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No. 101

Organizuotas darbas 
pasmerkia bandymą 

keist 8 vai. diena

Žemės 'drebėjimas 
Maine valstijoj

Tarptautinės darbo unijos pro
testuoja Tautų Sąjungai prieš 
Anglijos siūlymą 
\Vashingtono sutartį

RUMFORI), Me., bal. 26. — 
Praeitą naktį čia buvo jausti 
stiprus žemės supurtymai, kurte 
tęsėsi pt r keletą sekundų. Kiek 
žinia, žalos nebuvo padaryta.

Kanada užgauta Lin- 
dbergho skridimu su 
serumu į Quebec’ą

griauti

bili. 26.
Biuro— Tarptautinio Darbo 

valdomosios komisijos laikoma
me dabar susirinkime organi
zuotieji darbininkai užprotesta
vo prieš Anglijos pasiūlymą 
modifikuoti \Vashingtono kon- 
ft rencijos priimtą aštuonių va
landų darbo dienos sutartį.

Ihotestą įteikė Tarptautinė 
tarnautojų ir Technikos Eks
pertų Federacija, Tarptautinė 
lautų Sąjungos Draugijų Są
junga ir Amsterdamo Tarptau
tinis Ihirbininkų susivienijimas.

Proteste pareiškiama, kad aš
tuonių valandų darbo diena j 
esąs pamatinis visų darbo įsta
tymų leidimo akmuo.

Workers partija laikys 
savo konvenciją

NE\V YORKAS, bal. 
\Vorkers (komunistų) 
žada savo konvencija

26. — 
partija 
laikyt’

nomis. Konvencijoj, kuri nomi
nuosianti VVorkcrs partijos 
kandidatus į Jungtinių Valsty
bių prezidento ir vicepreziden
to vietas, laukiama dalyvau
siant tarp 200—300 delegatų 
Kandidatais į prezidentų 
lūs minimi partijos vadas 
Z. Foster, kandidatavęs 
metais, ir Ben. Gittlow, 
yorkietis.

suo- 
XVm.
1924
new-

Gaisras mūšiai lyne
DINON, UI., bal. 26. — Pra

eitą naktį sudegė netoli nuo čia 
Nachusa Lutheran našlaityno 
administracijos trobesys. 
000 nuostolių padaryta.

$25,-

4,000 benamių dėl pot
vynių pietų valstijose

ATI^VNTA, Oa., l>al. tėti. ----

Potvyniai piety valstijose, vy
riausiai piety Georgijoš, Alaba- 
mos ir Floridos žiemių vakarų 
dalyse nekiek neatleidžia, bet 
vietomis darosi dar stipresni ir 
daugiau daro žalos, šiuo tarpu, 
pasak pranešimų, apie 4 tūks
tančiai žmonių likę be namų ir 
šeši asmens žuvo per potvynius. 
Padaryti nuostoliai siekia kelis 
milionus dolerių.

Neramumai prieš 
valdžią Indijoj

BOMRAY, Indija, bal. 26.— 
Praneša, kad Pundžabe įvykę 
neramių demonstracijų prieš 
valdžią ir susikirtimų su poli
cija. šeši asmens buvę užmuš
ti ir apie dvidešimt sužeisti. 
Daug asmenų areštuota.

*0RFI
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

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

Vakar temperatūros
tarp 35° ir 41° F.

šiandie saulė teka 4:53, lei
džiasi 6:43. Mėnuo leidžiasi 
1:55 ryto.

bv.vo

jau Levvistonc, daugiau kaip 
JO mylių nuo Rumfordo.

$364,000,000 laivyno 
bilius priimtas

Renatas atmetė pataisas, kurio
mis norėta suvaržyti prezi
dento galių vartoti laivyno jė
gas intervencijoms

WASHINGTONAS, bal. 26. 
— Senatas didele balsų daugu
ma priėmė $364,(NX),000 laivy- 
10 apropriacijos bilių, atmetęs 

| iries tai kai kurių senatorių 
Į pasiūlytus biliaus pataisymus, 
kuriais norėki suvaržyti prezi
dento galią vartoti laivyno jė
gas intervencijoms svetimuose 
kraštuose [cen tralinės Ameri
kos respublikose] ir priversti 
vyriausybę tuojau ištraukti jū
reivius iš Nikaraguos.

Senato priimtuoju bilium lai
vyno jėgos pakeliamos iki 86,- 
'100 jūreivių, $32,000.000 skiria
ma aviacijai ir dviems milži
niškiems dirižabliams pastatyti i 
r $50,000,000 naujiems karo 

’aivams statyti.

Kova su maistiniu 
kais Meksikoje

Dvidešimt maištininkų užmuš
ta kautynėse su federaline 
kariuomene

MEKSIKOS MIESTAS, 
26 Pranešimai, gauti iš 
Guadalajaros, sako, kad maišti
ninkų banda, žinomo banditų 
vado Enri<|iie Gorozticta vado
vaujama, bandė paimti EJ Te- 
•huano rančą, esantį netoli nuo 
Encamacion de Diaz. Banda 
lietgi buvo federalinės kariuo
menės dalies sumušta ir priver
sta l>esrti. palikus apie dvide
šimt saviškių negyvų. Sužeis- 

tuosius maištininkai nusigabe
no.

