Antano draugija buvo su
rengusi šokius su programų 
antrą dieną Velykų. Bet dėl 
prasto oro ir kelių šokiai nega
lėjo tą dieną įvykti ir jie liko 
atidėti vėlesniam laikui.

Ch. Kvederas keletą metų at
gal nusipirko ūkį ir apsigyveno 
jame vienas. Jis vienas ūkinin
kavo ir šeimininkavo. šiomis 
dienomis jo kaiminas farmeris 
Scott Taylor pastebėjo, kad apie 
Kvedaro farmą nematyti jokio 
gyvumo, nematyti ir paties 
Kvedero. Taylor nuėjo į Kve
dero namus pažiūrėti ar kas 
neatsitiko ir rado Kvederą jau 
negyvą. Kvedero kūnas liko iš
vežtas palaidojimui į Bart.

Pereitą savaitę šerifas su pa- 
gelbininkais padarė kratą pas 
lietuvį ūkininką Jurgį Urboną 
iš Pene Marųuette ir rado pas 
jį nemaža munšaino dirbtuvė
lę ir 1,700 svarų cukraus, tai|> 
jau 800 galionų raugo, šerifas 
sako, kad tai buvusi didžiausia 
munšaino dirbtuvė, kokią jis 
užtiko Mason pąviete. Urbonas 
tajM> atiduotas federaliniai 
džiai.

Suimtas Jurgis Urbonas 
vyko i čia iš Chicagos porą 
tų atgal, 
nėj, vedęs,
Šerifui jis pasisakė, kad mun- 
šaino dirbimu pradėjęs užsiimti 
todėl, kad norėjęs atmokėti 
$1,000 morgičių ant savo far- 
mos. Cukrų Urbonas laikė pas 
savo švogerį, kuris šalimais tu
ri farmą.

Neperskaitęs šios knygos niekas negali suprasti ir įsivaizduoti 
to nepaprasto, istoriško ir pražūtingo Lietuvai įvykio—gruodžio 17 . v '
dienos! Tai yra rinkinys faktų sugrupuotų atatinkamoj eilėje ir 
nupiešta aiškus vaizdai susidarę Lietuvoje perversmui bręstant, 
laike perversmo* tuoj po perversversmo ir upui atslūgus.

Dabar, sako, 
gailisi pradėjęs 
munšainu. Visi 
rie nemažai kainavo; liko kon
fiskuoti ir dabar prisėta nema
žai pinigų paberti bylai. Taip 
kad vieton atmokėti skolas, dar 
labiau į jas įbris ir gali tekti 
ir kalėjimą ilgesniam laikui pa
matyti. Tai dar vienas skau
dus pavyzdys, kad su munšai
nu užsiimti neužsimoka.

—Jok:»r.

Tarp tavorščių
netekome vieno tavorš- 

ir prapurtie- 
sparnus

Į Chicago padidinti

Mes 
čiaus—biznierio 
riaus, kuris pasikėlęs 
išdūmė
tenykščių tavorščių armiją. Gal
ir nebūtų jis važiavęs i Chica
go, bet jį buvo pradėję smaug
ti buržuaziški sidabriniai, .lis 
čia turėjo biznį ir prap.rtę, 
Kaipo biznierius ir prapertie- 
rius turėjo ir žmonių užsitikė- 
jimą. Ir tuo

V Motor_______
yRadiator 
vRear Axle
v Transmission 
v Startinį
V Lighting
v Ignition_____
VBattery_____
•vTires_______
•vypliolstery 
^Top 
vFenders____

Finish

Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atsilankysit pas mus ar pas kitus 
( hevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo 
Atlankykit arčiausi Chevrolet Vertelgų

Anblaud Avė. Motur Sulet* 
.TUKU I J S. Ahhluiid Avė. 

Nurimtu M. Burron Chevrolet 
Kulen 
u. mth Ht. 

Buiinuui Chevrolet Sales 
;t5IH-!0 Archer Avė. 

Culcy Brothers 
I0H3K N. Mlchiąuii Avė. 

NOKTU 
t ptoan Motor*, Corporation 

1830 llromhviiy 
MChcoI t-^NcIuiiiluti Conipaiiy. Ine. 
Jdlft ChlcaKo Avė.. |Cvan»toii 

NOKTU—(Contliiued) 
Alhuuy l’urk Motor Knieti 

3i0'{ Ennrciicv Avė. 
BliimeiiHcr-EKUii ( hvvi.vlet Sules 

NIIi'm . Crnier, III. 
peš l’luliies Motor Co. 

Ih* l*luliie», III. 
JliKuiikev Aveuuv Motor Šulcu 

3001 Mlhvuiikeo Ate. 
MEST’ 

Hinurt Chevrolet Compuiiy 
Lu Grumte. III. 

Vev l’laiucN Valley Motur Šulcu 
Eeinout. III. 

Mest Auto Suk* 
*.*U3*J M’avhTligtuii Uhd.

sol TU 
Cruwford Motor Suk* 
I utliige (.rovė Avė.

Milte Motor Nuli* 
lllue stumt, UI. 

SchiiHcr A llufiier Chevrolet (’o.
17 11 Cotluuc («rove Avė. 

Npooncr Motors, Ine. 
Ilurvey. UI.

Mc.Mihhk Motor Suleu 
<1711 N. Mehtern Avc. 

Alh-hlicuii Avė. Chevrolet Co. 
'.••i.ll N. MidiiKun Avė.

Nieboruer Chevrolet CouipHoy 
7711 Hton.i IhIuioI Avė.

A. J. Oohtcrbi-rk Motor Co. 
7511 N. lluMed Nt.

Urme llroo. * Sheote Motor Co. 
U/vt'J CottiiKc (<r«vr Avė.

Nuperlor Motor Solrs 
(M)l.l N. ||ul»ted SI- 
SOI TU—(Colilluiied> 

Help Chov rolei Coiuimoy 
SH'J'J Coiiinieri-lHl Avė. 

Marine Motors. Ine. 
ChiciiKO HelMhU. UI- 
Youmi .Y llorrmuii 

1<OD-ll M. IMtli St. 
.Motor Compuny 

Archer Avė., Ai Uo, III.

streikierių. 
iš kišeniaus 

ant stalo ir 
parašė savo 
ir bando ra- 
Bet tavorš- 

“Meldžiu ne- 
’ žernauskas

mes ir kitą tavorščių 
nemažai pasižymėjusį.

Kalią jis gavo blankų aukų 
rinkimui ir eina pas buvusį 
socialistą T. Zernauską prašy
ti aukų neva dėl 
Žernauskas išėmė 
sidabrinį, padėjo 
•paėmęs blanką 
vardą ir pavardę 
syti kiek aukoja, 
čius ima šaukti: 
rašyti kiek duoti?
suprato, kad jo auka nepasieks 
tislo, pasiėmė nuo stalo sidab
rinį ir įsidėjo atgal sau į ki-

Pas mus kovo mėnuo 
labai gražus. Bet prieš pačias 
Velykas užėjo dideli sniegai 
su šalčiu ir smarkiu vėju 
Telegrafo ir telefono vielos 
liko nutraukytos, stulpai iš

vartyti, visas susisukimas Ii 
ko nutrauktas, 
didieji trokai nepasirodė tų 

ir daug dar- 
nueiti į dar- 
miesto gyve- 
elektros per 

Gatvekariai

CHEVROLET/
USED CARS 
ivith an that counts

Tik Biskį Įmokėti - Lengvais 
Išmokėjimais - už “0. K

Vartotus Karus

Raudonas “0. K.” tag pri 
segtas prie radiatorio musų 
pertaisytų vartotų karų, yra 
musų garantija rųšies ir pil
nas užtikrinimas tūkstančius 
mylių neprigulmingo važinė-

ANTANAS SMETONA—PONI^ SMETONIENE

jimos

Jei manote pirkti vartotą karą, atsilan 
kykit pas mus ir apžiurėkit 0. K. pertai 
sytus karus.
Mes turime karą kokio jus norite ir tokia 
kaina kuri jums patiks - ir musų išmokė 
jimai yra labai lengvi - ir pigiausias ii 
nansavimas.

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

Pagelbsti Nuo Gasų 
Skilvio Skausmų 

Svaigulio
Įdomiausia Knyga

Gydytojai Rako mums, kad 90 
nuošimčių visų ligų paeina nuo skil
vio ir žarnų trubelio. Jus negalit 
būti sveikas, jei jūsų virškinimas 
yra blogas, įųs lengvai galite su
sirgti, kol tik jus nevalgvsit gerą 
valgį ir jį gerai nesuvirškinsit.

Tanlac turi puikų rekordą paleng
vinime nuo nevirškinimo trubelių, 
net ir labai užsisenėjusių.

Skaitykit ką Mr. Walter J. 
Frisbio, 2198 Asnland Avė., Detroit, 
Mich. sako: šešis metus aš kentė
jau nuo skilvio trubelių ir mano 
apetitas buvo visai dingęs. Tanlac 
ištikro man gerai pagelbėjo Dabar 
mano vidurių virškinimas yra taip 
Seras, kad aš galiu valgyti bile ką. 

š niekuomet nesergu slogomis — 
Tanlac užlaiko mane tokioje geroje 
sveikatoje.”

Jei jus kenčiate nuo gasų, skaus
mų skilvyje arba žarnose, turite vi
durių užkietėjimą, silpnas kepenis; 
jei neturite apetito, negalite mie- 
?;oti, esate nervuotas ir nuvargęs, 
ums reikia Tanlac. Jos yra geros, 

grynos gyduoles, padarytos iš šak
nų, žievių ir žiedų. Nusipirkit bute- 
j nuo savo vaistininko šiandie. Pl
ūgai grąžinami, jei nepagelbės.

Tanlac
Ža M1U10N BOTTLES USED

Gruodžio 17 Dienos Perversmas
Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai >

38 puslapių—kaina 25 centai

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

Urile. Motor Salt* 
(1338 Kuom i eit Kurni. Ouk l*»*rk 
(icoiKt- W. Durst Chevrolet Co. 

711 M. .linksmi Bhd.
M ĖST—-(( <><itinut-tl) 

Elnnvoud l’urk Motor Co.
EI imt ood Park, III-

Ihck’, HalfM & Service 
3133 10 N. Keikit) Avė. 
Kremui < hevrolet Šule* 

M'. 33d Ht.. (keru, III.
Klng Motor Salt* 

Mu> iiihiiI, III.
Lenk Auto 
3100 (Indeli

Mumi.v Nęrvleu A' .....
<153 Miulisuii Nt„ Ouk Purk. III.
Kily O'Cmujell Motor

1U35 M. Minlison SI.
Ilitrry M. Itild Motor 

5813 M. North 
Kooscielt .Motor 
38U8 lloiihcvelt 
lt. A- N. .Motor 

<1837 (Jgdeu Avė..
Inj lor Chevrolet 

McIroM' Purk. 
K. H.

Company

Compuny 
Ave, 

SiileN 
Komi 
bu h*
Bent.»o 
buk* 
UI 

UccK 4' Comimuy 
lliiutjulv, llliituii,

1739 S. Halsted St



ĮkorespondencuosĮ
• ______ _

...... ............... —1 11. i ■, r, 
gelis kitų lietuvių. Teko* jam 
pasimatyti ir su belange, bet tai 
už kitus 

Dabar 
nori apie

dalykus.
vietoti gyventojai ne 
lavorščius ir girdėti.

NAUJIENOS, Chicago, m.
"«■*■■«■*0** ■■* * ' ■. • ............. — ... .......... -

vaikščiojo tik centralinese gat
vėse, kur darbininkai nuolatos 
valė gatves.

— Proletaras.

——-
Ketvirtadienis, bal. 26; 1928

Pittsburgh, Pa
Artistą* Antanas Sodeika bus 

Pittsburge.

.Lietuvos Operos artistas A. 
Sodeika dainuos LMD. svetai
nėj nedėlios vakare, gegužės 6 
d. A. Sodeiką pittsburghiečiai 
turbūt da pamena, nes ne kar
tą yra savo maloniomis daine
lėmis pittsburghiečius palinks
minęs. Bet tai buvo 7 metai 
atgal, kada p. Sodeika buvo tik 
Sodeikutis, o dabar— Lietuvos 
operoj išdainavęs 7 metus tai 
jau ištikro yra artistas Sodei
ka. Taigi malonu bus pamatyti 
ir išgirsti amerikiečių mylimą 
Sodeiką dabar, tiek daug metų 
jo negirdėjus o ir pačiam dai
nininkui per tą laiką tiek toli 
nužengus priekyn.

Apart artisto Sodeikos daly
vaus ir vietinės muzikalės spė
kos.-Juozas Virbickas.

Dabar, sako, Urbonas labai 
gailisi pradėjęs 
munšainu. Visi prietaisai, ku
rie nemažai kainavo; liko kon
fiskuoti ir dabar priseis nema
žai pinigų paberti bylai. Taip 
kad vieton atmokėti skolas, dar 
labiau į jas įbris ir gali tekti 
ir kalėjimą ilgesniam laikui pa
matyti. Tai dar vienas skau
dus pavyzdys, kad su munšai
nu užsiimti neužsimoka.

—Jok?r.

užsiimti su Turim 
irgi

mes ir kitą tavorščių 
nemažai pasižymėjusį. 

Kartą jis gavo blankų aukų 
rinkimui ir eina pas buvusį 
socialistą 'I'. Žernauską prašy
ti aukų neva dėl 
Žemauskas išėmė 
sidabrinį, padėjo 
paėmęs blanką 
vardą ir pavardę 
syti kiek aukoja, 
čius ima šaukti: 
rašyti kiek duoti.’
suprato, kad jo auka nepasieks 
tislo, pasiėmė nuo stalo sidab
rinį ir įsidėjo atgal sau į ki
šenių...

Pagelbsti Nuo Gasų 
Skilvio Skausmų 

Svaigulio
Įdomiausia Knyga

So. Omaha, Nebr

Tarp tavorščių

netekome vieno tavorš- 
ir prapurtie-

Scotville, Mich
Iš lietuvių ūkininkų veikimo

šios apielinkės Lietuviu Ūki
ninkų Draugija rengia šokius 
gegužės 1 d. Šios draugijos na
riai už nebuvimą šiuose šokiuo
se bus baudžiami. įžanga 50c. 
Šokiai bus Scotville svetainėj. 
Muzika ne lietuviška.

šv. Antano draugija buvo su
rengusi šokius su programų 
antrą dieną Velykų. Bet dėl 
prasto oro ir kelių šokiai nega
lėjo tą dieną j vykti ir jie liko 
atidėti vėlesniam laikui.

Ch. Kvederas keletu metų at
gal nusipirko ukj ir apsigyveno 
jame vienas. Jis vienas ūkinin
kavo ir šeimininkavo. šiomis 
dienomis jo kainunas taimeris

Kvedaro farmą nematyti jokio 
gyvumo, nematyti ir paties 
Kvedero. Taylor nuėjo į Kve
dero namus pažiūrėti ar kas 
neatsitiko ir rado Kvederą jau 
negyvą. Kvedero kūnas liko iš
vežtas palaidojimui į Hart.

Pereitą savaitę šerifas su pa- 
gelbininkais padarė kratą pas 
lietuvį ūkininką Jurgį Urboną 
iš Perre Marųuette ir rado pas 
jį nemaža munšaino dirbtuvė
lę ir 1,700 svarų cukraus, taip
jau 800 galionų raugo, šerifas 
sako, kad tai buvusi didžiausia 
munšaino dirbtuvė, kokią jis 
užtiko Mason pąviete. Urbonas 
tapo atiduotas federaliniai 
džiai.

vai-

Suimtas Jurgis Urbonas 
vyko į čia iš Chicagos porą 
tų atgal. Jis buvęs kariuome
nėj, vedęs, bet neturys vaikų. 
Šerifui jis pasisakė, kad mun- 
šaino dirbimu pradėjęs užsiimti 
todėl, kad norėjęs atmokėti 
$1,000 morgičių ant savo far- 
mos. Cukrų Urbonas laikė pas 
savo švogerį, kuris šalimais tu
ri farmą.

at- 
me-

MŪRINIS arba MEDINIS

C1 rt įmokėti — kiti lengvais ii-
I U mokėjimais į 21 mėnesius 

Musų speciuliškurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylią ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt t v* rf. ViiAolcM cotuen tini <l«r-
bia, perdirbame porčiUH ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime an 
skaitliavimą ant pareikalavimo—ne 
užmokestieH. Mes einamo visur, Chi- 
cagoje ir į priemiesčius. P risiu s kitę 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardus ..................................................

Adresus ......................................... .....
Quality Construction Co.

North Shore ofisas ir Yardai 
119 Chicago Avė.