Korporacijos (viršinin
kai kaltinami dėl 

žmogžudy be s
DENVEB, Colo., bal. 26. — 

Del įvykusio praeitą penktadie- 
■lį sprogimo Alexander Air- 
:raft korporacijos įmonėj, kur 
vienuolika darbininkų buvo už
mušta, penki tos korporacijos 
viršininkai traukiami teismo 
atsakomybėn; jie. kaltinami dėl 
'mogžudybės.

Nustato sumažinti tak
sus 203 milionais

WASHINGTONAS, bal. 26.— 
Senato finansų komisija priėmė 
bilių, kuriuo mokesniai (tak
iai) sumažinama dviem Šim
ais ir trimis milijonais dolerių 
($203,000,000), vietoj atstovų 
buto priimto biliaus sumažinti 
mokesnius $290,000,000.

TRAGEDIJA DEL NESUTIKI
MŲ ŠEIMYNOJ

DONORĄ, Pa., bal. 26. —Ita
las John Fancaali, 25 metų 
amžiaus, nušovė uošvį Andrew 
I^icus’ą, mirtinai pašovė uošvę 
ir savo žmoną, paskui pats 
nusižudė. Tragedija įvyko dėl 
nesutikimų Šeimynoje.

Jūrių švyturis ir radio stotis Point Amoure, 
monoplanas “Bremen”, perskridęs v

Atlanto skridikai
apleido Greenly

(Atlantic and Pacific Photo]

netoli nuo Greenly salos. Iš ten buvo pranešta pirma žinia apie tai, kad vokiečių 
nusileido Greenly saloj.

Quebec’o vyriausybė sako, kad 
tai buvus tik vulgariška pa- 
sigarsinimo priemonė; seru
mo ir Kanadoj netrokšta

MONTBEAL, Que., Kanada, 
bal. 26. — Kanados vyriausybė 
aštriai kritikuoja lakūno Lind- 
bergho skridimą iš New Yorko 
i Ųuebec’ą su anti-pneumoni- 
jos serumu lakūnui Floyd Ben- 
nctt’ui gydyti.

Savo kalboje Quebec’o prein- 
:eras L. A. Taschereau pasako, 
kad ta kelionė oru buvus visai 
nereikalinga, kadangi serumo 
yra pakankamai Kanadoje.

Tą pat pasakė ir provinci
jos ministeris Athanase David, 
kuris pareiškė, kad tas skridi
mas buvęs tik vulgariška ir 
sensacinga pasigarsiirimo prie
monė ir kad tam tikri asmens 
pavartoję pulk. Lindbergbą vien 
savo egoistiniams tikslams, 
nors patsai lakūnas čia buvęs 
visai nekaltas.

“Kai dėl pulk. Lindbcrgho, 
tai jam aš turiu didžiausios 
pagarbos, ir admiruoju jį,” pa
sakė ministeris David. “Bet 
kam veikėjo to bhiff’o? Ir ypač 
tam bhiff’ui pavartoti dar tokią 
pasaulinę figūrą kaip pulk. 
Lindbergh?”

Ministeris David pasakė, kad 
Kanadoj yra pakankamai ir se
rumo, ir gydytojų, ir moksli
ninkų nė kiek ne blogesnių 
kaip Jungtinėse Valstybėse, ir 
gabent Jo iš ten visai nebuvę 
reikalo.

MOTERIŠKĖ IR SŪNŪS 
TROŠKO GAZU

NU-Plėšikai išgalabiję 
Kinuose 5,000 žm. MICHIGAN CITY, Ind 

26. 
Mrs. Margaret Anders nusi- 
troškino gazu. Kartu nutroško 
ir jos septynerių metų am
žiaus sūnūs.

bal.
Del pairusios sveikatos, 

Margaret

VARšAVA, bal. 26. - Ir 
lenkai bandys skristi iš Varša- 

Aviatoriai 
maj. Ludvikas Idzikovskis ir 
Kazimieras Kubala, kurie per 
daugiau kaip dvyliką mėnesių 
specialiai lavinosi Francijoje, 
planuoja išskristi gegužės mė
nesio pradžioj. Kaip girdėti, jie 
mano skristi per Paryžių ir Li-

Fordo aeroplanu iš salos par-ivcs j jęew Yorką.
. .... ► **gabenti į Quebec’ą; šiandie 

gal jau bus New Yorke

Pabėgėliai pasakoja apie dezer- 
tirų ir valstiečių bandų siau
timą Kingmen mieste

LAKE STE. AGNĖS, Que- 
bec, Kanada, bal. 26. — Fordo 
pagalbos aeroplanas, aviato- 
riaus Bert Balcheno pilotuoja
mas, šiandie po pietų pargabe
no į čia iš Greenly salos baro
ną von liuenefeldą, kap. Kochl 
ir maj. Fitzmnurice’ą, Mono
planu “Bremen” atskridusius 
per Atlanto vandenyną.

Atlanto skridikų monoplanas 
paliktas saloj. Jis bus paimtas 
iš ten laivu, kai ledai bus iš
nešti ir laivai galės vaikščioti.

Rytoj [šiandie] rytą aviato
riai išskris į Ne\v Yorką, ir 
jei kelionėj jokių kliūčių neat
sitiks, po pietų bus jau New 
Yorke.

Žemės drebėjimas 
sugriovęs Varną, 

Adrianopolj
VIENA, Austrija, bal. 26. — 

Žemės drebėjimai, kurie praei
tą savaitę didelės pragaišties 
padarė Balkanuose, vis dar nesi
liauja. Nuo smarkaus žemės 
drebėjimo, įvykusio praeitą na
ktį, labai nukentėjo Adrianopo- 
lio miestas ir didelis Bulgari
jos miestas Varna ties Juodo
siomis jūrėmis. Pasak praneši
mų, Varnos mieste padaryta 
dar didesnes pragaišties, nekad 
prieš keletą dienų Filipopoly. 
Žemei pradėjus drebėti, iš jūrių 
atėjo milžiniškos vilnys, kurios 
užliejo miestą ir uoste viską 
paskandino.

Japonija aštriai bau- 
sianti komunistus

TOKIO, Japonija, bal. 26. — 
Premjeras Tanaka savo kalboj 
pareiškė, kad vyriausybė pasi
ryžus aštriai bausti visus tuos, 
kurie busiu rasti kalti dėl pa
starųjų komunistų “intrygų.”

$8,000,000 Japonu cie 
šoriui vainikuoti

TOKIO, Japonija, bal. 26. — 
Abudu parlamento rūmai nutarė 
paskirti 16 milionų jenų ($8,- s i • \ ▼

IIANKOV, Kinai, bal. 26. —

Bennett kūnas išly
dėtas į Washingtoną
lakūnas,

vastimi
Atlanto
dotas Arlingtono kapuose

pamokėjęs savo gy- 
bandydamas gelbėti 

skridikus, bus palai-

ŲUEBEC, Kanada, bal. 26. 
— Mirusio aviatoriaus Floyd 
Bennett’o kūnas šiandie su dide
le procesija tapo palydėtas į 
traukinį ir išgabentas į New 
Yorką, o iš ten į Washingtoną.

— LaJiimo Floyd Bennett’o kū
nas, kai jis bus pargabentas 
iš Quebec’<>, bus su iškilmėmis 
ir kariška garbe palaidotas 
nacionaliuose Arlingtono kapuo
se, netoli nuo žiemių ašigalio 
atradėjo, kontradmirolo Peary, 
kapo.

Lakūnas Bennett pamokėjo 
savo gyvastimi skrisdamas gel
bėti vokiečių-airių skridikų per 
Atlantą, kurie buvo priyersti 
savo monoplanu “Bremen
sileisti klaikioj ir dykoj Gveen- 
ly saloj. Kelionėje Fordo aero
planu iš Detroito į tolimą salą 
jis nusišaldė, gavo plaučių 
uždegimą ir, atgabentas į ligo
ninę (Juebec’e, mirė.

nu-

Atkasė senovės bažnyčią
JERUZOLIMAS, Palestina, 

bal. 26. — Bendra Britų Arche
ologijos Mokyklos ir Yale Uni
versiteto ekspedicija
(Gerasa) atkasė liekanas 
ės bizantiškos bažnyčios, 
tytos 492 metais.

Džerase 
dide- 
sta-

DU TUNELIO DARBININKAI 
UŽMUŠTI

WELCH, W. Va., bal. 26. — 
Žemėms iš viršaus nugriuvus 

000,000 dolerių) naujojo Japo- Į buvo užmušti du kasomos ma
nų imperatoriaus Hirohito ka- šinos operuotojai, dirbę prie 
rimavimo iškilmėms. Karūna- * tunelio kasimo. Nelaimė atsiti- 
vimas įvyks Kyotoj ateinantį j ko netoli nuo Leagar mieste- 
lapkričio menesį. lio.

pasakoja baisių dalykų apie 
plėšimus ir skerdynes, įvykusias 
Kingmene, kurs yra apie 140 
mylių į žiemių vakarus nuo 
Hankovo ir turi apie 600 tūks
tančių gyventojų. Pabėgėlių pa
sakojimais, plėšikų bandos iš- 
skerdusios ten 
5,000 žmonių, 
terų ir vaikų.

Lietuvos žinios
Savižudysčių banga 

Lietuvoje

nemažiau kaip 
neišskiriant mo

'los plėšikų ir galvažudžių 
bandos susidedančios daugiau
siai iš armijos dezertirų ir ypa
tingos valstiečių organizacijos, 
vadinamos “Dieviško pasaulio 
draugijos”, narių.

Kingmen miestas yra Han 
upės klony, llupeh provincijoje.

Kauno “Lietuvos žinios” pa
duoda šitokių žinių apie nusi
žudymus:

Balandžio 10 dieną, 4 vai. 
ryto Kaune, Mickevičiaus ir 
Kęstučio gatvių kampe nusišo
vė kalėjimo prižiūrėtojas 
blis. Mirties priežastis 
narna.