Tek University 3960 arba 
Rogers Park 8270

streikierių. 
iš kišeniaus 

ant stalo ir 
parašė savo 
ir bando ra- 
Bet tavorš- 

“Meldžiu ne- 
’ Žernauskas

Mes 
čiaus—biznierio 
riaus, kuris pasikėlęs sparnus 
išdūmė į Chicago padidinti 
tenykščių tavorščių armiją. Gal 
ir nebūtų jis važiavęs į Cbica- 
go, bet jį buvo pradėję smaug
ti buržuaziški sidabriniai. Jis 
čia turėjo biznį ir prapert^ 
Kaipo biznierius ir prapertie- 
rius turėjo ir žmonių užsitikė- 
jimą. Ir tuo užsitikėjimu jis 
plačiai naudojosi, taip kad ka
da jis, pagalios, bau kruti jo,

Pas mus kovo mėnuo buvt 
labai gražus. Bet prieš pačias 
Velykas užėjo dideli sniegai 
su šalčiu ir smarkiu veju 
Telegrafo ir teWono vielos 
liko nutraukytos, stulpai iš

vartyti, visas susisiekimas Ii 
ko nutrauktas, 
did’ieji trokai 
dieną mieste, o 
bininkų negalėjo 
ba. Toliau nuo 
na utys neturėjo

tai tą skaudžiai pajuto ir dau-j kokias 3-1 dienas, (latvekariai

nepasirodė tų 
ir daug dar- 
nueiti j dar- 
miesto gyve- 
ekktros per

Gydytojui sako mums, kad 90 
nuošimčių visų ligų paeina nuo .skil
vio ir žarnų trubelio. Jus negalit 
būti sveikas, jei jūsų virškinimas 
yra blogas, iųs lengvai galite su
sirgti, kol tik iųs nevalgysil gerų 
valgį ir jj gerui nesuvirškinsit.

Tanlac turi puiku rekordą paleng
vinime nuo nevirškinimo trubelių, 
net ir labai užsisenėjusiy.

Skaitykit ką Mr. Waiter J. 
Frisbie, 2198 Ashland Avė., Detroit, 
Mich. sako: šešis metus aš kentė
jau nuo skilvio trubeliy ir mano 
apetitas buvo visai dingės. Tanlac 
ištikro man gerai pagelbėjo Dabar 
mano vidurių virškinimas yra taip 
geras, kad aš galiu valgyti bile ką. 
Aš niekuomet nesergu slogomis — 
Tanlac užlaiko mane tokioje geroje 
sveikatoje.”

Jei jus kenčiate nuo gasų, skaus
mų skilvyje arba žarnose, turite vi
durių užkietėjimą, silpnas kepenis; 
jei neturite apetito, negalite mie- 
!;oti, esate nervuotas ir nuvargęs, 
ums reikia Tanlac. Jos yra geros, 

grynos gyduolės, padarytos iš šak
nų, žievių ir žiedų. Nusipirkit bute- 

j nuo savo vaistininko šiandie. Pl
ūgai grąžinami, jei nepagelbės.

Tanlac
ŽaMlLUON BOTTLES USED

“Gruodžio 17 Dienos Perversmas”
Parašė J.ŠARUNAS

Išleido: Lietuvos Demokratijos Draugai
I

88 puslapių—kaina 25 centai

yy * ■ —i "

ThisCar
has been carefully 
checked and recon- 
ditioned where

V Motor______
yRadiator 
vRear Axie
v Transmission 
v Starting
V Lighting
v Ignition____
VBattery_____
■vTires_______
■vUpholstery 
^Top 
vFenders 
v Finish

Garsmkites Nauiianusa i

^CHEVROLET, ’i

USEDCARS
ivith an that counts

• i uM ai

Tik Biskį Įmokėti - Lengvais 
Išmokėjimais - už “0. K.” 

Vartotus Karus

Raudonas “O. K.” tag pri
segtas prie radiatorio musų 
pertaisytų vartotų karų, yra 
musų garantija rųšies ir pik 
nas užtikrinimas tūkstančius
mylių neprigulmingo važinė 
jimos.

Jei manote pirkti vartotą karą, atsilan- 
kykit pas mus ir apžiurėkit 0. K. pertai
sytus karus. \
Mes turime karą kokio jus norite ir tokia 
kaina kuri jums patiks - ir musų išmokė
jimai yra labai lengvi - ir pigiausias fi
nansavimas. >

LOW CO S

Chevrolet turi lietuvių departamentų. Kuomet jų« atsilankysit pas mus ar pas kitus 
Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo 
Atlankyki! arčiausi Chevrolet Vertelgą

NOI TU 
F. L. Cruvvtord Motor Nale* 

U34 t t olttiKC (irove Avė. 
Milte .Motor Nulrn .

Uluc hiatui. III.
Nchuller A llutuvr Chevrolet Co.

17 11 (nUitge (.rote Avė.

0711 n. VVcMeru Avė.
AUvIiIkaii Ava Chevrolet <‘o.

JW.II M. Vli<|ilKan Avr.
Meburtcer Chevrolet Compmiy

77 I I Nton.v Islun.l Avė.
A. *t. Ou»tcrberk Motor Co.

7511 M. Huktrtl H|.
Orine tiro*. Nliret* .Motor Co. 

R.Tj'f t'ottiiK<* Groir Avė.
Nliperior Motor S>wles
OPI.) N. Uit NL
SOI TU— (Cuiitlnuetl)

Nelp Che» rolei Coninaiiy 
«»»•:•! (ointiurelnl A»e.

Murinę Motor*. Ine.
(Ulctigu lli'l^ht*. III.
Yuuni .V lloffiiiHit 

i:vi»-ti m. PAtii st. 
Aryo Motor Compaiiy

IfilllO Archer Are., Argu. III.

į t f-
' • -i ' ' '<

ANTANAS SMETONA—PONI^ SMETONIENE

Perversmo suplenuotojai ir vadai

Knyga atėjo iš nedaugeliui težinomų versmių

Autorius yra vienas iš didžiųjų Lietuvos rašytojų

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

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

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

Ahhlmul Al c. Motor Hale* 
3130-l'J S. Ahlilmiil Avė. 

Normali M. Barroii Chevrolet 
Sale* 

•J33l)-t3 M. Iltth Ml. 
Buoimio CUtevrolel Sales 

33IH- :o /Archer Ai e.

I i»tonn Motor* C orporation 
1MAII llroiiihvny

( Oiųptlliy. liti*. 
j'it3 Chlruiro Avė.. Evanuton 

NOKTU—(CKiiIIiihhII
Alhutty Vark .Motor NiiIcb 

,‘HO? Liuvrcncc Avė. 
BhimeiiHcr-EKun (hevi.Met Sale* 

Šilęs . Crutrr. III.
Peš l'lulnes Motor to. 

lies riuitietb III. 
JIUAuiikru Aveliu* Motor bulv» 

;MI Mlhvatikeo Ate. 
W*NT

Nutari (lievrolct Coiupaiiy 
La Grungc, III.

l’laliuh Valley Motur Šulcu 
Lepinot. UI.

Vieši Auto Naivu 
•JU.’P? MaUlIiigton BhJ.

UriJe Motor Sale*
U.VJ8 Koom“. <*U Romi. <h»k l’ark 
<ieoiK»‘ M’, ilurht Chevrolet Co.

711 M. Jm kMm Itlvd. 
M LNT—(Cotilliim d) 

Ellinvoud Turk Motor Co. 
KlittAA <»<><! Purk. III.**'|vvt<** A•<> k. Aw.

Kremui < liri rolrt HiiIcn 
w. ::,:d št.. (km, m.

KIhk Motor ShIch 
Mn> u <><><!. III. 

!.<•»' H Aulo 
3100 OkiIvii

Miurit.' Šviiiic & Uolof Co* . 
U.Vi MmiiHon Nt., Ouk 1‘urk. III. 
Kuy O’CoinivIl Motor Compaoy 

10-43 W. Mmllbon Nl.
* Coiiipiiiiy 
Avė. 
Kale* 
Romi 
Nale* 

Btru.vu 
Hales 
tu.

Parsiduoda po vienų ir olsėliu
V

Nitle*

10'40 M'. MmlUon 
Jiiiriy M. Relil Motor 

oHlū \V. Nortli 
Koonevelt Motor 
38ŠS Roohecelt 
R. .V N. .Motor 

(i8‘C7 Usdeii Avė., 
'laylor Chevrolet 

.Mrlrohc l’arlt. 
E. II. Klerk 4' Cooipany 

lliiudulr, llllnoli.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St Chicago, III



Ketvirtadienis, bal. 26, 1928 NAUJIENOS, Chicago, DL

CHICAGOS 
ŽINIOS

Teatruose
Chicago teatre — šiuo laiku 

rodoma paveikslas “The Littlo 
Shepherd of Kingdom. Come"; 
scenos numeVis pavadintas 
•'Stips and Steppers.“

Roosevelt teatre — jau ket
virti) savaitę rodoma paveikslas 
Harold Lloyd “The Speedy.”

McViekers teatre — eina pa
veikslas “Laugh, Clown, Laugh“ 
paveikslas iš teatrininku gyve
nimo: scenos numeriai.

Oriental teatre — Paul Ash 
ir jo džiazo orkestras tars Chi- 
ragai sudiev šeštadienyje, gegu
žės 5.

t pto\vn ir Tivoli teatruose— 
pradedant 30 dieną balandžio, 
bus rodomas vėliausias Charlie 
('haplino paveikslas “The Čir
ens“- scenos numeriai.

Senate teatre — pradedant 
ateinančiu pirmadieniu pasiro
dys Charlie ('.haplino paveikslas 
“The Čirens“.

Harding teatre — sekantį 
pirmadienį paveikslas, pavadin-

metodistu episkopai!? bažnyčias. 
Jeigu pavyks sumanymas, tai 
įvykintoji vienybė palies apie 

17,000,000 tu bažnyčių (arba ti
kybų) nariu. Imant gi domėn 
tai, kad los bažnyčios turi ne- 
dėdienių mokyklą, visokių prie
dermiu organizaciją, nužiuri
mą, jog suvienijimas (jei jis 
įvyks) palies netoli 10,000,000 
ypatų.

Atmetė ‘Maylight saving time“
Auroros piliečiai 6,901 balsu 

prieš 1,054 atmetė sumanymą 
priimti miestely vasaros mėne
siams vadinamą “davlight sav
ing time”, kitaip sakant, pava
ryti laikrodžius pirmyn.

Ketina paskelbti streiką
Porteriai, patarnautojai Pūli

niam) vagonuose, gali paskelbti 
streiką, jeigu kompanija nesu
tiks pripažinti jų uniją. Tokį 
Išreiškimą padarė Bay Lau
kes ter, sekretorius besiorgani
zuojančios unijos.

Vienas miršta, kitas mirė
L. Martineau ir Boy Dumont 

gyveno viename bute. Juodu 
susipyko deliai Dumonto 
dukters. Pastarasis persikėlė 
kitan aukštai! gyventi. Kelioms 
dienoms praslinkus, jiedu susiti-

ko. Martineau šovė Dumon- 
tui pilvan. Dumont, ištraukęs 
revolverį, paleido du šuviu j 
Martineau. Rezultatas — Marti
neau mirė, o Dumont — vei
kiausiai mirs.

BUDRIKO
KRAUTUVĖ

visados buvo ir bus Lyderiai Radios. 
Kas valiausio ir geriausio, viską ir 
kainos žemesnes kaip kitur!

Victor Ortophonic Radiola, Atwa- 
trr Kent, Rrunswick, Radiolas^ Ho- 
ward, Radiola, Spartan, Senora RCA 
Radiolas. Didelis pasirinkimas.

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

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

$99.00.

JOS. F. BUDRIK
(Korporacija)

3417-21 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS

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

kad knygos butų ne vien daba Jūsų namo, bet ir šaltiniu 
sėmimui reikalingų žinių. Pertat mes siūlome Jums iš 
Čia esamu apie 200 įvairaus turinio knygų pasirinkti sau 
reikalingiausių. Visos čia esamos knygos yra mtįsą gau
tos iš Lietuvos. Perkantiems ne mažesne suma $5.00 pilna 
vertė tiems nuleidžiama 10 centų nuo dolerio—reiškia už 
$5.00 vertes knygųmokėsite tiktai $3.00. Pertat nepraleis
kite progos—darykite pasirinkimą iš čia esamų knygų tuoj.

tas “Patent Leather Kid”, sce
nos numeriai.

Norshore teatre — nuo sek
madienio, 29 bal., Al Kavak 
duos scenos numerį pavadintą 
“Jazz Minstrels.of 1928.“

Dar 2 milionu bažnyčioms
Chicagos episkopatą bažny

čios rengiasi šiemet išleisti apie 
*2,000,000 statybos reikalams. 
Didžiausia atskira tos sumos 
dalis manoma išleisti pastaty
mui teologinės seminarijos E- 
vanslone.

Tikisi surasti galvažudžius
Pereituose primary balsavi

muose buvo nušautas 20 wardo- 
je juodveidis advokatas Grana- 
dy, kuris statė savo kandidatu 
rą į svaidos komitemanus. Tuoj 
po balsavimu prasidėjo tyrinė
jimas priežasčių, kodėl jis tapo 
nušautas ir kas jį nušovė.

Tyrinėtojai, sakoma, sužino
ję priežastis: jie nužiurintis 
taipgi galvažudžius ir, manoma, 
turintys įrodymų prieš juos.

Sąryšyje su šia galvažudys^ 
te minima vardas kokio ten Ša
mo Kaplano, 808 \Vest 1 I st., 
kuris “vadovavęs“ “darbuoto
jams2’ kito tos wardos kandida
to į komitemanus — būtent 
Ellerio. i • į

Surinkti tyrinėjimą daviniai 
bus įteikti federalinės valdžios 
grand džiurei.

Penki vaikėzai teisme

Vakar prasidėjo nagrinėjimas 
bylos penkių vaikėzų, kurių 
vyriausias 22 metų, o jauniau
sias — 15 m. Jie yra kaltinami 
užmušimu groserninko, iš ku
rio atėmę 1 dolerį ir 30 centų.

Vienas kaltinamųjų yra Juo
zas Sczymanski, 1736 Lull pla- 
oe. Jisai, esą, paėmęs $1.30; 
antras — tai Mykolas Scips, 22 
metų, lankęs yra švento Alber
to parapijinę mokyklą; gyveno 
jis 1757 W. 17 st. Stasys Lu- 
cas, 17 metų, gyveno adresu 
1539 West 17 str., jis ėjo ant
rus metus high school; jo pa
vardė rodytų, kad jis lietuvis. 
Harry Zdancevvicz, 15 metų. 
Roman Balczemiak, 2325 So. 
\Vinchester avė., 18 metų; jis 
ėjo antrus metus high school. 
Pagalios Kazy’s Pietrowski, 19 
metų, gyvenęs 1508 West 17 st. 
Jis buvo šoferis vogto auto, 
kuriuo kaltinamieji važiavę.
Vajus suvienyti dvi bažnyčias

Ateinantį mėnesį prasidė
sianti propaganda, kurios siekis 
yra suvienyti presbiterionų ir

Pirkit nuo niu«u olnelio kai- 
nomla. C'opper coli gairinta iii* 
dytiivaa virtuvA* boileriui, 
>6.86 Klauskite Pono Muail.

Peoples Plumbing & 
Heating Supply So. 
490 Mllwaakee Avė.. 

401 N. Halsted St.
Haymarket 0075—0070

i

i

Čią yra dainos bei eilės visą musų geriausių poetų, pertat 
verta šių dainų, visiems dainų mylėtojams įsigyti.

Brėkšta—M. Vaitkaus, pusi. 38........................................ 25
žiežirbos—Liudos Giros, pusi. 109 .....................................50
Cit, Paklausykite, pusl.^190..................................................75
Didvyriai—Mikuckio, pusi. 32 ............................................ 20
Šviesus Krislai—Vaitkaus, pusi. 111 ................................. 50
Prano Vaičaičio dainos, pusi. 190........................................ 75
Musų Vargai—Maironio, pusi. 151 .................................... 75
Jaunoji Lietuva—Maironio, pusi. 31..................... 75
Ks. Vanagėlio raštai—dainos, eilės, pusi. 188..................90
Lietuva pavasarį, vasarą ir rudenį, Liudos Giros, p. 144 .60 
Eilaraščiai—Kazio Binkio, pusi. 50.................................... 25
Saulė ir Smiltys—Balio Sruogos, pusi. 156.........................65
Deivė iš ežero—Balio Sruogos, pusi. 31 .............................15
Tėvynės Kelias—Liudos Giros, pusi. 64.............................40
Vasaros šnekos—Tyrų Duktės, pusi. 82.............................35
Petro Armino raštaii-eilės, dainos, pusi, 60..................... 30
Homero—Odisėja, pusi. 291 ......   1.25
Janonio raštai—eilės, dainos, pusi, 112............................. 50
Vainikai—telpa eilės visų gerųjų musų poetu ir sykiu

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

Auklėjimo Mokykla—Jurgino, pusi. 99.............................10
Gamta ir jos reiškiniai—Trojanovskio, 4-se dalyse, pus

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

210 ............................................................................ 1.25
Fizika—šakenio, pusi. 172, apdaryta..............................3.50
Ūkininką Dangus—KanČiaus. Metereologija, pusi. 112 —.75
Kraujo Lašo Kelionė—Osiopovskio Su paveikslais, 

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

lais, 3 dalys, puslapių 548 .....................................  3.75
Lietuvos įstatymai, pusi. 1031 ........................................... 4.00
Vienuolio Raštai, pusi. 318.........................  2.00
Dainavos Senų žmonių padavimai—Krėvės, pusi. 152 .... 1.25
Dykumose ir giriose—II. Sinkevičiaus, pusi. 119 (2

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

draugus ............................................................  1.75

\AAAAAAAAAWLAUAAUAMAAAAAAAAAAAAAAA/
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Važiuokit Namo

LIETUVON
Atlankyki! savo šalį ŠĮMET. Dešimtis metų sukaktu
vių nuo įsikūrimo Lietuvos Respublikos.
Prisidėkit prie musų ekskursijos su musų atstovu
G. J. BARTASZIUM, laivu
MAJESTIC išplaukia Birželio 2

(Pasaulyj didžiausias laivas)
VAŽIUOKIT “DIDELIO LAIVO“ KELIU — TRUM
PIAUSIU IR GREIČIAUSIU BUDU.
Tai yra retai pasitaikanti proga važiuoti namo su pa
tyrusiu ir gabiu palydovu.
Jus busite kuogeriauniai prižiūrimas ant laivo 
MAJESTIC ir

Pirmesni išplaukimai parankus 
dėl nuvažiavimo j Apvaikščioji- 
mą Dešimties Metų Sukaktuvių 
Lietuvos Respublikos Išturimo, 
Hoineric ......... gegužio 5
Majestic ........ gegužio 12
kurie prasidės Gegužio 15. 
Pirkite musų prepaid laivakortes 
pasažieriams iš Lietuvos. 
Del pilnų informacijų atsišaukit

G. J. BARTASZIUS
198 VVashington St. New York
WHITE STAR LINE

International Mercantile Marine Company
180 No. Michigan Avė., Chicago, III.