Žvir- 
aiški-

užsi

Amerikietis Marškai!
Nikaragvoj gyvas

F*ri» neši ma.i» buk Ijt Luz kasyk
lų vedėją nužudę sukilėliai, 
neteisingi

NEW YORKAS, bal. 26. — 
Gauta iš Bluefields, Nikaraguoj, 
telegrama nuneigia pirmesnių? 
pranešimus apie tai, kad gene
rolo Sandino sukilėliai, užė
musioj i amerikiečių La Luz Y 
Los Angeles kasyklas, nužudę 
tų kasyklų vedėjo asistentą 
George B. Marsballą, ne\vyor- 
kietį. Telegramoj sakoma, kad 
Marsball esąs gyvas ir kad su
kilėliai gražiai su juo elgiasi.

Krimo . ex-prezidentas 
kaltinamas dėl 
piktadarybių

Krimas 
teisme 
K rimo 

V. Ibra-

SIMFEROPOLIS, 
bal. 26. — Apskrities 
prasidėjo Čia 'buuvsio 
respublikos prezidento 
Irimovo byla. Jis kaltinamas
dėl įvairių politinių ir krimi
nalinių nusikaltimų, kaip antai 
dėl išvogimo Krimo iždo, dėl 
rėmimo antisovietinių ginkluo
tų bandų, dėl organizavimo 
žmogžudybių ir dėl pasmaugi
mo vieno raudonarmiečio, ku
ris per daug žinojęs jo blogus 
darbus.

BERLYNAS, bal. 26. — Jun
kerio aeroplanu Europa rengia
si skristi į Ameriką Lilli Dil- 
lenz, Vienos aktorė. Laikas, ka- 
Ei ji išskris, laikoma slapty.

Taikos planai esąs 
sąmokslas prieš 

Sovietiją
Jonišky, Šiaulių apskr.

nuodijusi muiliniu akmenėliu 
mirė pil. Januškevičienė. Savi- 
žudvbes 
venimas 
vimas.

priežastis — nesugy- 
su vyru ir girtuoklia-

l>-*i ls>. nclžio b"'. Stalio
g-yv. Maironio gatkaityte 

pastebėjusi savo sužieduotinį 
su kita panele, išgėrė acto. Jai 
suteikta pagalba.

Kaune balandžio 9 dieną nuo 
(elžkelio tilto šoko Nemunan ir 
nuskendo Kalvarijos gelžk. st. 
iešmininkas Pijus Arminas 43 
m. amžiaus. Paliko žmoną ir 2 
vaikus. Skandinosi kaip spėja
ma dėl pakrikusio šeimyninio 
gyvenimo. Jau savaitė laiko, 
kai jis gyveno Kaune palikęs 
tarnybą, be viršininko sutikimo 
:r girtuokliavimo.

Tarnavo gelžkelių 
nuo 1919 metų.

MASKVA, bal. 26. — “Kartu 
>u kapitalistinių valstybių at
metimu sovietų pasiūlyto Ge- 
nevoje nusiginklavimo plano, 
rajoji kariaujančių su Nikara
gva Jungtinių Valstybių buržu
azija siūlo kitoms didžiulėms 
vn IsljiK-ms laukutinę taiką, 

idant galėtų gauti laiko prisi
rengti ir jungtinėmis jėgomis 
pulti Sovietų Sąjungą”, sakoma 
raudonojo profsejuzų interna
cionalo išleistame Gegužės Pir
mosios manifeste.

Laivas 'ekspliodavo jū
rėse; 34 žmonės išgel

bėti

žinyboj

Lietuvoj ir įnirusiems 
kartais nėr kur pasidėti

NEW YORKAS, bal. 26. - 
Radio gautas pranešimas sako, 
kad šj rytų jūrėse ties Floridos 
krantais ekspliodavo Amerikos 
aliejaus gabenamas laivas Over- 
brook. Trisdešimt keturi įgulos 
žmonės buvo netoliese buvusio 
kito laivo išgelbėti.

Laivas Overbrook plaukė iš
KULIAI, Kretingos aps. — 

Kovo 28 d. Mardosų kaimo gy
ventojas M. atsivežė į Kulius 
mirusį vaiką ir paprašęs baž-' 
nyčios tarnų, kad paskambintų 
jo vėlei, pats gi nuėjo pas vieti
nį kleboną prašyti, kad leistų 
Kulių kapinėse palaidoti jo vai- 
ką.

Bet klebonas ne tik nepriėmė 
j savo kapines, girdi, kadangi 
ne jo parapijos, bet dar išbarė 
špitolninkus už paskambinimą. 
M. gavo grįlži namo su kūdikio 
lavonu ir nežinia kur j j bepa- 
laidojo. Jis senai gyvena su sve
tima žmona, dėlto į j j visi šnai
ruoja ir todėl nė jo parapijos 
kunigai, tur būt, nepriėmė jo 
kūdikio j savo kapines.

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.”



NAUJIENOS, CHcago, m.

(korespondencijos!
M. Kasparaitis.

Pittsburgh, Pa
Iš Meno Srities

Liuda Sipavičiūte

penkta dalis Suv.

$1.25

i n

Ma-

Ratine, Wis

kaip

Sta-

dai-

Suv. Valstijų Apšvietus Biu
ras rokuoja, kad su atidary-

ir pianu, 
buvo šie: 
Mikulskis, 
programp

Light Travels 186,000 
Milės Per Second

ir 
$1.25

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

— Kudikai Turi Nervus
Rašo RUTH BRITTAIN

SU 
ke- 
bei 
pa-

P K o n e Virginia 20 54

JOSEPH VILIMAS!

Liietuvos Brolių ir Seserų D-tės 
vakaras.

Artisto Pilkos vakaras 
Pittsburghe

p. L. Sipavičiūte, gauta žinių, I n^u mokyklų spalių mėnesy iš 
kad ji bbvo įstojusi j dideliausį j v’so suvirš 27,000,000 studen-

• 10 
Slft 
*•40 
»3O
*•4 n

KONTRAKTORIUS
558 S. VVashtena* Avė Chicngo, III

Kovo 12, 1026 m. atvyko 
Lietuvos Operos artistė p.

Amerikon,

iš Shoboygano. Tas ruošiamas Į timtaučius fmėję galime paši-' 
parengimas bus visų Wisconsi- gėrėti. 
no pažangių lietuvių parengi
mas. Verta dalyvauti.

UNION 
riAoi

Jis įvyko balandžio 22 d., 8( 
vai. vak., Lietuv. Mokslo Dr-jos 
svetainėj. Nors vakaro pradžia 
buvo paskelbta 7:30 v. v., ta
čiau prasidėjo visą valandą vė
liau,—mat, publikos laukta.

Vakaro programa buvo įvairi. 
Pirmąją dalį išpildė pats art. 
St. Pilka, pasakydamas keletą 
monologų. Antrąją dalį—išpildė 
vietiniai Pittsburgho liet, daini
ninkai ir muzikai.

daug darbo pridėjo; biznio rei
kalus tvarkė Zigmas Abross ir 
Ona Dakšienė. Publikos prisi
rinko pilna salė ir pati tvarka 
buvo pavyzdinga viskas tvar
koj. Tas parengimas ruoštas 
tikslu atžymėti draugystės 15 
metų sukaktuvės. Atžymėta 
tinkamai, su dideliu programų 
ir nemažai pelno draugystei tu
rės likti. Veltiną, kad Lietu
vos broliai ir sesutės daugiau 
tokių parengimų suruoštų.

Rengimo komitetas ištaria 
širdingą ačiū visiems lošėjams, 
darbininkams ir visai dalyvavu
siai publikai.

Teko matyti vietos laikraš
čių recenzijas apie Liudų Sipa
vičiūtę, (kuri berods vadinasi 
savo vyro pavarde Fedotova); 
kritikai pareiškia, kad Liuda 
Fedotova savo vaidinimu ir bal
su nustelbė vietos artistus.

—Buvęs Girdėjęs.

Petras Gilius, akompanuojant 
p-lei Virbickaitei, padainavo ke
letą gražių liaudies dainelių.

P-lė Lelioniutė sudarė bene, 
geriausiąją šio vakaro progra
mos dali sudainuodama eilę 
liaudies dainų, tarpais pamar
gindama Vanagaičio “dainuš
kom”.

P-lė Lelioniutė yra gabiausia 
dainininkė visoj Pittsburgho 
liet, apielinkėj. Ji visuomet 
mus žavi savo maloniu ir skam
biu balsu.

Paskutiniąją programos dalį 
išpildė art. Pilka drauge 
Juknevičium, sudainuodami 
lėtą Vanagaičio “džiazų”, 
perstatydami porą trumpų
sikalbėjimų (dialogų formoje).

Man teko matyti art. Pilką 
vaidinant Kauno Valstybiniame 
teatre dramatiniuose veikaluo
se, ir palyginant jo vaidinimą 
komedijose Pittsburghe tenka 
daryt išvadą, kad p. St. Pilka 
komedijose ir “džiazuose” nėra 
taip gabus ir talentingas, koks 
jis būdavo “Aušros sūnuje” ir 
kituose jo puikiai vaidintuose 
dramatiniuose veikaluose.
tyt, art. Pilka sutvertas ' dra
mai, o ne komedijai.

Nors žmonių buvo neper- 
daugiausiai, tačiau buvusieji, 
daugumoje, liko patenkinti.

—Stud. P. Dargia.

Bal. 22 d.. Turners Hali, 3 
vai po pietų L. B. ir S. Dr-tė 
buvo suruošus vakarą. Statė 
scenoje K. S. Karpio parašytų 
keturių veikmų komediją '“Eks
celencija”. Lošėjais buvo šie 
asmenys: Bumblienė—S. Pie- 
polienė, Keide—V. Arzikevičiu- 
tė, Džiovas Lydeka—p. Kry
žius, Stasys Baravykas — A. 
Valiukas, Baltrus Karosas —p. 
Žemaitis, Zigmas Dielė, - Sta
tys Balys, Motiejus, kiemsar
gis, Antanas Mikulskis, Teofi
lė,—J. Davis, Policijos viršinin
kas Andrius Civas, jo pagelbi- 
ninkas —Justas Vijūnas.