Mokslinės, Istorines ir šiap Įvairaus Turinio Knygos
Mylinti skaityti įvairaus turinio ^knygas, peržiūrėkite čia 

esamas knygas, o nėra abejonių, kad susirasit sau daug 
naudingų 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

A

Lietuvių Senovės Bruožai—Klimo, pusi. 169.... .................75
Pasikalbėjimas Apie Dangą ir žemę. Su paveikslais .... .10 
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 c.................... 20
Lietuvos Ūkis—Rimkos, pusi. 133 .....................................60
Kaip susikūrė J. V. Amerikos. Paveiksluota, pusi. 35......25
Lietuvos žodis—Tumo, pusi. 64 r........................................40
Lietuvos Literatūra Vilniaus Universitete Metų—Bir

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

Moulen RzJį 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 .......<........  2*r>
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

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

Pragiedruliai—Vaišganto, pusi. 231 .............................. 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— Ruseckįo, 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
Mankė—Vargšo, pusi. 60....................................................20
šimtas Apysakų—Schmito. Su paveikslais, pusi. 136......60
Lietuvos Giriose ir Vytauto Sunąs—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.................... 80
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......................... 40
Jurų švyturys—Sinkevičiaus, pusi. 39 ............................. 20
Apie Lietuvių Senovę—Mašiotas, pusi. 47......................... 20
Pasakos—Tolstojaus, pusi. 39............................................ 20
Trys Pasakos—Giedriaus. Su paveikslai®, pusi. 29 ............15
Keturi Draugai—Evaldo, pusk 54 .......................................... 20

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

1 N AVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus Jašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

L i

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

Mažosios Lietuvos Buvusieji Rašytojai. Su paveikslais, 
pusi. 126 . 1...................................................  60

Palydovas.—J<as reikia žinoti kiekvienam grįžtančiam 
į 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. 159............................... 1.00
žemė pasaulio erdvėje—Recluso. Su paveikslais,, pusi.

63......................................................................................40
Visumos Sąranga—Vydūno, pusi. 32.................................80
Dainų atsiminimai—Biržiškos, pusi. 142 .................  50
Kelią tiesiant j Lietuvos Nepriklausomybę, pusi. 40..........80
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SEIMAS VISAI PANAIKINTAS

Berline gauta iš Kauno telegrama, datuota bal. 10 
d., kurioje pranešama, kad ministerių kabineto patvar
kymu tapo sustabdyta algų mokėjimas Lietuvos Seimo 
prezidiumui. Seimo kanceliarija uždaryta ir jos tarnau
tojai perkelti į įvairias ministerijas. Archyvas ir Seimo 
dokumentai supakuota ir užantspauduota.

Tuo budu smetoninė valdžia Lietuvos Seimą galuti
nai panaikino.

Pernai ji buvo paleidusi Seimą, nepaskelbdama 
naujų rinkimų. Nors paleidimo dekrete Smetona dar ža
dėjo “vėliaus” paskelbti rinkimus \ Seimą, bet šito savo 
žodžio jisai neišlaikė. Vienu žodžio sulaužymu daugiaus 
ar mažiaus ne gi reiškia ką nors tokiam ponui, kuris 
yra sutrempęs net savo iškilmingai duotą priesaiką 
Konstitucijai!

Tečiaus, kad ir Seimas nebuvo šaukiamas, vis tik 
Kauno diktatoriai dar iki šiol nedrįso atimti teises Sei
mo prezidiumui. Dabar tapo panaikinta ir ši paskutinė 
parlamentinės tvarkos liekana Lietuvoje.

Tai dvidešimtojo amžiaus “tautiškas progresas”!

POINCARĖ SUPYKO ANT ZALESKIO

Lenkų užsienių reikalų ministerio kelionė į Romą 
iššaukė neramumą Paryžiaus valdžios sferose. Prancū
zams pikta, kad Italijos Mussolini, kuris jiems visur 
stengiasi pakišti koją, išplėtė pastaruoju laiku savo įta
ką Balkanų pusiausalyje. Bet jiems dar pikčiau, kad 
į Mussolinio intrigų tinklą pateko ir Lenkija, kuri visą 
laiką buvo penima francuzų pirštu ir globojama Pary
žiaus nešiočių.

Laikraštis “Paris Midi“, kuris yra labai artimas 
premjerui Poincarė, rūsčiai įspėja Lenkiją, kad ji susi
lauks blogų pasekmių, jeigu rems Italijos užmačias 
Laikraštis nurodo, kad tik atsižvelgdama i lenkų intere
sus Francija iki šiol buvo priešinga rytinių Vokietijos 
sienų revizijai. Nesutikdama, kad butų panaikintas 
“Dancigo koridorius”, Francija negalėjo susiartinti su 
savo artimiausiuoju kaimynu, Vokietija. Bet jeigu da
bar lenkai dedasi su Italija ir tuo budu puola savo glo
bėją iš užpakalio, tai Francijai nebėra daugiaus reikalo 
ginti “status quo” lenkų-vokiečių sienos klausime.

Kad kokios, vadinasi, gali pasikeisti Franci jos pa- 
žvalga į Lietuvą. Bet kaip Lietuva galėtų tuo pasinau
doti, kuomet Voldemaras šveičia batus Mussoliniui?

NEREIKĖTŲ KLAIDINT VIMUOMENŲ

Romos Katalikų Federacija sumanė Chicagoje su
rengti Lietuvos Steigiamojo Seimo paminėjimą ir dabar 
tuo tikslu veda savo spaudoje, laiškais ir žodžiu smar
kią agitaciją.

Rengia, tai rengia — nieko blogo tame nėra. Bet 
negerai, kad tas partyviškas rengimas yra reklamuoja
mas, kaipo visų lietuvių rengimas. Jam duota vardas 
“Lietuvių Diena”. Tikrenybėje gi tai yra tiktai politiš
kai nusistačiusių katalikų diena.

Ir tai dar ne visų. Nes ir tarpe politiškai suintere
suotųjų katalikų yra daugelis tokių, kurie visai neprita
ria Federacijai. Jie piktinosi Federacijos vadais, kuomet 
šie garbino smetonininkų perversmą Lietuvoje; ir jie 
neturi jokio pasitikėjimo dabartiniu Federacijos neva 
atvirtimu prie “demokratybės”.

Tečiaus Federacija nori kalbėti ne tik visų katalikų, 
bet ir visų lietuvių vardu!

Daugelis Chicagos draugijų, pasipiktinusios tokiu 
visuomenės klaidinimu, jau griežčiausia atsisakė turėti 
ką nors bendra su ta Federacijos iškilme ir visai aiškiai 
tatai pasakė jos šalininkams. Bet ji, to nepaisydama, 
vis dar nesiliauja vedusi savo neteisingą agitaciją. Be 
reikalo federantai mano, kad žmonės jų politikos nesu
pranta ! ,

Musų visuomenė turėjo pakankamai progų pažinti 
tą partiją ir jos siaurą, egoistišką nusistatymą. Federa
cijos šulai nesidrovi per savo spaudą nuolatos skelbti 
kerštą ir neapykantą “bedieviams”. Jie net terorizuoja 
artistus, kurie dalyvauja ne federantiškos pakraipos 
koncertuose. O paskui, apsimetę nekaltų avinėlių kailiu, 
šaukia pas save publiką, kad dalyvautų jų “lietuvių dic*

{VAIRIOS ŽINIOS IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO
Rašo A. Kemėža

Kadangi pas mus, Liet u v o- komunistų, kuriems muzikos 
j e, jiolitikos padangė yra rusti, mokinimasis ne tiek rūpėjo,
tai paprasti piliečiai politika ne
užsiima, tik rengia įvairias pa
silinksminimo pramogas ir lin
ksminasi, nuo 8 vai. vakaro iki 
4 vai. ryto. Ypač jaunuomenė, 
rodos, niekad nepailsta, — be 
paliovos šoka lietuviškus, ame
rikoniškus ir vokiškus šokius. 
O kaip pajuto, kad iš vakarų 
rengimo organizacijos gali dar 
ir pelno pasidaryti, tai prasidė
jo begalinis rengimas vakarų- 
vakarėlių su koncertais, vaidi
nimais ir kitokiais pamargini- 
mais, nekalbant jau apie vals
tybinių švenčių apvaikščioji- 
mus.

Vasario 18 d. šaulių namuo
se rengė koncertą su visokiais 
išlaimėjimais Klaipėdos Lietu
vių Moterų draugija. Pirm. 
Brakienė pradėdama vakarą 
trumpai paaiškino, kad jį su
rengta padengimui deficito, ku
ris pasidarė rengiant Kalėdų 
Eglaitę neturtingiems Klaipė
dos vaikučiams ir jiems duo
dant dovanų.

Koncertinę dalį programo iš
dildė Klaipėdos Konservatorijos 

mokiniai įvairiais pučiamais ir 
styginiais muzikos instrumen
tais ir dainomis. Programas bu
vo gražus ir įvairūs.

Pasiklausius muzikos ir dai- 
, nų padaryta pertrauką, o po 
pertraukos ėjo laimėjimas vai
kučiams suaukotų dovanų. Vis
ti k Klaipėdos Moterų dr-ja mo
ka surengti gražius ir bizniu
kus vakarus. J vidurį salės į- 
veža aukštą ir gražiai papuoš- 

I tą sostą. Ant to sosto sėdėjo 
ne kokis caras ar kaizeris, bet 
didelis, kokią 12 svarų sveriąs, 
ilgu kaklu žąsinas, irgi papuoš
tas tautinių spalvų kaspinais. 
Svečiams pašokus apie žąsiną, 
pasipylė aukos “žąsinui“. Į ke- 
lioliką minučių liko suaukota 
virš 200 litų. Paskui vienas pi
lietis ir patį žąsiną nupirko ar 

; už 25 litus. Po to seko laimė- 
Ijimas kitų daiktų. Kiek girdė
jau iš rengėjų, tas vakaras da
vė virš 3,000 litų pelno, kuris 
eis neturtingiems vaikučiams 
Kalėdų dovanoms nupirkti.

Kovo 1 d., šaulių namuose 
davė koncertą^Klaipėdos Kon
servatorijos simfonijos orkest
ras. Be paties \§imfonijos or
kestro, koncerte dalyvavo ir 
Lietuvos operos dainininkė p-lė 
M. Rakauskaitė (chicagietė).

šis koncertas paliko gerą į- 
spudį ir vokiečių publikoje, ku
rios buvo gana daug. Ypač 
visiems patiko dainos p-lės M. 
Rakauskaitės, kuriai įteikta di
delė pluokštė gėlių. Ant ryto
jaus net ir vokiečių laikraščiai 
labai išgyrė p-lę M. Rakauskai
tę ir gražų jos dainavimą.

Kaslink simfonijos • orkestro 
reikia pasakyti, kad orkestras, 
delei stokos patyrusio vedėjo, 
savo gerume bent ant puses 
nupuolęs, palyginus su pereitos 
vasaros orkestru, kada jį vedė 
komp. S. Šimkus. Tą didelį nu-, 
puolimą orkestros gerume pri- 
pažysta ir patys mokiniai.

Tos konservatorijos ir orkes
tro įsteigėju yra komp. S. Šim
kus. Kaip aiškina patys moki
niai, komp. S. Šimkus, steigda
mas konservatoriją keli metai 
atgal, paskelbė laikraščiuose, 
kad į naujai steigiamą konser
vatoriją bus priimami visi be 
skirtumo, politinių ir religinių 
įsitikinimų ar tautinių pažval- 
gų žmonės, bilebutų Lietuvos 
piliečiai ir turėtu prigimtą pa
linkimą prie muzikos. Pasinau
dodami valdžios duodama sti
pendija, prigarmėjo j konserva
torijų iš visų Lietuvos kampe
lių senesnio amžiaus žmonių, 
kareivių, visokių politikų ir net

kiek kiti, pašaliniai dalykai ir
politikavimas. O kadangi kamp.
S. Šimkus vistiek vertė juos
mokytis, tai prieš Šimkaus
griežtą discipliną jie pereitą 
vasarą paskelbė “streiką” ir 
komp. Šimkus pasitraukė iš 
konservatorijos vedėjo vietos. 
Kito tinkamo vedėjo nebuvo ga
lima gauti ir todėl orkestras 
žymiai nupuolė savo gerume. 
Tečiaus kaip sako mokiniai, da
bar dalykai krypsta gerojon pw 
sėn, nes konservatorija pradeda 
apsivalyti nuo tų, kurie atvyko 
į ją ne tiek mokytis muzikos 
ir joje pasilieka tiek tie jau
nuoliai, kurie tikrai nori moky
tis muzikos ir tai stato augš- 
čiausiu savo tikslu. Todėl gavus 
tinkamą vedėją orkestras vėi 
greitai pakiltų tinkamon augš- 
tumon.

Viduno pagerbimas

Kovo 22 d. Klaipėdoje ir vi
soje Lietuvoje buvo apvaikščio
jama 60 metų gimimo diena 
Mažosios Lietuvos ir Rytprūsių 
patriarcho ir filozęfo Viduno. 
Klaipėdos kultūrinės draugijos 
Viduno pagerbimo vakarą su
ruošė miesto teatre. f

Vakaro programas susidėjo 
iš dainų ir kitokių pamargini-
mų. Pirmiausia konservatori
jos mokinių choras, vedamas 
Žilevičiaus, sudainavo keletą Ži
levičiaus kompozicijos dainų, 
Po to “Ryto” viešbučio savinin
kas J. Stikliorius pasakė pra
kalbą apie Viduną,išrodydamas 
kiek knygų Vidunas yra para
šęs ir kitus jo visuomeniškus 
darbus išvardydamas. Kalbėto
jas nurodė, kad visuose Viduno 
veikaluose, kaip raudona gija, 
pravedama mintis mažųjų tau
tų kovos už pasiliuogavimą, tafi- 
gi ir kova už Lietuvos nepri
klausomybę. Ir kada 1923 m. 
Mažosios Lietuvos lietuviai pa
kėlė savo balsą prieš didžiųjų 
valstybių galiūnus, kad Klai
pėdos krašto lietuviai, kurie 
sudaro didžiumą to krašto gy
ventojų, nori prisidėti prie sa
vo motinos Lietuvos, tai Vidu
no balsas buvo visur girdimas, 
skatinantis visus dėtis prie Di
džiosios Lietuvos. Taigi Vidu
nas buvo Prūsų lietuvių švietė
jas ir visų lietuvių vienytojas. 
Tai yra didis Lietuvių tautos 
patriarchas. Vidunas ir dabar 
daug kenčia nuo vokiečių delei 
savo lietuviško nusistatymo. 
Juk Vidunas mokslus ėjo Vokie
tijoje ir net lietuviškai menkai 
mokėjo, bet vokiečių kalboj pa
rašė kelias knygas apie Lietu
vą ir lietuvius.

Po J. Stiklioriaus kalbos kon
servatorijos mokinių choras su
dainavo konservatorijos moki
nio Santvaro parašytą dainą 
pagerbimui Viduno, kuriai mu
ziką pritaikė Žilevičius. Choras 
tą dainą labai gražiai sudaina
vo.

Po to Santvaras pasakė eiles, 
kurios buvo taikomos kaipo 
prologas Viduno 3 veiksmų mi
sterijai “Musų Laimėjimas“, 
kuri tuoj po prologo buvo vai
dinama. “Musų Laimėjimą“ 
vaidino A. Patas, M. Brakytė, 
*A. Maziliauskaitė, Butius, M. 
Brakienė, M. Jankytė, B. Ėnzi- 
laitė, K. Kunchaitė ir Preikšas, 
rėžis ieravo A. Brukąs. Kadangi 
klaipėdiečiai visuomet sako, kad 
visą Klaipėdos tautinį ir kultū
rinį judėjimą vadovauja didlie
tuviai, tai šį Viduno veikalą 
vaidino, iskyrus du vaidilas, 
vieni klaipėdiečiai. Bet kad ne
kuria vaidilų kalbėjo su aiškiu 
vokišku akcentu, tai vaidinimas 
darė menką įspūdį, nors šiaip 
veikalą suvaidinta neblogai. 
Vaidinimo pertraukose grieže 
7-tu p. p. orkestras.

Po vaidinimo, “Ryto” viešbu
tyje buvo vakarienė pagerbimui 
Viduno. Laike vakarienės gim
nazijos jaunuolių choras sudai
navo keletą lietuvių laudies dai
nų. Taipjau surinkta daug pa
rašų ir pasiųsta pasveikinimo 
telegrama į Tilžę gerb. Vidunui.