Man pačiam neteko progra
mų matyti, bet iš žmonių pasa
kojimo girdėjau, kad visi lošėjai 
atlikę savo užduotis gerai ir 
pats veikalas perstatyta 
reikia.

Tarpakčiuose p. Pranas 
ponavicius sudainavo solo, 
pritardamas smuiku, šias
nas: Lietuva brangi, Ilgėjimas, 
Sudiev gimtinė, Plauk sau lai
veli, Kur garuoja naminėlė. 
Staponavičius labai publikai pa
tiko ir buvo iššauktas aplodis
mentais kai kurias daineles net 
jm> tris sykius atkartoti. Turiu 
pažymėti, kad p. Staponavičius 
yra didelis muzikos mylėtojas, 
geras smuikininkas.

Seserys Margevičiutės išpil
dė du duetu smuiku

Rengimo komitetas 
programų tvarkė A. 
kuris priruošime

Lietuvių Mišrus choras bal.
21 d. vakare 12th Str. Hali bu
vo suruošęs vakarą. Statė sce
noj veikalų “Tcodalinda”. Pub
likos buvo mažai, taip kad ren
gėjai atbejojo ar verta lošti ar 
ne, bet nuspręsta lošti. Mat, vi
si ruošėsi į Lietuvos Brolių ir, 
Seserų Draugystės vakarą, to- j 
dėl šis parengimas kaip ir pa» 
mirštąs.

iš
Liuda Sipavičiūtė 
kur ji davė koncertus visose 
lietuvių apgyventose koloni

jos *?. Bet pakoncertavusi pas 
mus, ji vėl dingo nuo musų 
estrados. Tik nesenai teko su
žinoti, kad gyvenimo aplinky
bių verčiama turėjusi prisi

glausti prie svetimtaučių, taip 
kaip ir musų žvaigždė p. J. 
Babravičius. Pasikalbėjus su

Penkta 
ventojų

dalis šalies gy 
lanko mokyk 

las

Leibuko išrokavlmas
Vienas bankininkas laukia 

šeimynos pasidauginimo ir 
. klausia savo mažą sūnų, Lei- 

buką:
— Leiba, ko tu norėtum, 

kad mama tau pagimdytų bro
liuką, ar sesutę?

Leibukas rimtai susimąstė 
ir, išsprendęs, rimtai atsako:

— Tata, jei mamai yra vis- 
tiek, tegul ji pagimdo arkliu
ką su ratukais!

Naujas lito kursas
Senmergė ateina pas čigo

nę.
— Atsiprašau, tamsta vakar 

pranašavai man iš kortų, kad 
netrukus ištekėsiu, tik pamir
šau, ar mano vyras bus leite
nantas, ar kapitonas?

— O kiek man jus užmokė
jote?

— Du litu.
— Tai buvo kalba apie pus- 

karininką.

Beveik
Valstijų gyventojų lanko mo
kyklas, visokias mokyklas — 
vaikų darželius (kindergarten), 
vakarines mokyklas suaugu
siems ir universitetus.

Penktadienis, 192į

Saugokis vaikų
— Mamyte, ar aniolai lakio

ja?
— Taip, širduk!
— Ar ištikrųjų, mamyte?
— Taip, taip, vaikeli.
— Tai kada gi pradės la

kioti mano mokytoja? Ją va
kar tėtukas vadino aniolu...

— Ji šiandie pat išlėks, ma
no vaikeli...teatrų, Roxy Ne\v Yorke, tenai 

padainavusi porų mėnesių, pasi
rašė kontraktų ant 32 savaičių 
su “King Henohman” Opera 
Co. ir su taja kompanija ap
važiavusi keliolikų valstijų, dai
navusi 112 kartų, kuomet bu
vusi kelionėje. Dabar pastojusi 
į “The Pennsylvania Grand 
Opera Co.”, kuri stato scenoje 
operą “Kovantcbina” Philadel- 
pbia, Pa. viename iš tenykščių

Naujienų" 
pasekmingai savo 
liek ji įsismagi- geriausių teatrų, Metropolitan 

užrašinėti, kad ()pera n0Use.

Besilankant man Philadel-
pbijoj, teko užeiti ir pamatyti 
šitą veikalų. Musų žvaigždė
Liuda Sipavičiūtė užima pirmą 
vietą ir šiame veikale. Martos 
rolė yra be galo didelė ir sun
ki išpildymui, bet ji taip išpil
dė savo užduotis, kad pilniau
siai galima ją lyginti su goriau
siais artistais. Visi gestai pri
verčia žmogui jausmus taip į- 
tempti, kad tik ir lauki ko tai 
nepaprasto. O balsas stiprus, 
kaip augštos taip ir žemos gai
dos aiškios ir švelnios. Nenuo
stabu, kad svetimtaučiai musų 
artistę surado ir pastatė ją pil
nai užtarnauton vieton. Mes, 
biedni lietuviai nepajėgiame 

\ ažiuoja svečiuotis pas save palaikyti savo augšto- 
_ .. .. ..v. Isios kultūros talentų — ką tu-l svečius prie milwaukiecių ... . . . ... c* .. . ,x. ,, . rime geresnio, tai tik pas sve-vaziuoja didelė didžiuma Kacino ..___________________ _  .

’ietuvių ateinantį 
balandžio 29 d. 
kee yra ruošiama 
apskričio didelis 
programe dalyvaus 
SLA. kuopos. Po 
bus šokiai ir balius išpuoštam 
lalociuj. 'Rodei visus Bacino 
ietuvius prašau važiuoti pasi
svečiuoti prie savo kaimynų 
brolių lietuvių į Milwaukee. 
Teatrui, šokiams ir baliui vieta 
įprinkta Pclonia Hali, 3 & Burn 
ham Sts. Turiu pastebi, kad 
ne mes vieni Milvvaukee sve
čiais busime, bet taip jau ruo
šiasi kenoshiečiai, Waukagano 
lietuviai, South Milvvaukės ir

Ona Dakšienė, 
kontestantė, 
darbe veikia 
nūs “Naujienas” 
darbas einas net dulkės rūksta.1 
žiuriu, ir L. B. ir S. Dr-tės pa
rengime mus Onutė tik sukasi: 
vieną užrašo, bėga prie kito.— 
vis nauji skaitytojai,—duok jai 
mažyčius septynius doleriukus 
ir didžiausis dienraštis lankys 
per visą apskritą metą. Užklau
siau kaip einas konteste, p. 
Dakšienė teisingai bizniškai at 
sakė: “Ar žinai lietuvį, kuris 
nori ‘Naujienas’ užsirašyti ar
ba tokį, kuriam 
užrašyti ?” 
testantei p. Dakšienei 
cino kolonijos vardą 
šiamem “Naujienų” 
kuoaukščiausiai.

tų prisirašė moksliškose įstei- 
gose šiais metais.

Beveik 21,000,<)()() studentų 
randasi pradinėse ir viešose 
mokyklose. Aukštesnėse moky
klose užsiregistruota net 4,- 
000,000. Privatišikose pradinė
se mokyklose yra 2,000,000 
studentų, ir privatiškose aukš
tesnėse mokyklose yra 250,000 
studentų.

Kolegijose ir universitetuose 
randasi 1,000,000 studentų už
sirašę. Mokytojų lavinimo mo
kyklose yra 300,000; tik biz
nio kolegijos parodo mažėjimą 
studentų skaičiaus.

(FLIS)

užsirašyti 
butų galima 

Velijam savo kon- 
mus Ra- 
atžymėti 
konteste

sekmadienį, 
Mat, Milwau- 

SLA. 10-to 
programas.

septynios 
programų i

Woollens Dcntįstas 
l’rezhlrntitM The llayes Įimtai OfiMt)

Atsiminkite: 23 Metų Įstaiga

VIENUODŲ KAINŲ 
SKYRIUS

1800 S*. Halsted St.

VISUOMET ŽEMOS KAINOS
Todėl kad

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

Jų* gatiMite fthin žemas kalnas 
kiekviename ofine 

Darbas garantuojamas kiekviename ofise

%'uvo Dantys ...... ........... ................
Perliniai Dantys .........................
•JO AnižiuuM Duiityn _ __ ______
Snlila l>ant)H ___ _____________
Tr u fortu 
Truoe-blte Ikinljii .......... .. ....................
S. H. Wnlte Nut uruliui_______
Naturulėt. l’lnk 1‘leifos —__ _
Pleitų pataisymas ..... . ... „_____
Dsiihj uad^.ilniaM, vienas dantis__ *1
Utniukitniii gydtiolžs ..................  ŠI
Utruukiinus diuitij gus su oYlgmu _ *3

Keletas dantų *1 kiekvienas 
lukslnės Cronu, '4?-karato ______   *A
llrldsework (ut dantį) ______   *0
Nidunru prlpildyntas .....* *____ ŠI
41loy pripildymus UilkAtos rijšies *'4
lukslnltti Infay . ............  *3 Iki *10
Natūrali* spalvos crouns *5
Pnreellnlal Jaeket erowns__*10 iki *'40
X-Ray (kas 3 dantys) __ 00c

Teikiam vlski» geriausio kas tik 
yru dcntlsterljoj

RAŠYTA GARANTIJA
ATSILANKYKJT ŠIANDIE DEL 

DYKAI AFSKAITLIAV1MO

Atsiminkite: 23 Metų [staiga
Turpo JuckNon Ir V*n Bures

326 So. State St.
sale Rialto teatro 

Pasižiūrėkite j musų langus 
— 2 aukštas

V*Kurida Iki K. NedCUotul* III pietų

Didelj dalį nerviškumo galima 
susekti paaugusiuose vaikuose, kad 
jie turėjo perdaug didelį stimulia
vimą savo kūdikystėje, ir tame 
priežastis gludi, kad kūdikiai buvo 
vartojami kaipo žaislas tėvų, gimi
nių ir draugų. Su kūdikiu galima 
žaisti, bet ne daugiau kaip penkio
lika minučių iki valandos kiekvie
ną dieną. Virš to jei kūdikis yra 
verčiamas perdaug kvatoti, krykš
tauti, dėl to jis kaip kada pradeda 
vemti, tas kūdikį perdaug įrituoja 
ir jis verkia arba nemiega.