Po vakarienės jaunimas lin
ksminosi ir šoko, o senesnie- 
jie susėdę prie stalų gurkšnojo 
alų ir valstybinę už Viduno 
sveikatą iki 3 vai. ryto, nors 
pats Vidunas svaiginančių go
rimų visai negeria ir mėsos ne
valgo—yra vegetarionas.

Tai taip mes, Klaipėdoje, pa- 
gerbėm Viduną.

Kovo 24 d. Klaipėdos “Kul
tūros” būrelis 189 surengė šei
mynišką vakarėlį “Ryto” salėj.

Pirmiausia Dr. Pakuptskis 
davė paskaitą “Gyvijos išsivys
tymas.” Po paskaitos buvo su
vaidintas Ašakos veikaliukas 
“Idėjiškas Pagrindas”, kurtame 
pašiepiama partijų kalbėtojai, 
Tą veikaliuką belošiant vienam 
“federantui” pasidarė tiek 
karšta, kad iš piktumo išbėgo 
iš svetainės ir daugiau nebesu- 
gryžo. Veikalą režiseriavo ra- 
dio technikas B. Steponavičius 
(Vaičkaus mokinis), kuris pas
kiau taipjau sudainavo keletą 
kupletų “na zlobu dnia“. Kul- 
turiečių vakarėlis publikai labai 
patiko.

Po programo prasidėjo links
mieji dalis šokiai, skrajojan
tis paštas, konfetti ir serpenti- 
nas. Viena panelė daugiausia 
laiškų gavusi laimėjo dovanų 
dvi knygas. Mat, dabar ir Lie
tu vojo žmonės šoka ir linksmi
nasi gavėnios laiku.

Pas mus žmonės kalba, kad 
šių metų rudenį ketinąs atvykti 
iš Amerikos J. Vaičkus buk dar 
buotis Klaipėdoje. Ištiesų, čia 
butų labai reikalingas teatrinin
kas, nes lietuvių menas Klaipė
dos krašte sparčiai auga. Vai
čiūnas visame Klaipėdos krašte 
suorganizavo ir išlavino daugy
bę chorų, kurie jau ir vokie
čių chorus pralenkia. Dabar rei
kėtų, kad kas rūpintųsi ir teat
ro menu.

“Rūbo” bendrovės Tauragėje 
vedėjas Gudžiūnas šį mėnesį 
lankėsi Klaipėdoje\ Pereitų me
tų vasarą jį ištikusi nelaimė: 
taisant ant Juros tvenkinį jis 
nusilaužė koją ir dabar yra šlu
bas—be lazdos nepaeina. Iš 
Gudžiūno teko sužinoti, kad ge
gužės mėnesy busianti nagrinė
jama byla dėl subankrutavimo 
“Rūbo “bendrovės, kurią užvedė 
amerikiečiai lietuviai bendrovės 
akcionieriai.

Šią vasarą ketina aplankyti 
Lietuvą daug amerikiečių lietu
vių. Jau skelbiama laikraščiuo
se, kad vasaros mėnesiuose at
vykstančios apie 8 amerikiečių 
lietuvių ekskursijos. Dabar 
Kaune susitvėrė kaip ir valsty
binis amerikiečiams priimti ko
mitetas, kuris buk rūpinsis 
netik atvykstančius amerikie
čius pastikti, bet ir teikti įvai
rių žinių tiems, kurie norėtų 
Lietuvoje ar Klaipėdoje įsigyti 
nejudinamą turtą, taipjau ir 
visokias kitokias informacijas 
amerikiečiams teikti.

Pereitą žiemą Klaipėdos kraš
te buvo kiek skirtingesnė nuo 
Didžiosios Lietuvos, čia sniego 
visai mažai buvo, žiema buvo 
nešalta, biednuomenei daug 
lengvesnė, nes nereikėjo tiek 
daug krosnis kūrenti. Nuo pra
džios kovo mėn. jau ir žąsys 
parlėkė ir Juros pakraščiuose 
gaudo sau žuveles, žmones sa- 
w, kad šie metai busią geri ir 

jaavi gerai užderėsią.

PŪSLĖS
Greitas, saugus, tikras būdas 
pagydyti skaudančias pūsles f 
unt kūjų.

Aptiekose, autuvų ir dept.
krautuvėse 3Sc. 1

mScholf* UM<k'“
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SPIRITIZMAS
[“K.”] Kaip senovėje, vidu

riniais amžiais, taip ir šiais lai
kais pasaulis pilnas įvairių ste
buklų.

Kai kas sako, kad patsai ti
kėjimo stebuklais išsiplatinimas 
ir gyvavimas rodo, jog tikrai 
stebuklų esama. Stebuklų ša
lininkų randame įvairiuose 
sluoksniuose ir įvairiuose kraš
tuose, net atskirų laikotarpių 
pasaulio mokslo aukštybės tikė
jo įvairiais stebuklais ir spiri
tizmui.

/
Žmogus visada stengėsi suži

noti savo likimą ir visuomet 
stengėsi rasti tam pagalbos ne
gamtiškose būtybėse, kurios, 
jo išmanymu, apsupa gyvenimą 
iš visų pusių. Čia ir yra įvai
rių rūšių magijos šaknys.

Nekrpmantija, arba iššauki
mas numirėlių dvasių, astrolo
gija ir būrimas sudaro tik kai 
kurias magijos šakas, kurios 
senovėje vaidino svarbią rolę.

kymo imperijoje vienu laiko
tarpiu magija buvo valstybinė 
religija, tos religijos šalininkai 
vadinosi avrugais ir jų buvo 
sprendžiami įvairus valstybės 
klausimai. Kariuomenės vadai 
eidami kovon, visuomet klaus
davo avrugų nuomonės.

Taigi senovėje magija turėjo 
ne tik asmeninės, bet ir visuo
meninės reikšmės, tik išsiplati
nus krikščionybei IV amž. By- 
mo imperijoje magų kolegijos 
Teodosijaus liko panaikintos.

Nors magija ir buvo panai
kinta įstatymų keliu, bet iš tik
rąją gyvavo žmonių tarpe ir 
turėjo įtakos tuometiniam pa
saulio išmanymui.

Viduriniais amž. ji vėl išplau
kia gyvenimai! raganiavimo 
vaizdu.

Kiek teismų archyvuose rasi
me protokolų, kur liudijama 
apie raganiavimą ir skundžiama 
raganiai. (Raganių deginimas 
turėjo vietos ir Lietuvoj dvas.- 
pasaul. teismų sprendimais). 
Lietuvoje ir dabar sodžius ne- 
nusikratęs nuo visokių ragania- 
vimų ir raganių, kad nublukęs 
ir šis tikėjimas, betgi jis gy
vuoja ir turi sodiečio gyvenime 
ypatingos reikšmės.

Raganiavimu tikėjo tūli gar
bingi vyrai, kaip antai: lordas 
Bekonas, vyskupas Džnel, fizi
kas Edisonas ir kt. Netikėji
mas buvo laikomas ateizmu.

Tik plečiantis racionalizmui 
stebuklai ir raganiavimai iš ap
šviestų žmonių tarpo vis nyko 
ir nyko ir ėjo į tamsybių ka
raliją.

Ir iš tiesų, pažiūrėję į viduri
nių amžių laikus, iš vienos pu
sės pamatysime nekaltus tam
sius žmones, aklai tikinčius ne>. 
gamtiškomis jėgomis, mat, šis 
kelias yra vienas iš blogiausių 
neišlavintam protui ir kuo leng
viausiai duodas atsakymą į tai, 
ko musų protas negali prieiti, 
iš kitos pusės—religijos moky
tojus fanatikus, deginančius 
ant laužų raganius. Ypač XVII 
amžius pilnas raganių teismų ir 
kankinimų.

Raganiavimą pradėjo Angli
joje smerktį Karalius Jokūbas 
1 patariamas dvasininkų, kurie 
rėmėsi Moizės knygomis ir 
apaštalų darbais.

Pakakdavo niekingiausių lin
dynių, kad asmenį, įtariamą ra
ganiavimu, sudegintų ant laužo 
ar paskandintų upėj. Viena mo-

teriškė 1663 m. liko pakarta už 
pasivertimą kiškiu, kuris, me
džiotojo liudijimu, krūmą pri
bėgęs, virtęs vėl moteriške.

Tik Jokūbas IV panaikino ra
ganų teismus. Statistikos ži
niomis Anglijoje 1603 -1680 m. 
liko nužudyta 70,000 raganių ir 
raganų.

Škotijoje, kur religijos dva
sia buvo plačiau įsišaknėjusi ir 
vaidino svarbesnę rolę visuome
nėje, paskutinis teismas buvo 
1774 m., vadinas, 94 metais vė
liau negu pačioje Anglijoje.

Prieisime arčiau prie reiški
nių, kurie artimi spiritizmui, ir 
pagaliau prie paties spiritizmo.

Francuzijoje atsirado visa ei
lė asmenų, kurte skelbėsi moką 
perskaityti raštą per neperma
tomus paprasta akimi uždanga
lus. Mokslų akademija paskyrė 
3000 frankų asmeniui, kuris 
perskaitys raštą, įdėtą j medinę 
skrynelę.

Atsirado daug asmenų, gar
sėjusių spiritistų, kurie norėjo 
paimti šią premiją, tačiau visi 
liko pripažinti falsifikatoriais 
bei prigavikais. Kai kurie iš jų 
buvo taip išlavinę raumenis, 
valdančius akis, jog leidus 
jiems patiems užsirišti akis, 
laisvai skaitydavo laikomą per 
0,5 mtr. raštą. Mat, galėjo pa
kreipti akis taip, kad žiūrėdavo 
pro apačią uždangalo; tuo kai 
kurie iš jų ir prisipažino. Tai 
dar tik pirmutiniai Europoje 
spiritizmo žingsniai.

(Bus daugiau) '

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 So. Paulina St., Chicago, III.

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

Ratine, Wis.
Tel. J3353

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

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT ' 

NAMŲ 
Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK
47 St, & Ashland Avie.

KAURAI
IR

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

RUG and FURNITURE
NE

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

Niežejinia,s |r deginimas 
yru netik nemalonus dalykus, 
guli atgabenti duug pavojingctutiii 
odoM ligų. Kad to iRvcngtiu. tai go
riausi* dalykas yra vartoti Scvc- 
ru’H tbko. Stps ūaldun^iOH, džiovi
nančios gydupičH pruAulinu aiiiežė-

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalai

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metama — $2
Pusei metų .................  $1
Kopija —.......... ........ — 20c

jiitiu ir derinimu tuojau ir pada
ro sveikti iv švariu odų.

Iš pirmo (citavimo odos varto. 
Eit bevora'H Ksko tuojau. Gaukite 
jas savo vaibtynoj. Stiblubdyk ūdos 
IrubeliUN iš pradžių.

W. T. SEVERĄ CO.
Cedar Kupidu, lova.

StVEPylS 
£SKO

Mėgėjai rinitų ir pa
mokinančių straips
niu visuomet skaito 
GYVENIMĄ. laidy
kit ir skaitykit žin- 
geidų gegužinį GY
VENIMĄ!
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AUŠKTOJOJE SILEZIJOJE.

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, ketvirtadieniais

Balandžio 26, 1928
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Eilinis No. 242

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

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Vilis, 2185 N. Spauiding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Salsted St.
P. Grigaitis, 1739 S. Halsted St.
Dr. A. Montvidas, 1579 Miiwauke Av.
J. Mickevičius, 1739 S. Halsted St
K. Baronas, 8605 S. Marshfield Avė.

— visi Chieago, 111.

Pirmininkas — Franas Skamarakas, 
<‘>829 Calumet Avė., Chieago, 111.

Sekretorius — Anton Jusas, 3959 Ar
cher Avė., Chieago, III.

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

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W. 
Division St., Chieago, III.

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

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

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

Bendroje Aukštosios Silezijos 
(kuri atimta iš Vokietijos ir a- 

Lietuvių Socialistų Sąjunga tiduota Lenkijai) lenkų ir vo- 
rengia darbininkų šventei pa
žymėti prakalbas gegužės 1 d. 
Mildos svetainėje. Bus taip pat 
ir muzikos programas.

kiečių socialistų konferencijoje 
nutarta įsteigti bendrą atstovų 
kliubą Silezijos seime ir sutar
tinai darbuotis politikos bei eko
nomijos srityse.

ANGLIJOS SOCIALISTŲ
LAIMĖJIMAS

Darbo Partijos kandidatas, 
drg. Shinwell, laimėjo rinki
mus viename Škotijos distrik- 

| te, kurį nuo 1924 m. buvo už- 
j valdę konservatoriai. Shinvvell 
i buvo ministeris Mac Donaldo 
1 kabinete.

RINKIMAI FRANCIJOJE

drąsino atvirai parodyti savo1 
tikrąjį veidą. Darbininkai ne- 
nupuolė dvasioje, kai pirmu 
kartu švenčiant Pirmąją Gegu
žės 1890 metais buvo tyčioja
masi iš jų reikalavimo aštuo- 
nių valandų darbo dienos. Ne- 

jnupuldys jų dvasios ir begėdiš- 
, kas sulaužymas prižadų dėl aš- 
i tuonių valandų darbo dienos, 

aidymas, kurie įv\ko pei ket-‘^.ju meįų rinkimų pergalės bus 
verius tautų skerdynės metus,.tinkamas atsakymas į tai! 
pradžioje buvo nugąsdinę ir.
kietaširdžius kapitalistinio iš-1 Bet Socialistinio Darbininkų 
naudojimo bei imperialistinio Internacionalo kovos laukas ap- 
godumo atstovus. Po tiesio- ‘ 
giniu tos pasibaisėtinos katas-

Internacionalo atsi 
šaukimas dėl Pirmo 

sios Gegužės
Į visų šalių darbininkus!

Milžiniškos aukos žmonių gy
vybėmis, beprotiškas ūkio su-’

ima ne tik tas šalis, kur šian
die eina rinkimų kampanijos, 

trofos spaudimu jie pasisakė Sunkiausi uždaviniai tenka at- 
sutinką nusilenkti darbininkų ■ likti tuose kraštuose, kur Be
klasės reikalavimams. Visų- bėra demokratijos. 
pirma jie iškilmingai pasižadė
jo įvykinti astuonių valandų 
darbo dieną ir nusiginklavimą 
tarptautine plotme. Per metų 
metus ėjo svarstymai, derybos 
ir pasitarimai ir vis buvo ati
dėliojama iškilmingųjų pasiža
dėjimų pildymas. Dešimtaisiais 
metais |k> karo mūšių paliau
bos kapitalistinės valdžios rado 
galima mesti į šalį paskutinius 
gėdos likučius. žodžio laužy
tojų priešakyje maršuoja Di
džiosios Britanijos konservaty- 
vė valdžia. Po keleto metų iš
sisukinėjimų ji ‘dabar viešai pa
reiškė Gene vos Darbo Biure, 
kad ji neratif ik įlosianti Wash- 
ingtono sutarties dėl astuonių 
valandų darbo dienos, kurią su
tartį Didžiosios Britanijos val
džios atstovai buvo pasirašę 
1919 m. lapkričio mėn. 28 d.

Nepasisekimas trijų galin
giausiųjų jurose valstybių kon
ferencijos dėl nusiginklavimo 
jurose, o dabar labiau nepasise
kimas priruošiamosios nusigin
klavimo konferencijos Genevo- 
je visai aiškiai rodo, kad impe
rialistinės valdžios mano, jogei 
atėjo laikas jau ir viešai išsi
žadėti nusiginklavimo idėjos.

Kapitalistinėms valdžioms pa
vyko atidėliojimo manievru iš
eiti iš kritingojo laikotarpio, 
kuomet garuojantys musių lau
kai darė į jas moralinį spaudi
mą. Visų šalių darbininkai nu
mano, kad taktikos atžvilgiu 
padėtis šiandie yra pablogėju
si. Jie iš to pasimokins, kad 
reikia dar ankščiaus suglausti 
savo eiles, visas savo pajėgas 
sujungti bendrai savo klasės ko
vai. Sutartinumas veikime tu
ri pirmiausia pasireikšti didžio
siose šių metų rinkimų kovose! 
Jos geru pasisekimu prasidėjo 
Lenkijos rinkimuose, kur soči-

daugiaus kaip pusę miliono 
naujų balsuotojų. Gegužes 1 
dieną jau bus žinoma rezulta
tai galingos kovos, kurią musų 
socialistiniai draugai veda Fran
ci joje. Vokietijoje gegužė; 
pirmą dieną rinkimų kova bus 
pasiekusi savo aukščiausio laip
snio. Paskui bus rinkimai An
glijoje, Belgijoje, Hoiandijoje 
ir Šveicarijoje. J visas šitas 
dideles kovas darbininkų klasė 
žengia su pilnu pasitikėjimu 
savo pajėgomis. Ją apsiautus 
yra galybė priešų. Bet darbi
ninkai žino, kad jų klasės vi
duje aiškumas jau yra padaręs 
žymų progresą, kad karo metu 
ir pokarinio laiko klaidžiojimai 
ir sumišimai yra vis labiau nu
galimi ir kad tolyn vis labiau 
reiškiasi darbininkų klasės vie
nybė siekimuose ir darbuose. 
Kapitalistiniai priešai vėl įsi-

Pirmą balsavimo dieną, ba
landžio 22-ą, Franci jos socia
listai pravedė į parlamentą 14 
atstovų. Balsų visam krašte 
jie surinko, kaip praneša tele
gramos, su viršum pusantro 
miliono.

Antram balsavime, baland
žio 29 d., socialistai veikiausia 
darys sutartis su kairiaisiais 
radikalais prieš nacionalistus.

Neskaudės ir nenie
žės Kojos!

MAGIŠKAS pauderis prašalina ko
jų skausmus greitai. Puikus iš

gydymui minkštų komų ir autrini- 
mų. Prašalina nuovargį, skausmą ir , 
niežiejimą beveik iš sykio. Prašali-1 
na atsidavimų. Ir padaro kojas vė
siomis ir maloniomis, kad jus no
rit šokinėti ir šūkauti iš džiaugsmo! 
Parker’s Foot Care šiandie jūsų 
vaistinėj.

F0KTCARE < 35c

Nauji Rekordai 
Už Senus!

SKALDYTOJAI SUSKILO

Vokietijos komunistai, kurių 
vyriausias uždavinys iki šiol 
buvo skaldyti socialistines or
ganizacijas, patys suskilo tarp 
savęs. Per Velykas kairieji ko
munistai, vadovaujami Ur- 
bahns’o, Scholeni’o ir Fischer- 

, iii tęs, padarė suvažiavimą ir 
1 įsteigė “Lenino Sąjungą”! ku- 
i ri rengiasi rinkimuose į reich- 

r. Z . ... . Jt — — H/ k J \ Ali*

Didžiau
sias aukas neša šitų kraštų 
draugai, stengdamiesi palaiky
ti organizacinius ryšius, apšvie
sti minias savo šalyse ir pain
formuoti užsienius apie tikrą
ją padėtį ir žiaurius diktatorių s^a£<1 (gegužės 20 d.) statyti 
bei despotų žygius. Taigi, švę-:sav<) kandidatų sura
sdami Pirmąją Gegužės, mes| 
pirmiausia atsiminsime savo1 
draugus, kurie kenčia kalėji-i 
muose ir ištrėmime. j

Nepaisant visų reakcijos gra
sinimų, darbininkų klasė nesu
laikomai žengia pirmyn, auga 
jos organizacijos ir pasiryži
mas kovot. Socialistinio Dar
bininkų Internacionalo kongre
se, kuris įvyks Briuselyje rug
pjūčio mėnesį, ji svarstys di
džiuosius nusiginklavimo, mili- 
tarizmo ir imperializmo klausi
mus. šis kongresas parodys, 
kokį progresą yra padarę Socia
listinis Darbininkų Internacio
nalas per pirmuosius penkerius 
savo gyvavimo metus. Pirmie
ji prisirengimo darbai šitam 
kongresui turi būt pripildyti 
tąja entuziazmo dvasia, kuri 
viešpataus musų didžiosiose 
gegužinėse demonstracijose. Jos 
obalsiai bus:

są.
Lenincai prakeikė ištikimuo- 

j sius Stalinui komunistus ir iš
reiškė užuojautą ištremtam į 
Sibirą Trockini.

Taigi dabar per rinkimus Vo
kietijos komunistai jau nebe
galės visą savo energiją pa
švęsti socialdemokratų šmeiži
mui. 'Purės dalį laiko suvarto
ti tarpusavėms piovynėms.

P Kone Virginiu 2 0 5 4

JOSEPH VILIMAS
N a m h S t a t y tn o 
KONTRAKTORIUS

455H S VVa.htenav. Avė Chieago, III

NAUJI VĖLIAUSIO 
STALIAUS PIANAI

Prieš inilitai izmą! Prieš įm

Prieš fašizmo reakciją! Prieš 
kapitalistinį išnaudojimą!

Už apsisprendimo teisę kolio- 
nijų tautoms!

Už organizacinę darbininkų 
vienybę kiekvienoje šalyje ir 
Internacionale!

Už naują socialistinę visuo
menės tvarką!
' SOCIALISTINIO DARBININ

KU INTERNACIONALO 
BIURAS.

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

Baby Grand Walnut kaina $595

KOALICIJOS KLAUSIMAS 
LATVIJOJE.

Latvi jos socialdemokratų par
tija laikė savo suvažiavimą Ry
goje, kur svarbiausias klausi
mas buvo dalyvavimas koalici
nėje valdžioje.

Centro komiteto dauguma pa
siūlė rezoliuciją, kurioje sako
ma, kad socialdemokratai gali 
dalyvauti tiktai tokioje vald- 
džioje, kur jie turės daugumą 
vietų. Opozicija gi siūlė visiš
kai atmesti socialdemokratų da
lyvavimą valdžioje kartu su 
buržuazijos atstovais ir vietoje 
to ieškoti artimesnių ryšių su 
komunistais.

šitas nuomonių skirtumus 
Latvijos socialistuose jau gy-Į
vuoja seniai ir keletą kartų sta- jmo dabar pas 
tė į pavojų partijos vienybę. * 
lodei ginčai suvažiavime 
ilgi ir karšti. Daugiau kaip 
dviejų trečdalių dauguma paė
mė viręų centro komiteto nusi
statymas.

Victor Orthophouic kombinaci
ja su Rudio krūvoje. Kaina nuo 

$150 iki $385

Atvvater Kent R. C. A. Radio
las Sparton Sonora ant pamaty-

> A JOS. F. BUDRIK, INC 
3417-21 S. Halsted St 

(’IIICAGO, ILL.
Tcl. Boulevard 4705

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

Tiktai atveskite juos pas 
mus ir gausite be jokio pri
moks jimo sau tinkamą nau
ją rekordą už kiekvieną 1(> 
senų rekordų. Šiam pasiūly
mui nėra jokio aprubežiavi- 
mo. Atneškite kiek tik nori
te senų rekordų.

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

Atveskite savo senus re
kordus šiandie. Bile vieną 
jums paranki krautuvė ma
loniai suteiks jums patarna
vimą. Veik it dabar!

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

330 S. State St., Chicagą
168 N. State St., Chieago

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

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

patarimai ’ 
DYKAI

iki

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

kampas Monroe St., Chieago.
Crilly Building. — Imk elevatorj 

penkto aukšto.
Jus privalote turėti geriausj gydy
mą. Pasimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo ligų, sifi
lio, odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūslės li
gų. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai. Specialis 
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ligų. 
Dr. Koss pašvenčia visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimus yru 
pavojingas.

Ofiso valandos: Pėtnvčioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Ncdelioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedelyi, sere- 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo. z

Dvidešimtis penki metai 
tame name

Šame 
v Price 
for over 35 years

25 ounces for 2S<
ŪSE LESS 

than of high 
priccd brands

MIULIONS OF POUNDS
ŪSE D H V OUB GOVLP N M |. N |

APLANKYKIT
f

Niagara Falls
IR

LIETUVA
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

PUIKIU NICKEL PLATE IR LAKAWANNA GELŽKELIU
Cleveland, Ohio

Detroit, Mich.

Grand Rapids, Mich.

East St. Louis, 111.

Springficld, III.

Akron, Ohio >
Westville, III.

Toledo, Ohio

Michigan City, Ind.

Omaha, Nebraska

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

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

no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas bran
giau galės pamatyti garsų N iagara Falls vandenpuolį ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui i New Yorką.

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuo jaus

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chieago.
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Jūsų saugumui
Automobilių nelaimės, laiko

tarpyje nuo 1 dienos sausio iki 
21 dienos balandžio, pasišjavė 
pusėtinai aukų. 218 asmenys 
užmušti, <> 3,5 IX sužeisti sun
kiau ar lengviau.

kalais ir įvykinti pagerinimų 
sekamuose miesto gaspadorys
tės šakose:

1. Išgelbėti Chicagos mokyk
lų sistemą iš politikierių rankų, 
kurie naudoja ją kaip priemo
nę politinio laimėjimo grobiui; 
tam tikslui, pasak Merriamo,• 
visų pirma reikia išrinkti kom- 
petentį mokyklų superintenden- i 
tą ir apšvietus tarybos prezi
dentą, kuriais visuomenė pasi
tikėtų.

2. Pravesti legislaturoje

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake
Mirė Adomas Martinaitis

Tai yra vertas susirūpinti pa
didėjimas automobilių nelai
miu. Nieko liepsiisantis ir srrei-

Užvakar, balandžio 2į d., pa
simirė Adomas Martinaitis, 33 
m. amžiaus, gyvenęs prie 4500 

(Springfielde) įstatymą, kuris s. Paulina St.
duotų galimybės sudaryti siste-1 
mą nepartiniam mero rinkimui,' 
arba, jei gyventojai nori, 
imti vadinamą miesto man;

i riaus planą.

Velionis buvo Jungt. Valsti
jų kareiviu pasauliniame kare, 

Pl’i“ septynius sykius dalyvavo mu- 
tlže- šiiioM**. liko pfiti-ošk pasais

. Nuo gasų ir žaiz-n

šaus kreiptis j B. Vaitiekūną.
Su aukšta pagarba,

—J. Vaičkus.

Šiandie debatuose 
gins laisva-

l'eris, pasak policijos komisio- 
nieriaus, Micluul Hughes, esąs 
didžiausias kaltininkas dėl šio 
žmonių žudymo. Neskubėkite 
pataria jis, važiuodami autu! 
Laikykitės patvarkymų, regu
liuojančių trofiką, važiuokite 
atsargiai visuomet.

Daug nelaimių raportuota 
kaip pasekmė to, kad autai len
kė gatvekarius kairiaja gatve- 
kario puse. Važiuokite atsargiai ' 
povai tomis gatvėmis, kuriose 
yra didelis judėjimas.

Pirm negu eina per gatvę, | 
pėstieji savo pačių saugumui ; 
privalo atidžiai apžiūrėti gatvę j 
Į abi pusi. Ėjimas per gatvę j 
viduryje bloko nepaprastai pa- Į 
vėjingas. Bukite 
sargus, kai lipate 
rio.

Daug nelaimių
reitą savaitę todėl, kad pėstieji 
mėgino pereiti gatvę iš užpa
kalio gatvekario nepasižiurėję 
pirmiau, ar gatvė tušti, 
nimas sutaupyti keletą 
dų laiko kainavo ne 
vasti penatą mėnesį.

Motorininkai privalo
gatvėse. Visuoimt at

kari kūdikis kelyje yra j nes 
ženklas: važiuok i

minkite 
pasargo

parodos

vyki n i- 
plano, 

finansi

nios parodo, kad gramafonas 
vis pasilieka radio konkurentu 
kaipo perdavėjas melodijų Eu
ropoje. Oficialiai rekordai pa
rodo, kad eksportas gramalonų, 
plokščių ir kitų muzikos instru
mentų 1927 metais siekė $17,- 
673,207.00, suvirš pusantro mi
lijono dolerių dauginus, nekad 
1926 metais.

Waterbury, Conn., 
Balandžio 18, 1928.

nespėju, tai paaiškinsiu visoms 
vienu kartu. Aš rengiau pa
ves ir garsinau beveik ištisus 
metus, o kad butu kada rengė
jos susipratusios ir surengusios 
man nors vieną. Kadangi jos 
to nepadarė, tai aš daugiau 
niekam nerengsiu ir negarsin
siu, ir jeigu rašysiu, tai tik apie 
žinomų ypatų, kaip p-nios P. 
parę, kuri buvo surengta perei
ta subatos vakara. * €

Tai buvo tikrai tarptautiška 
parė, susidėjusi iš vien pirma
eilių pasaulio tautų atstovu;, 
kaip tai—lietuvių, airių, itali- 
jonų, net ir žydų ir kitokių ne- 
daverkų. Parė buvo ytin šau
ni. Svečiai linksminosi per vi
są subatos naktelę, o nedėliojo 
iš ryto, eidami namo rengėjoms 
tinkamai atsilygino: išdaužė 
rengėjų namų langą, o dar riš- 
kesnes atminties palikimui pri
metė vidun iš gatvės stiklų ir 
plytų.

Matote, tokia parė tai kas ki
ta, negaila nė parašyti, šis į- 
vykis rodo, kad tarptautiškos 
parės esti daug Įvairesnės.

—Ratilas.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllhlllllhll^

BIBLIJOS
STUDENTAI

Ned., Bal. 29, 1928
Turės programą per radio 
W. O. B. D., 252 m., pradžia 
lygiai 2:30 vai. po pietų iki 4 
valandai. Prašom visus pasi
klausyti, nes bus programa 
graži ir įdomi. Grieš orkestrą, 
solo, giedos choras, kvartetas 
ir bus kalba per F. Zavist.

Gcrbicmieji musų klausyto

jai, malonėkite parašyti atvi
rutę arba laišką po šios pro
gramos. Išreikšdami jūsų įver
tinimą musų darbo. Iš kalno 
tariame širdingą ačiū jums.

Adresas laiškams: W. O. R. 
D. “Sargybos Bokštas’’, Web- 
ster Motei, 2150 Lincoln Park 
West, Chicago, III.

■imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Bridgeportas
Besibaladodamas Olstryčiu 

ateinu netoli 33-čios gatvės. 
Matau, stovi trys vyrai ir žiu- 
>*i lanjran.

Nu, manau, kas čia dabar to- 

kio?
O gi lango atsišaukimas Lic- 

tuvos valdžios į “tautą”, kvie
čiąs švęsti Lietuvos nepriklau
somybės šventę 16 dieną vasa
rio. Atsišaukimas atspausdin
tas didelėmis Kėdėmis, jau pu
sėtinai apiblukęs, su Smetonos 
parašu apačioje.

Man priėjus prie lango, ne
pažįstami vyrai daV ginčiojsi 
apie vertę šio atsišaukimo. Vie
nas jų sako:

—E-e! Ką čia: einame; jei
gu Smetona nori, kad mes tin
kamai paremtumem jų šventę, 
tai tegul šaukiasi į visus lie
tuvius, o ne į tautą—ir nuėjo 
savo keliais šiaurės linkui.

Hm., labai gaila, kad aš ne
spėjau prieiti. Būtumėm tau
tos klausimą išrišę čia pat, vie
toje. Man rodosi, kad tauta tai 
ne vįenas ir ne keletas žmonių. 
Tautą sudaro visas Brigepor- 
tas, pavyzdžiui, fašistai, gyv- 
našlės, senberniai, siurpraiz pa- 
rių rengėjai, Cicero Reporteris, 
na, ir, žinoma, pats Kaulas ir
gi, galima pasakyti, į jų tarpą 
įeina. Tai dabar, rodosi, yra 
aišku,* ką reiškia žodis “tauta”.

Patentas dantims rakinėti

kareiviu ligoninėse.
Laidotuvės bus pėtnyčioj, 

bal. 27 d., šv. Kazimiero kapi
nėse. Kūnas pašarvotas yra p. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvėmis 
rūpinasi velionio brolis K’lemen-

garsus laisvamanių 
nesenai gryžęs iš 
šiandie 
tori jo j,
Šidlausku
Debatų tema bus: 
manybė 
vietą?”

dimą, idant užtikrinus tinkamą 
surengimą pasaulinės 
1933 metuose.

1 Užtikrinti tolimesnį 
mą vadinamo Chicagos 
'jiadedant ji ant tvirto 
nio pamato.

5. Užtikrinti konstruktyvį, 
gerai apgalvotą planavimą Sas. —R.

| miesto vystymui atskirose mies- 
Įto dalyse ir priemiesčiuose.

6. Pataisyti ir perdirbti bal- 
ivimų ir registravimosi įsta- 
is, kurie liečia Chicagos ir

Cook pavieto gyventojus, taip 
kad nebegalėtų pasikartoti rin
kimu skandalai

7. Perorganizuoti labiausia 
atp ! pasenėjusią ir atsilikusią taksa-

įvimo sistemą pasaulyj, kuri 
' smaugia chicagiečius.

8. Atnaujinti darbą išvysty
mui pasilsio ir pasismaginimo 
(recreation) plano, pradėto

Iro Deverio laiku; nuskirti
Mėgi- niisiją, įgaliotą tam planui 

sekim- kinti gyveniman.
viena gv-; D. Dėti pastangas, kad įvai

rius miesto gaspadorystės de- 
dabotis i partamentus tvarkytų ir kad 

juose dirbtų kompek ntiški žmo- 
”i; duoti darbą ir paaukštini- 

po- 1 mus tiems, kurie savo darbu to 
užsitarnauja; tatai dabartiniu 

■ laiku veik išnyko miesto gaspa- 
dorystėje.

A. Kupreišio atsaky 
mas “Vilnies” kvie 

tėjams

kalbėtojas, 
Meksikos, 

vakare, Lietuvių Afidi- 
debatuos su Visliom iu- 

apie laisvamanybę. 
Ar laisva-

gali užimti religijos 
Mockus atsako teigia

mai ir todėl jis gins laisvama
nybę, kuomet Visliomis, 
skelbia savo religiją, 
laisvamanybę kritikuoti.

kuris 
bandys 
—R.

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

pasitaikė ik

mė-

vy

C h i engi iečių užd no t is
Prof. Charles E. Merriam 

straipsnely, tilpusiam “Daily 
News” ragina vietos biznierius 
aktyviau susidomėti miesto rei-

10. Išrišti transportacijos 
problemą, kuri dabar kaštuoja 
Chicagai neišpasakojamų nuo-j

Pranešimas Draugams
šame savo drau- 
Matulauskas ati- 

Gasolino Stotį ant 
, tarpe I.emont ir 
l’-has M. Matulau- 

yra žinomas ir geras pažh 
Bridyeporto žmonėms Re- 

patarnavo savo tautiečiams 
is krautuvėj, taipgi su- 
malonų patarnavimą

šiuomi pran 
gams, kad M. 
daro naują 
Archer Road 
Lockport, III. 
skas 
štamas 
rai; 
būdam 
teiks malonų patarnavimų šioj 
naujoj vietoj. Keliaujanti pro ša- 

nes čia mas 
minkštų gėrimų, už- 

cigarų ir cigaretų.
is atidarymas įvyks Ge- 

dieną.
Matulauskienė su savo 

šių vietų, o po- 
Matulauskas pasiliks dar Ra- 
vietoj DRY GOODS štore,

Ij, sustokit pasilsėti, 
užlaikysime 
kandžią

Taigi
gūžio 1-nią

Ponia
sunum tvarkys 
nas 
vo
3356 So. Halsted St.

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

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

11. Išvystyti konstruktyvų 
vadovybę perorganizavimui sta
tybos programo, kuris atsaky- 

Ltų reikalavimams tokio 
didžio miesto, kaip Chicago.

Prof. Merriam mano, kad 
Chicagos biznieriai ii* savo skai- 
čiumi ir pinigine galia pajėgtų 
tatai padaryti, jei susidomėtų 
miesto reikalais nors tiek, kiek 

i dėmesio jie padarė paskutiniuo- 
ise primary balsavimuose.

« » »
Astuoni šimtai Madison, Wis., 

universiteto studentų pa-
► guber- 

kad jis 
ar bent

Vakarykščiam “Vilnies’’ num. 
patčmijau kvietimą, kad aš ry 
toj atvykčiau j Mažeikienės pra
kalbas North Sidėj ir duočiau 
jai klausimų apie Rusiją. Juo
kingas kvietimas! Klausimus 
duodama tik tada, kada norima I 
platesnio paaiškinimo apie kurį 
nors dalyką. Ką gi Mažeikienė 
gali man paaiškinti ar ką nau
jo pasakyti apie Rusiją, jei ji 
pati nieko apie ją nežino 
tėra išbuvusi Rusijoj 
ar trejetą savaičių ir 
sprukusį užsienin?

Tegali būti kalba 
klausimus, bet tik apie debatus, 
nes mano ir Mažeikienės nuo
monės apie Rusiją labai skiria
si ir jeigu Mažeikienė nori de
batuoti su manim alpie Rusiją, 
tai stoti su ja į tokius debatus/ 
aš visuomet esu pasirengęs.

Vėliau aš parašysiu kaip ii-į 
gai Mažeikienė buvo Rusijoj, kai 
ji ten mate ir kaip ji pati jau
tėsi ten būdama.

A. Kupreišis.

y- Šen ir Ten Muzikos
Pasauly
Surinko Nora

savo istorijoj

nes 
tik porą 

po to vėl

nė apie

Pareiškimas

Savininkas M. J. Matulauskas 
3 mylios nuo Lemonto ir viena 
mylia nuo Lockport važiuojant j 
Chicago.

EE6E

Pirma karta
Maskvos opera planuoja 1929 
metais važinėti po Europą ir 
Ameriką. Turės su savim savo 
baletą ir trupę susidedančią iš 
300 
tarp

žmonių. Repertuare bus, 
kitų operų, Sadko, Kniaz 
ir Boris Godounov.

S « 8
Dr. Johnson, autorius, 

rėjo noro klausytis 
bet pamąstykime, 
zikų, kurie nenori

VISUOMIS

petu- 
muzikos, 

kiek yra mu- 
skaityti kny-

$ <>
By the way, tik ką išėjo iš 

spaudos dvi naujos knygos apie 
Beethoveną. Viena jų mėgina 
parodyti jo dvasios veidą, ant
ras jo realumo ieškojimą. Beet- 
hovenas ir Wagneris susilaukė 
turbūt dauginus knygų para
šytų apie save, nekad bet ku
rie kiti asmens, išskyrus 
tų- ir Napoleoną.

* *
Yale universitetas savo 

27 atletiškais parengimais
dirbo” $300,000. Koksai buvo 
Yale universiteto studentų or
kestro ir dainininkų koncertų

1926-
“už-

'siuntė New Yoi 
| natoriui peticiją 
| panaikintų bausmę 
I sumažintų ją studentui David 
Gordon. šis studentas parašęs 

, eiles. Jos tapusios išspausdintos 
' komunistų laikraštyje “Daily 
’ VVorker”. Už tas eiles Gordonui 
j paskirta bausmė trys metai pa- 
1 taisos namuose. Bet kuomet 800 
i Madison universiteto studentų 
I pasiuntė minėtą peticiją, tai ki
ti 1000 studentų to paties Ma
dison uniiversiteto pasiuntė pe- 

j ticiją reikalaudami bausmės ne
mažinti.

Teisybė, kompani- 
Vilkisius, norėjo 
įgaliotiniu, bet 

įvairių kalbų ir 
atsisakiau.

* -X-
Ar žinote, kad Abraomas 

Lincolnas grojo paprastą ar
moniką nuo pat mažens iki pa
tupimo Jungtinių Valstijų pre
zidentu ?

Minint Schuberto šimto metų 
mirties sukaktuves, 500 geriau
sių Austrijos dainininkų proce-

Kad musų Bridgeportas pil
nas talentuotų žmonių, tai jau 
jokios abejonės nėra. Paimkime 
kad ir pilietį Joną G. Jis iš
rado patentą, kaip išlupti dan
tis be dentisto pagalbos.

Pirmas patento bandymas bū
va antradienyje, pietų laiku, 
akivaizdoje jūsų Raulo ir dido
kos minios pašalines publ*- 
kos. Bandymas Įvyko Olstri- 
tyje, prie pat Beethoveno kon
servatorijos durų. Pilietis Jo
nas, eidamas šalygatviu, staiga 
parpuolė kniūpsčias ant kieto 
cemento. Ir nespėjo net atsi
kelti, kai jau du priešakiniu 
dančiui pasiliko šalygatvėje..

žinomo, tokio trikso kitaip 
jis ir negalėjo padaryti, kaip 
tik mėnulio spindulių įtakoje^ 
Vėliau pilietį Joną nugabenta į 
steišiną ir tuoju tikslu, regis, 
kad patentas butų užregistruo
tas.

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

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

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

LIET. LAISVAMANIŲ LMA KUOPA
RYTOJ, Balandžio 27, kun. M. X. Mockus kalbės Roselande, 

Požėlos svetainėj, 158 E. 1071h Street.

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- 
zaminavitnas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiirnsiir,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. G. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, 1LI.INOIS

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

Sėdėdamas viename lietuvių 
restorane netikėtai išgirdau 
kalbant apie a. a. Joną Sanku- 
ną ir mane, buk aš gavęs In
surance už Joną Sankuną $500.

Kadangi esama tokių kalbų,
tai skaitau reikalinga pareikšti, pelnas nebuvo pakselbtas. 
kad Insurance paimti buvo iga-j 
liotas B. Vaitiekūnas; aš tiktai 
mokėjau Insurance už Sankuną 
kompanijai,
jos agentas, p. 
mane padaryti 
aš, vengdamas 
nesusipratimų,

Girdėjau iš p. Vilkisio ir pa
ties B. Vaitiekūno, kad pirmo
ji graboriaus Radžiaus sąskai- cijoj Vienos gatvėmis dainavo 
ta buvusi apie pusketvirto šim- jo dainas. Keli tūkstančiai uni
to dolerių, taip kad yra vilties, versiteto studentų prisidėjo prie 
jog šis tas liks pastatymui pa- jų ir 1000 instrumentų grojo jo 
minklo musų brangiam Jonui, visiems žinomą Serenadą.

Todėl, jeigu yra kokios nors » »
sąskaitos ar gal bus skolos, pra- Komercijos Departamento ži-

Siurpraiz parė
Paskutiniuoju laiku kur tik 

nepasisuksi, visi mane baderiuo- 
ja su siurpraiz paromis: klau
sinėja, kodėl aš nepagarsinu 
“Naujienose” nors tų parių, ku
rios rengiama. Ir tokių klausi
mų kartais pasitaiko net keli 
dienoje.

Kadangi atsakyti kiekvienai 
neturiu jokios galimybės, ba

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Švarios, Grynos, Sveikos '• 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygute “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E.

The Movie Men Make Another Appearance.THE JINGLE BELLES

A)O, -
F0JC TMOUSAJOD 0OCKS'?-TuT-TUT’(

C0&O& AGAI/O TO OFFCfc
yoo tmous/mjd uote thc

~ mutt !f Z ■ _I_ _ irt *

TAOOSW 6OCK£? '-A 
tofmaz; sm-- aa)-^oaxv 

50 TO SfCAK-

nA - ŲGAJC* MG MAUF A DČLCA&- 
im kiajoa eeoKJG T/ms*

_ C06EK. -



Ketvirtadienis, bal. 26, 192 HAVJLEHM, ĮCBJo^o, HL

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš Birutės
Choro dainų pamokos įvyks

ta šį vakarą Lietuvių Audito
rijos svetainėj. Dainoriai visi 
bukit, nes eina galutinis prisi
rengimas Birutės vakarui atei
nantį nedėldienp —Valdyba.

švogeriai

Pereitą savaitę pasitaikė čia 
įvykis, didžiai sujudinęs kai ku
riuos vietos gyventojus. Susi
pešę, ir dar kaip susipešė! du 
įžymus vietos piliečiai. Vienas 
jų iš bajorų kilęs, o kitas gali 
pasigirti turtu ir saliunu. Reiš
kia, abu ne prastu.

Kaip paprastai esti tarp gi
minių, musų du švogeriu kal
bėjosi iš pradžias draugiškai, 
paskui po biskį ėmė ginčytis ir 
tur būt rokuotis, kuri? jų ge
resnis.

jį įžeidžia (ba jis paeinąs iš 
ūkininkų “luomo”), sušuko:

—Tik ne tokie, kaip tu!
—Jei nori, galiu ir tau

dyti! atrėžė bajoras.

Lietuves Akušerės Lietuviai Daktarai

paro-

Roseland
Anastazija Kuliešienė, kuri 

sunkiai sirgo, jau baigia pa
sveikti. Nors liga kibai ją kan
kino per tris savaites, bet p. 
Kuliešienė, kaip linksmo budo 
moteris, dabar sako, jogei ji šį 
kartą ligą pergalėjusi!, o ne li
ga ją, kad ir tekę pasišaukti 
gerą pagelbininką (t. y. d-rą 
Makarą). P-nia Kuliešienė yra 
labai dėkinga daktarui Maka
rui, kuris ją išgydė. Ji sako, kad 
Dr. Makaras yra jų šeimos 
daktaras, ir dar kai anais me
tais daręs operacijų Kuliešienei, 
tai tuomet d-ro Makaro patar
navimas jiems labai patikęs. Ir 
ateityje, reikalui esant, p. Ku
liešienė sako šauksianti visuo
met

Kaip tikrai pradžioje buvo, 
nepasakysiu, žinau tiek, kad 
“bajoras” pareiškęs:

Kaip bajorai kelnes nuleidę 
vanojo mužikams raumenis, 
taip ir vanos!

Švogeris, išgirdęs tai ir jaus
damas, kad tokis pasakymas ir

Lietuvis iš ažu baro, 
ras, proše pana, kumščia 
viui j žandą. Tas vartaronkš— 
nuvirto žemėn. Mėgino dar 
vargšas keltis, bet bajoras pa
gavo jį už sprando, surakino
raumenimis kaklą ir davai 
kumščia mankyti veidą, kaip 
kokį sūrį.

Kai bajoras paleido lietuvį, 
tai šio veidas buvo greičiau pa
našus arbūzui, o ne žmogaus 
veidui.—žinių rinkėjas.

Bajo- 
lietu-

PRANEŠIMA!

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. MARGER1S
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuo 10-12

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rcz. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Dr. Makarą, kurio ofisas 
10748 S. Michigan avė.,1 
Pullman 1193. —Saviškis.

“Naktis Baltijos Pakrantėse”, 3 
aktų - melodrama. Partšė ir stato 
scenoje art. M. Dundulienė, gegužio 
2, 1928, C. S. P. S. svetainėje, 1126 
W. 18 St. Visos vietoj reiervotos, 
todėl norinti gauti geresnes 
malonėkite įsigyti tikiu t us iš 
to:

Naujienų Redakcijoj
Universal State Bank, 3252 

Halsted St.
Aušros Knygyne, 3210 S. Halsted 

Street.
J. J. Zolp, H. E. Office, 4559 So. 

Paulina St.
J. Pačkorius, 10019 Perry 

Roseland, ir pas scenos Myl. 
lio narius. —M. Dundulienė.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
6, 1928. Sykiu su savim išsivežė ir 3252 South Halsted Street 
mano mylimus vaikelius, dukrelę

IE.ŠKAU savo moteries Onos Kas- 
putienės. Ji mane apleido balandžio . • < n f t 1 _ • .. _ _! . -. X . T i ..

Marijoną ir sūnų Antaną. Pasiilgau 
jūsų visų trijų, meldžiu sugryšti, vi
skas bus dovanota. Iš Lietuvos pa
eina Kupiškio parapijos. Mergina 
vadinos Bekevičiute. Kas pirmas 
praneš, tam skiriu $5.

ANTANAS KASPUTIS 
3507 U. Street 

So. Omaha, Nebr.

Town of Lake
Penktadieny j, 

dieną, šaukiamas šios apielinkės 
namų savininkų susirinkimas

| VISUOMIO DEBATAI SU 
MOCKUM

Balandžio 26 d. (ketvirtadienį) 
’ vakare, Lietuvių Auditorijoj, naujos 
i religijos įkūrėjas Visuonus kriti- 

balandžio 27 kitos laisvanianybę, o kun. Mockus 
gins ją. įdomu bus pasiklausyti.

North Side. — A. L. T. Sandaros 
fiL-arlu nnsvi>xtvfi tuk^n kkumi- i 28-čio.s kuopos nepaprastas susirin- tik.slu apsyaisnu taksų Kiausi . kimus ,vyk£ ketvirtadienio vakarą, 
mą. Dalykas su taksonus sic- balandžio 26 d., Liuosybės salėje, 
met via ve koks: vieniems na-i,18^. y,aį»"^.Ave-..visf nariai ma- 

? , 1 lonėkite būtinai susirinkti, nes San-mu savininkams taksos buvo daros seimą? arti; pradžia 7:30 vai. 
pakeltos 50', ir daugiau, o tuo Ivakarc- - Ku0»>"s Sekr-
tarpu kai kuriems kitiems jos Į Marqlle|le |>ark. _ Mal.(|ucltc
buvo net sumažintos, žmonės, Park Amerikos Lietuvių Politikos 
l inio Jnmid minėto reik-ibiis ir Kliubo įvyks svarbus susirinkimas, kūne domisi miesto leiKaiais n bajandžio 2(; d 7:30 vai. vak., kape- 
rupinasi savais, ieško priemonių lanejoJ, 2634 W. Marquette Road. 
šiai netaisybei atitaisyti, — 
ne kitaip, tai nors teismų pa»

O teisme iškelti taksų ginčas! 
galima, ba taksų 
(asesoriui), pakeldami 
taksas, nedavė namų

komisija 
šiemet 

savinin-
• • Ikams notų apie taksų pakėlimą i 

iš anksto, kaip kad 
ja įstatai. Šitokią 
priemones manoma 
ateinančiame namų 
susirinkime, kuris 
Ežerskio svetainėj, 
Paulina St.

to reikatau- 
ir kitokias 
apsvarstyti

savininkų I 
įvyks p. 
4600 So.;

Kur tų nelaimių nepasitaiko
Jau gerokas laikas, kai bu

vau Town of Lake apielinkėje. 
Vakar užsukau. 45-toje gatvė
je. prie Hermitage Avė. kryž
kelės, nulaužtas ceemntinis sto
ras stulpas, pataikas Davis par- 
k učio t varą.

Kas dabar su juo atsitiko? 
manau. Klausiu pažįstamo biz
nieriaus. Šis paaiškina. Esą, 
buvę taip: susikulę du troku. 
Vienas jų buvęs Firehouse tre
kas, o kitas—Roofing. Susika
lę ir vienas virsdamas nulau-

Bet didžiausia bėda ne tame, 
kame. Kada trokai su- 
tic ta vieta pasitaikęs 
.salvėj ų inspektorius, 
virsdamas pataikė jo 
Nukirto

Ji štai

tiesiog

gatvių 
Trokas, 
kojon, 
“clear”.

Parvirtęs žmogus, pakėlęs 
galvą ir prašo: suveržkite, gir
di, koją, kad kraują sutaikius, 
ba kitaip mirsiu tuojau. O 
kraujas bėga švirškia iš kojos. 
Ir kur nešvirkš, kad koja kaip 
kirviu nukirsta.

Manyta, kad vargšas neišliks 
gyvas. Bet, matyti, gyvybė 
jame tvirtai laikėsi, ba dar gy
vas ir tikimasi, kad pasveiks.

ATYDON LIETUVIU
Ar jums daro trubelio vidurinės 11- 

• gos, jei taip, tai bandykit
HOME HERB TONIG

Gamtinės puikiausios gyduolės nuo 
vidurinių ligų, jos turi savyje tik 
gryniausius žiedus. Parduodamos va
dovaujančiose vaistynčse.

Arba
ROXY HEMEDY CO.

1160 W. Madicon St, 
iluyuiaiket 4219.

Įvairųs Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M: 
Scredos vakare uždaryta 

Nedėjioj pagal sutartį

CLASSIFIED AOS.
Miscellaneous

įvairus

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

Turėkit Gražią Pievą 
šįmet

Turėkit turtingą juodžemį 
Atsišaukit 

II. MARTIN
Stevvart 9244 arba Regent 2392

Business Service
Biznio Patarnavimas

Advokatai

K. GUGIS ‘
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

KARPENTER1S — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
54th St. Boulevard 0586.

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
dom malevą, popierą, stiklus ir L L 

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261 

J fl. RAMANČIONIS, Sav.

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

Kliubas nutarė turėti sayo stotį 
(Headųuarters) pas p. Bičiūną, Real 
Estate ofise po adresu: 2515 W. 
69th St. — Valdyba

PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešame, kad su- 
batoj, balandžio 28 d., 1928, 
11 vai. iš ryto, perkelsim Vin
cento Mickevičiaus kūną j nau
ją nuosavą lotą ant šv. Kazi
miero kapinių, kurį patiko ne
laiminga mirtis rugsėjo 5 d., 
1927 m.

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

Kviečiame 
draugus i 
lankyli ant virš minėtų kapi
nių ir r"" --
tarnavimą 
čiui.

Kviečia
Rozalija Mickevičienė 

3316 So. VVallace St.

gimines, 
ir pažystamus atsi-

suteikti paskutinį pa-
Vincentui Mickevi-

South

KUN.

vietas 
anks-

Avė., 
Hate-

TĖVAI

5421 So. Nevaria St.

5

visus gimines ir 
dalyvauti šiuose

1914
1927 

Šv.

m., Rugsėjo 
m., Liepos 21. 
Kazimiero ku-

Kunai: 
lotą.

Juo- 
, 72nd

ONA NORKAUS

Viršui Univčrsai
State Bank J

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

Akių (gydytojai

su
12

Ki-
SU-

Pastaba: Mano ofisas dabar randa- 
si naujoj vietoj 

DR. VAITUSH, O

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

Tel. Lafayette 4146 
a 1 a n d o s

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

V

Office Boulevard 7042
R. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS _

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

Vakarais
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

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.

UPHOLSTERING, popieravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge- 
riausj darbą. Atsišaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
skaitiiavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North I^eavitt St.
Tel. Briargate 6815

St., 2 blokai 
tus.

Meldžiame 
pažystamus 
pamalriuose.

Su pagarba
Nuliūdę,

Gimusi 
d., mirė 
Palaidota 
pinčse, Balandžio 28.
bus perkeltas j nuosavą

Pamaldos atsibus šv. 
zapo parapijos bažnyčioj

nuo Archer j pie-

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

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

644 E. 43 St. 
Drexel 2ŽE7

Graboriai________
Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS 
1110 So. 49 Ct.,

Avenue 
0727

('icero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

S. D. LACHAVICZ

EMILIJA VAITIEK1ENĖ 
Po tėvais Kontvainaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
balandžio 23 dieną, 11 valan
dą vakare, 1928 m., sulaukusi 
49 metų amžiaus, gimusi Lie
tuvoj, Rietavos parapijos, Ga- 
mantlaukių kaimo. Paliko di
deliame nubudime vyrą Petrą, 
2 dukteris: A politini ja Sinia- 
navičienę ir Emiliją Vaitiekai- 
tę ir žentą Joną Simanavi
čių, seserį Liudvyką Gedvi
lienę, ir brolį Ignacą Kont- 
vainaitj ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 2627 
So. Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
balandžio 27 dieną, 8 valandą 
ryto iš namų j Šv. Jurgio pa
rapijas bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos pž 
veliones sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapir 
nes.

Visi A. A. Emilijos Vaitie- 
kienės gimines, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Žentas 
ir Giminės

l.uidotuvSse patarnauja gra
borius S. M. Skudus, Telefonas 
Roo?evęlt 7532.

Lietuvis Graborius 
Bulzamuotojas

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 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn
CHICAGO, ILL

Avė

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS
Nuliūdimų valandoje 

1 suteikiam geli ausį pa
tarnavimą. Palaidu]’- 
jna atliekamo rūpės?

I tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti.

; 1911 C'anąlport
Avė., Chicago.

. . . - s

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
lomas su elektra/ parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į 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. G. SERNER

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. ferd St., Suite 3.
Prospect 1028

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

Nedėlioj pagal sutartį

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St. '

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

Phone Boulevard
4649 South Ashland 

ir 805 East 47th
Phone Kenwood
Praktikuoja 20 metų

6187
Avenue

Street 
1752

Lietuviai Daktarai

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

5107Tel. Kenwood 
a 1 a n d o s 

nuo 9 iki 
nuo 6 iki 

apart šventadienio ir

v
11 vai. ryte;
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesu ir diuthernua

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashlahd Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany 'Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Res. 6660 South Artesiau Avenue 
Pitone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

Ofisu ir Kės. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERT ASM

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 -iki 3 pu pietų 

ir! nuo 6 iki K vai.’ vakare
Res. 3301 South VVaRuce Street

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wc«t Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

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

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

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upl.olstering 

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

fe

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rcz. 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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas 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 

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

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

2248 W. Madison St.
West 0017

$5 ĮMOKĖTI 

KITUS Į
3 METUS

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

2206 Milwaukee Avė.

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.
V a 1 a n d o s:

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

TELEFONAS CANAL 0464

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

FRED W. SORGE 
1018 N. California Avė. 

Humboldt 7946

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
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 St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6188

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Ncdčl. nuo 10 iki4Į2 v. dienų 

Phone Midway 28S0

4729

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1721 So. Luotui s Street 
Kampas 18th SI.

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

Residcuce Tel. FuiiiuK 6353

Educational
________ Mokyklos____________

GREITAI IK PIGIAI 
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, Ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa 
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi 
te abelnai ir visose mokslo iakost 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla 

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

Miscellaneous
_____________ Įyąirąs

LIETUVIAI
Kandys išnaikinamos ir kandžių 

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

Visas darbas garantuotas 
Valome apmuštus rakandus

Nueva Fuinigaling Company 
701 So. Cicero Avė.

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatini gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washįngton ir Oi'Cgon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tiuKama.s ir geros aplinkybes. 
VIETŲ JEŠKOTOJAMS PIGUS i 
EKSKURSIJŲ TIKIETAL Roika-j 
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. Ė. C. LEEPY, 
Dept. 459, Great Northern Ruihvay. 
St. Paul. Mūmii . ««

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

935 W. Marųuette Road
Tel. Wentworth 8548

LIETUVIŲ AT YDAI.
Pavasariui ir ^hsarai ba uykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
GITO VvIl'TBOLD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgeėio 
Valandom nuo 4 iki 8 ka> 

vakaras

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
(mokėti, kitus į du metus išmokiji- 
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Ava.

Bershire 1821 
MR. PARIS

FRUDENT1AI AUTO LOANS: 
atdara valiaraln. 803 E. Olst st.. kampas 

Cottage Groto Midway 4111

2-RUS MORGICIUS 
Padarome j porą dienų 

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

(Coutiuued ojet pagą 8).
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Automobiles

Resortas ir Farma

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisui

REIK ALINGAS pusininkas j au 
tomobilių taisymo dirbtuvę, turi tru 
pūtį įnešti pinigų, patyrimas ^ne 
reikalingas. 3107 So. Morgan St. 
Phone Boutovard 9121.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

| NASH 1927 coach, labai gerame 
SANDELYJ IŠPARDAVIMAS i stovyje, mechaniškai gerame stovy- 

< kambarių, verti $i(>oo ------------  $2961 jp geras visais atžvilgiais, kaina
ns *«««■•-, FINĄNCE CO., 7001 Stony 

$iao driežu RckiyėioR notas ................. $1461 Island, I'airfas 8080. Atdara va-
$160 rioMitinlR valgomo kambario Rotas $56 i uc n»4»n nnrUlioi $186 f» Arnotų walnut miegruimio Rotas $K8IKU,a,s neueilOJ.
Coxwell krėslai, kaurai visokios rųAles. 
6 Arnotų pusryiMams setas ......... ....... $19

COLL1NS STORAGE
Atdara vakarais nu" nedalioj iki 6 i NASH special 6 durimis sodan, 

_____________ - demonstratorius, 1700 mylių važi- 
a rmATTT • a... nėtas, naujo karo garantija, $1275,APLEIDŽIU nuėstą, turiujy, nuoš. įmokėti. A. L. ARGO, 

parduoti pigiai savo gražius ra-,6718 So« Westem Avė. 
kandus. Parduosiu dalimis.

1543 N. Homan Avė.
Netoli North Avė.

Viena iš puikiausių Michigan 
resortų, su namais, gyvuliais,

(Continued from page
HELBERG Bros, turi pinigų pas

kolinti dėl 2 morgičių už 4% koinišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 617-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.
AR JUMS'REIKALINGI PINIGAI?

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

VVINTON AND NARTliN į Reikia atsakančiai atrodančių vynj, 
6829 S. Halsted St. apie 25 metų amžiaus, j didelę jstai-

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

MR. KERANSKI2-RI MORGIČIAI 
8-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

Room 1514 
134 N. LaSalle St.

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė

B!JKALIN(iAS geras ne jaunas MolvUp pftrjor _______
vyras, kuris mokėtų gerai art ant , $350 Parlor Ret.n .............—

nikės. Atsišaukit žemiau paduotu | rri«e Pariorjcta. —
| adresu ir pažvinėkit kiek reikalai!- j wainut Hedroom Retan ................
jat algos. .1. Raibiu, R. 1, Box 57, w“‘nut 
Pentsvater, Mieh. >' Valgomo kamb. Reta* -----------

_____ ______ _____ ______________ _____   $160 Valgomo kambario notaa 
__________ I l>xl!į Wilton kaurai ... .......... __  
“7~; TT______________ , I $UA Wilton 9x12........__ _____UF.IKIA ansrhškat kalbančių sales-1 »wo vviiton vxt2 .................. ...........

menų. Turi turėti paliudymą. Pa- ( coxw«-n krr-niat .. ............—
• t • a ? /t_  Amenų.

geidaujama patyrę vyrai. Geras 
••deal”. Matykit R. H. RLAKESLY, 
Room 518, 110 So. Dearborn St., 
Tel. Central 3114.

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

■I durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bamperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atvestas prie du- 

j rų — kaina tiktai $1,345. Reiškia 
i Studebaker yra net $100 pigesnis už 

"■■■’ ’ . Commander Sedan pilnai 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
kurie norite pirkti naujj karą arba 

oo mainyti seną j naujį — tetofonuo- 
1 kitę arba asmeniškai atsilankykite j 

MILDA AUTO SALES
i 806 W. 31 Bt St., Tel. Victory 1696 

D. KURAITIS ir A. KASIULIS
Savininkai

Iš Sandėlio Išpardavimas
$49.00 j „ . . yuft.oo i Buick.
$85.oo įrengtas kainuoja $1,670.
$35.00 I
$56.00
$30.00
$46.00
$15.00
&12.OO $:i7.oo

— ------------- ----------- --------------- ------ 915.00 !

AVA1LABLE STORAGE CO. '
7728-32 Stony Island Avė.

Atdara iki 10 kas vak.. ned. iki tt ▼, v.

MES nimokMm* cnnh už jura 
bilių, Tiaokių italirbyaėlą ir rnodi

i šutomo-
, _____ „ modeliu. Mee

mokėsimo daugiau negu niuo Book vcrlfi. 
ATI.AS MOTORS Ine.

6039 Cottage Grove Avė.

Tel. Lafayette 6738-6716

Real Estate For Sale
Namai-žtmė Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui 
mūrinė krautuvė, akmeniniu fron
tu, 3X6 ir 1X4, randasi 1109 So. 
Robey St. Saviitiskas, Liberty Cu- 
binet Co., 2120 \V. Grund Avė. 
\V<‘st 0777.

Real Estate For Sale

$1000 PIGIAU
TURIU parduoti grnf.ų rnod^rnlika G 

Knribiiiiu mūrinį l>nnrai<>w, $3000 ca»b 
rcil.ia.

AHiAaulUb* Mnndln.
$avininkaR 

671!’ So. Wlilppln Strrrt 
Republic S7IJ8

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

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

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

Geriausis^pirkinys I Gali su
sidaryti kooperacija iš keletos 
Žmonių ir visi turės pakanka
mai darbo ir įplaukų. Kreipki
tės greitai. Naujienos, klauskit 
J. šmotelis.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 2 flatai, po 5 ir 6 kambarius, 
namas randasi South Šiito. Mainy- 

Sa-
> a iltinius itiiKiiiM ouuui 

resortas siu j bil<» ką turit South Sidėj. 
vininkas

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS

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

$10
Transportacija, hotelio 

valgį ir t. t.
Padarykite susitarimą 

nes mes galim nuvežti 
bežinotą skaičių žmonių, 

už tum- musų miškų apaugusius 
stos pasiūlymą 5 kambarių bunga- I inius, 75x150, $150, i" 
low, 3624 W. 65th PI. . 20% įmokėti, kitus po $5 j savaitę.
------------------------------------------------- Phone Wabash G593 arba rašykit 

l.ong J>ako Woodlands. Rooin 522, 
166 W. Jackson Blvd., Chicago. 
Pardavinėtojų reikia.

6338 So. Lincoln Avė.
ALEX Z1NK 

Atsišaukit po 6 vai. vak.

SVARBI priežastis. Ateik ir per
sitikrink puls. Parduosiu

lovv, 3624 W. 65th PI.

BRIGHTON PARK 
Bargenas

išlaidas,

iš anksto, 
tik apru-i 
Apžiurėkit 

vasarna- 
75x150, $150, išmokėjimais,

MES turime keletą 2 flatinių na
rių, kuriuos parduosime po $2500 
•mokėjas, kitus lengvais mėnnsi- 
ūais išmokėjimais. Taipgi 12 fia
lų ir 6 flatų namus. Jei norite pui
kių bargenų, pasirnalykit su mumis 
šiandie.

D’ALESANDRE
3043% Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 4266

Biznio vieta; kampiniai 
prie II ir Calil'ornia Avė. 
siu už cash arba mainysiu 
mo ar biznio; taipgi į rezidencijos 
lotus.

Kas norėtų turėti geriausių biz
nio 
k it

ant na

vietą Brighton Parke, atsišan- 
prie savininko.

G. LUCAS
Business Chances

Pardavimui BizniaiStorage Išpardavimas 
Juru proza nuHipirkti miKAtoa rųAlen 

niAhiR. knrpettiR lahni pigia kaina. 
4 kambarių liiinb'iai taip pigiai kaip 
(irynan ninnogany parloriu M tan ¥60. 
"Mohair frieo” pnrlorio w»tai. 
Valakiško rioAuČio mrdtlo Valgomojo 
bario Retai, miegkambarlo Retai. 
VVilRon karpetai. visokio didžio. 
Coxwell kedAa, stalai, lempos ir t. I. 

l’AHAMODNT STOHAGH
REIKALINGA moteris prie namų Greonwoo<i a™.

' darbo. 2 dideli žmonės šeimynoj, i ■ - - ----------- ---- —... . ■1
Daug skalbimo nėra, atiduodame į NAUJI ir vartoti likę bankrutiju- 
laundrę. Atsišaukite tuoj. s|ų rakandai ir kaurai. Tikras br.r-

327 E. 115th Street genas. Dastatyinas veltui. Bald’s
■■i.... M ■ Furniture, 1142 W. Madison st.

REIKIA draiverio, turi turėti pa
tyrimą prie rakandų.

4553 So. Gross Avė.
for- 

$1H6

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300' 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė 
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St. "upstairs 

Tel. Armitage 1199

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia 

kam-

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $206 
arba $300, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermi ta ge Ava.

For Kent
RENDAI 6 kambariai, yra elek

tra, maudynė. Renda $22.00. 2-ros 
lubos. M IŠTEK, 3121 So. Morgan 
Street.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St

Furnished Rooms
RENDON kambarys vienam ar

ba dviem vaikinam, su valgiu arba 
be valgio. Atsišaukite ant 3-čio aug- 
što. 1612 So. tylarshfield Avė.

PERKAME

RENDAI kambarys dėl vaikino 
’ •»$• tvmvcrinnv ■ |* Vi!‘tUVęar [merginos, galima ir 
f toti, 1 fl. užpakalyj.

819 W. 34th

var-

Pi.
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame

Augščiausias 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 

1647 West 47th St.

Bungalovvs Už 
$500 

įmokėjus

PARDAVIMUI labai pigiai gro
sernė ir buėersė; nėra kreditų; ar
ba mainymui ant mažos fanuos. 
Turiu du bizniu.

John Bagdon
2 \V. Broadway, Blue Island, III.

Bhie Island 2069 arba: John Bag
donas, New and Used lamiber— 
Building Mateliai — Boofing and 
Builder, 131 St. \Voodland Avė., 
Blue Island, III.

PARDAVIMUI soft drink parlor. Į _■ '
Pigiai. Tarp svetimtaučių. Pricžas-• bv —

— turiu du bizniu. 812 W. 59th kais ir sodnu visokių vaisių,

3255 So. Halsted
Jūsų paskutinė proga įsigyti vie

ną ?ių ultra modemiškų namų.
Ir po $75 į mėnesį. Skam
ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje, 

PARDAVIMUI geras 2 flatų me- pastatys ant jūsų loto gražų, me
dinis namas, po 7 kambarius, gara- derniŠką namą. Visas namas bus iš 
žas, netoli 47th St. ir Union Avė., ! plytų, su vėliausiais įrengimais kny-

Victory 6122

stAPLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti savo gražų 3 šmotų seklyčios 
setą, 8 šmotų valgomo kambario' 
setą, 4 šmotų miegruimio setą, pa-1 
statomas gražias lempas, 2 kaurus ______ ______
9V12. Parduosiu dalimis ir pigiai. I kaina $5o6" cash. 
Rakandai tik 2 mėnesiu vartoti.

2902 W. Nori h Avė., 
kampas Francisco avc.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, yra I gyvenimui kambariai, bar- 
nė ir jardas, remtos $45 į mėnesį, 

3600 Wentwortb

80 AKRŲ geros žemės, su budin- 
yra 2 

arkliai, 3 karvės, 2 veršiukai, 20 
vištų, 2 antys, 20 bušelių avižų, 1 
trokas, visos farmų mašinos, kaina 
$2800, įmokėti $1800, kitus išmokė
jimais. Jnnkowsky, R. 1, Box .32, 
Ludington, Mieli. <

$4,000, lengvais išmokėjimais.
Triangle (fe 10

; gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
phimbingas vandeniu šildomas, vis-

SAVININKAS turi parduoti 6 kam
barių medinį namų, lotas 50x185, vi
si pagerinimai randasi: tik už $4,900. 
Išmokėjimais. 10635 Racine Avenue, 
Beverly 0300.

■ Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir ciga- 
i rų krautuvė. Priežastis pardavimo 

XT .. . , . — liga. Kam tokis Storas reikaKn-Nauji arba Vartoti Rakandai gaHf atsišaukit. /\
Storagyjo, pigini greitam itpardnvimui par

terio actai, valgomi setai, miegkambarlo xb- 
i (ai, taipgi dldeliH pasirinkimas visokią ra

kandų ir vartotų karpetų, visokio dldilo. 
i CHI-OAK PARK STORAGE

3531 N. Clark St.
Warner Storage, 324(1 N. HalRt«>d 

Atdara vakarui ir NedčliomiR iki 5

3551 So. Halsted St.

Geri Bargenai!!
Pardavimui pigiai 450 akrų far- 

ma su budinkais, 80 mylių nuo Či
kagos. Beveik visa dirbama; gera 
žemė. Arba mainysiu į didelį namą. 
Prieinama kaina.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalovv, gatvė ir elė cemen- į 
tuota, yra garažas. Turit pamaty
ti. 5708 So. Spaulding Avė., Tel. 
Hemlock 6863.

piumbingas. vandeniu sūdomas, 
kas kas reikalinga modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelinį namą.

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

Carlson Construction 
Company

10838 S. Talman Avė.

st.

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

EKSTRA. Liga verčia parduoti 
labai gerą šviežios mėsos pedlio- 

vai.. riaus biznį. Du trokai eina kasdie, 
__ lyra apie 40 gerų bučemių; pasisku- 

1 binkit atsišaukti, nes džiaugsitės 
; na- 

CO., 5097 Archer 
036.

Musical Instrumente
Muzikos Instrumentai

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

GROJIKUS pianas A-l stovyje, 
turi puikiausi tonq, parduosiu už 

I $75. Yra 70 rotoriai, benčius ir ca- 
, binet. Dalį pinigais, o kitus išmokč- 
1 jimais, 6512 S. Halsted St.. 1 fl.

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

1618 W. l«th St.
I. F. Dankowski, pres.
C. T. l)ankowski, ižd.

UŽTEKTINAI PINIGŲ PASKOLA] 
ant pirmų ir antrų morgičių. 
mos kainos ir komisas, greitas 
tarnavimas. Atdara vakarais ir 
dėlioj.

DAVID HAAS & CO.
6755 Sheridan Rd. 

Sheldrake 4020

že- ■ 
pa- 
ne-:

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

j NEATSIŠAUKUSĮŲ RAKANDAI 
j 350 mohair ir frieze sek. setų $63 

200 vvalnut miegruimio setų .... $49 
175 walnut valgomo kamb. setų $45 
Florentine puikus pusryč. setas $15 
9x12 Wilton ir Axminster kaurai, 

$12 ir daugiau 
Dunn Bros. Fireproof Bldg.

6714 Cottage Grove Avė.
Atdara iki 10, nedėlioj iki 6 vakaro

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Wells SL

Personal
Asmenų Ieško

BARGENAS už cash. Parduosim 
pigiai naujus ir biskį vartotus ra
kandus. (iražus, rankomis karbuo- 
ti seklyčių setai, $60, 7 šmotų wal. 
vale, kambario setas, $59, 4 šmotų 
walnut miegruimio setas, $67, kar- 
petai, lempos, pusryčiams setai, 
krėslai ir šimtai kitų dalykų. Atda
ra kožmj vakarą iki 10 vai. Neda
lioj iki 5. Klauskit Irwing.
TUFT’S F1REPROOF STORAGE 

4444 Madison St.

4 KAMBARIŲ ncatsišaukusių ra- nusipirkę. Galima mainyti ant 
\ .........,................ -.,^'mo. STANKO and CO., 5097 Ai

4 KAMBARIŲ naujų sampelimų Ave<> tąfayettc 
rakandų .......................... $17o į

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

A-B-C FIREPROOF
Furniture Sales Dept.

2525 W. Madison, near \Vestern

PARDAVIMUI storas, cigaretų, 
cigarų ir saldainių.

1600 So. Union Avenue

DVIEJŲ aukštų muro namas, 
kampas, 50 y 125 lotas, karštu vanr 
deniu šildomas; viskas naujausios 
mados įrengia. Dviejų metų senu
mo. Ir yra keturių kari) garažas. 
Parsiduoda již $15,500. Turi būti 
parduotas greitu laiku.

Taipgi daug kitų bargenų rasite 
pas mus pardavimui ir mainymui.

eturių 
iž $15,500. 

parduotas greitu laiku.

PARDAV1MUI grosernė, pigi ren
da. Mainysiu ant galiūno. Yra ir 
bučernės fikčeriai.

1243 W. 69th StreetSewing Machine
_________SiuvamoaĮ M^inoa

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siuva- ! PARDAVIMUI 4 krėslu Barber 
mą mašiną. Pasirinkimas Singer ma- I Shop labai pigiai. Priežastį parda- 
šinų ir pertaisytų, $10 ir daugiau ai . vimo patirsite ant vietos. 1610 W. 
išmokėjimais. 4251 Cottage Brovė Av. 47th St., kampas Ashland Avė.

Automobiles

PAVASARINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Tiktai Iki 
Mėnesio Užbaigos 

DIDŽIAUSIS BARGENAS 
CHICAGOJ

Mes turime išvesti tuos karus tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik 

per pusę

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

7715 So.

sedan

Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė ir ken- 
I džių krautuvė. Turiu du bizniu, sun- 
, ku apsidirbti.

4418 Wentworth Avė.

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

1124 N. Western 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.

$825
$795
$495
$350
$750; Priežastį pardavimo patirsite

iant vietos.
1 4522 So. Honore St.

Exchan?e—Mainai

mus pardavimui ir mainymui.
Z. S. Mickeviče

& Company
2505 W. 63 St.

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. H. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė., Wilmette 

Phone 364

INDIANOS FABMOS
Mes esame prisirengę parduoti 

įrengtas farmas visokio didumo. Ra
šykite tuojau.

F. II. Mayno<Farm Agvncy 
749 Broa<)vfay, Gary, Ind. 

Telefonas 5909

PUIKIOS MICHIGAN FARMOS
Parduosiu arba mainysiu 160 ak

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

MIRĖ Justinas Radušis 1924 me-1 
tais, 1036 East 93rd St., Chicago,' 
III., United States, iš Vilkšikų kai- ' 
mo, Naumiesčio apskr., Suvalkų red. j 
.Justinas Radusis paliko turtą Juo- i 
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. JOE PRILIPĄS ar PHILLIPS 
547 W. Madison St., Chicago, III.

IŠ SANDĖLIO 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 FURMTURE CO.
1432-34 W. Madison 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 NORIT IŠMOKĖJIMAIS

45 TO 61 EAST 55th St.

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

EQUITY ų MAINUS
Jei jums yra pavojaus pražudyti 

equity lotų arba kitų real estate, 
žiūrėkit musų skelbimų antgalviu 
“Personai.”

arba mainyti j Chicagos

STRESKA 
155 No. Clark Street 

Tel. Central 1213

kle-
par- 
na-

Real Estate For Sale
Natnai-Žeme Pardavimui

PAIEŠKAU giminių Janušaičių 
Amerikoje. Janušaitis dėdė sirgo li- 
gonbutį Cook County, iš Cook Coun- 
ty j Oak Forest, Informary, UI. 
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, UI.

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

BR0WN FURN. CO.
1741 W. Madison St. Seeley 6633

GARFIELD MOTOR 
COMPANY
Automobiles

EQUITY l MAINUS
Jei jums yra pavojaus pražudyti 

cųuity lotų arba kitų real estate, 
matykit mus tuojau. Proga apver
sti savo įplaukas 'j spekuhiatyvę 
propoziciją. Nereikia damokėti cash. 
Ir ne real estate mainai. EOUITY 
EXCHANGE, Central 3444, arba ad- 
resuokit Box 1060, Naujienos.

BERWYN
Pardavimui 4 bungalovvs po 6 

kambarius, karštu vandeniu šildo
mi, lotai 32x125, yra ledaunės, pro- 
sinimui lentos, viskas naujos ma
dos, $250 cash ar daugiau, kitus 
kaip rendą. Informacijų šaukit 
Belmont 9721 arba Merrimac 8567

Rakandai
EKSTRA SPECIALIS BARGE- 

NAS. JŪSŲ KAINA

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

28t0 W. Chicago Are.
Dept 7 

Chicago, UI,

Co py
pate ntų

I BU

Mos priversti esame parduoti už 
užlaikymą sandėlyj dėl kelęto kam
barių rakandus už jūsų pasiūlytą 
kainą. Gražus mohair ir velour sek
lyčios setas, valgomo ir miegruimio 
kambarių setai, pianai, kaurai, kar
pomai. šie yra didžiausis išpardavi
mas Chicagoj. Atsilankykit tuojau. 
Geriausis bargenas ir pigiausios 
kainos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

M & K Motor Saleą
onicavo* aenaiuaf tr at»*kanc«au«l vartotą 

karų pardavinėtojai, 100 rarantuotų vartotą 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniAkame 
•tovvje, karai parduodami • nuo $180 Hd 
$2000. M ei turime karą kuria .tinka viao- 
kieme reikalams. Casb. ilmukšJ)mala, mai
nais.

0811-18 8o. Halatad 8t-

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

7020 So. Halsted St.

Reikalingos Ūkės
Ūkininkai, 'kurie norite mainyti 

savo ukes-farmas į Chicagos namus, 
tai malonėkite rašyti arba telefo- 

i mes tu- 
„ .... _ žmonių, kurie nori

llių. iiuuuia, vt invuiioul
Indiana valstijose.
K. J. Macke & Co. 

(MACIUKAS) 
2486 W. 59th Street 
Tel. Prospect 8140

nuoti į musų įstaigą, nes 
rime iki valos žmonių, k 
farmų. Illinois, Michigan, Wisconsin 
ir Indiana valstijose.

PARDAVIMUI 17,500 ketvirtai
niu pėdų prie 48 St. netoli Halsted, 
tinKa gąsdino stočiai, mažai dirb
tuvei arba garažui. Pabudavosim pa
gal pirkėjo norą arba mainysim į 
rezidencijos lotus. Taipgi lotas 33x 
125 prie 5751 So. Wells St., kaina 
$1500. šaukit Bayer, Spaulding 9500

BARGENAS Pardavimui 5 ketu- 
burių bungalovv, kaina $730(1, leng
vais išmokėjimais. Atsišaukit 306 
Geneva Avė. Mrs. James Dalton. 
Phone Elmhurst 1267. Ehnhurst, 
III.

DODGM ’27. Sedan 
buick ’27, Sedan .............................
OAKLANI) ’28, 4 durimi* lu'dan 
REO ’2(>, 4 durimlR sedan .....
CHRYSLER ’2K. modai 52 --------
NASH '27, advanced « sedan . 
HUDHON '20 Coach_

Visi karai garantuoti. Ilmokžjlmaie 
2660 So. Halsted St. 

Atdara visada

$420 
šooo 
$01)6 
S405 
$500 
$050 
$305

KĄ TURITE MAINYMUI? \
Mes mainom namus visokių kai

nų. Lotus, fannas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibok, mes parduosime arba iš
mainysime.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

RENDŲ $228 I MĖNESI 
KAINA $16,500

Nupirksite kampinį mūrinį namą, 
4565-67 Wentworth Avė., lietuvių, 
vokiečių ir ungarų apielinkėj. Savi
ninkas važiuoja Europon, cash 
$5,000, kitus po $75 į .mėnesi, šau
kit Steve M, Girlich, Calumet 4663.

SAVININKAS turi parduoti 7 kam- PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
barių medinę rezidenciją, 37% pėdų j Kampinis 8 flatų mūrinis na- 
lotas, karštu vandeniu šildomas, yra I mas, 6-4 ir 2-5 kambarių, vienų me- 
elektra, 3 karų garažas, $5,500, tik tų senumo, j Marųųette Manor, 
$1,000 įmokėti. 3810 W. 83rd Place, 100% išrenduotas, $6500 cash. Vei- 
Tel. Republic 2871. kit greit, šaukit FRED VVILKEN,
------------------------------------------------- 1 6357 So. Kedzie Avė., Prospect 3000.

3 FLATŲ. Kaina $3,000. 2% auk
štų namas, prie 536 W. 45th St., 2-5 
ir 3 kambarių apt. Didžiausis barge
nas Chicagoj. Tiktai $300 cash, o ki
tus po $30 į mėnesį. Arba mainysiu. 
Rendų j mėnesį apie $60.

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

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

PARDAVIMUI dvieju flatų 
namas, 4 ir 5 kambarių, 
\Vestem Electric Co.

4818 W. 23rd Place

$1500 PIGIAU pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu Šildomas, bizniavas namas, pri
ešių lotus kaipo dalį įmokėjimo. 

PARDAVIMUI, lotas 75x125, jren-' l<1ai.n%^27į?00/|. '^°°u W*
gtas su 3-4 kambarių apt. ir 2-4; olst SL arba leL Hcni,ock ^178. 
kambarių apt. prie 3911-5 S. Wells 
St. Medinis namas, labai gerame 
stovyje, kaina $6,000, cash $2,000.;

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

PARDAVIMUI ur mainui biznia- LieYI'™D0S yra patartina kriep- 
vas kampinis namas; įplaukų $75 i u p 
j mėnesiu Savininkas j g< R FABIAN & CO.

į 809 W. 35th St., Chicago
Boulvard 0611-0774 

KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
D JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

muro 
netoli

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

Blvd. 7769

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

SPECIALIS BARGENAS
Turi būt parduotas tuojau gra- JŲ ] 

žus 5 kambarių bungalow, tai bus k A 
puikus dėl jūsų namas. Savininkas:  
nori apleisti miestą. Viskas yra -n
įtaisyta vėliausios mados, parduo- j BARGENAS ir lengvos įsly
sto • pigiai pirmutiniam pirkėjui.1 gos. Beveik nauja 6 kambarių 
Bunga,OJ30rsoatŠe St l>ungalow ir dviejų karų gara-

Raktai randasi žas, galima nupirkti lengvais
išmokėjimais arba už cash. 

ekstra SPECIALIS bargenas Bungalow randasi Marąuette
3 po 30 pėdų lotai prie Califor- Manor prie boulevarų ir gat- 

^V^ VricililSlr^a^ivekarių. Parsiduos $1,500., pi- 
ųuette Parko, netoli lietuvių baž-1 giau negu verta. Del informa- 
nyčios ir ligonbučio. Pirkit " 
vių kolonijoj, kurioj statoma 
namų. Cash arba mainais.

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

8211 W. 63rd St., Hemlock 4900

Mai-: vekarių. Parsiduos $1,500., pi- 
T A > V*ą V

lietu- 
daug

3654.i

ei jų kręipkitės
6409 So. Kedzie Avenue

BUNGALOW UZ $1500 
Mes turime keletą bungalow ku- 

lau. Mes 
eitus lenję- 

„ _ ' vais išmokėjimais. Kaina jų $8500.
šerne ir bučernč, ~rendos $150,va-{ 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

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis
namas, krautuvės ir ilatai. Karštu rias turime parduoti tuoji 
vandeniu šildomas, 2 karu mūrinis priimsime tik $1500, o k 
garažas. Naujas namas. Yra gro- vais išmokėjimais. Kaina

karus nuo 59th St., netoli Westem 
Avė. Parduosiu pigiai.
IGNATIUS CHAP & COMPANY 

•31st prie Wallace Street

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

WALTER J. PAUL
Republic 4170 
Hemlock 2389

6601 S. Westem 
8236 W. 55th St.

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

SAVININKAS turi parduoti 2 fin
tų namų, 6—7 kambarių, mūrinis, 
taipgi mūrinis garažas.

Saukit Stewart 3920

UŽ $250 iki $500 nupirksite nau
ją 5 kambarių murinę bungaloY, 
octagon frontu, furnas šildomas, 
vėliausios mados, kaina $7500, $55 
į mėnesj, įskaitant nuošimčius, 
5635 Irving Park blvd. Kild. 5773.

PADAVIMUI ar mainui tran- 
sferio kampas 6 flatai ir stambi 
krautuvė. Kaina $30,000 (1-mo 
morgičio $7,500) 81-st N. E. 
cor. of Wallace St.

MG DONNELL, 
Tel. Triangle 4014.

67tb IR LOOMIS
2 fintų medinis namas, ce

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

Stewart 7764