Bukštumas, verkimas ir kūdikio 
nemiegojimas gali būt lengvai pra
šalinama elgianties su kūdikiu at
sargiau, bet kuomet negalit numa
nyti kodėl kūdikis yra neramus, 
tuomet duokite jam keletą lašų gry
nos, nekenkiančios Castoria. Malo
nu yra žiūrėti, kaip greit nurami
na kūdikio nervus ir jis greitai už
miega; vienok jose nėra gyduolių 
nei opiates. Tai yra grynai dar
žovės — receptas randasi ant vy- 
nioklio. Vadovaujanti gydytojai už
rašo jas nuo colic, choleros, diarr- 
hea, užkietiejimo, gasų viduriose ir 
Žarnose, karščio, nemigos ir kito
kių suirimų kūdikystėj. Virš 25 mi- 
lionai' butelių išyartojama į metus 
ženklina jų didėlį * populiarumą.

Su kiekvienu buteliu Castorijos, 
jus gausite i knygutę Motherhood, 
vertą savo svarumu kaip auksas. 
Tik žiūrėkit Qhas. H. Fletcher’s 
parašo ant kiekvieno pakelio, tuo
met jus gausit tikrą Castoria. Taip-

Dabar naujos Ortophonic Vic- 
trolos Victor, Columbla, 

Brunsvvick yra staila iš
girsk pas BUDRIKĄ.

Nauji Lietuviški 
Rekordai

J. BABRAVIČIAUS '

26058 Atsigėriau arelkėlės ir
Graži čia giružė

26057 Žedėlis iš Vilkaviškio mieste
lio ir Pas darželį 3 mergeles 

16034F Aguonėlės ir 
Kur Bakūžė Samanota

16085F Tykiai, Nemunėlis teka it 
Visur tyla

61002F Karvelėli ir
Plaukia sau laivelis

ĮDAINAVO BUTĖNAS
68699A Užmiršai tėvų kapus 

Karvelėli
26031 Valio nepriklausoma Lietuvą 

ir Klaipėdos maršas
80525 Vai Jonukai Jaunasis ir 

Karklino žvirblelis V. Daukša
80470 Linksminkis Jonai ir

Kas subatos vakarėlį Vinckevičius 
16092 Ak, Myliu tave ir

Neveski vaikine K. Menkeliuniute
Perkant 6 ant sykio, prisiuntimą 

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

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

CH1CAG0, ILL.

Seven times around the earth 
lesa than a second. This is the 
speed of a ray of light. Think of 
it! Also the force back of this 
terrific speed.

Do you wonder Why it is neces- 
sary for an eye to be healthy and 
normai to' deal successfully vvith 
this tremendous force. Any won- 
der the light seems too bright 
when your eyes are abnormal ? Any 
vvonder you have mote comfort in 
the dark? Any vvonder why de- 
fective eyes cause niental and 
physical break-downs? With the 
new discovery, SOFT LIGHT 
GLASS, the sunlight is not too 
bright for any eyc. Consult Dr. G. 
Serner, at 3265 So. Halsted Street, 
about this wonderful glass. I gi randasi daug imitacijų.

Phone Boulevard 4705

^tos

l’drduodanias
visur

CHICAGOf. * Avė.
217 E. lH‘noiiII.

ChicagO’

UIHk

TTie Smoother and beit#? Cigarette
not a cough i n a carload

© IMI. r. LoidlaidCf.. Uit. I7M
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SPIRITIZMAS
(Tęsinys)

Seansuose, kuriuos rengia 
pasauliniai mediumai, turi tiks
lą supažindinti žmones su anuo 
po mirties gyvenimu, leisti pasi
kalbėti gyviesiems su jų bran
giųjų genčių ir pažįstamų dva
siomis ir gerai pasipelnyti, į- 
vvksta įdomių ir tiesiog “ste-
buklingų“ dalykų.

Vieta kame įvyksta tokie se
ansai, paprastai esti tamsi ar
ba kiek apšviesta, liet nustaty
ta, kad dvasios didesniu noru 
lanko tamsias vietas, ne švie
sias: tada jos drąsesnės ir leng
viau atlieka visokius veiksmus. 
^Mediumas esti atskirtas nuo 
žiūrėtojų paprastu barjieru, o 
priešais susėda žmonės, atvykę 
pasižiūrėti ar pasikalbėti su sa
vo bočiais.

Tokiuose seansuose laisvai 
žmogus gali pasikalbėti su savo 
mirusiu tėvu ar motina, tik i 
dvasios nemėgsta liečiamos: ta
tai joms esą užginta. Pakanka | 
mediumui parodyti kokį daiktą, j 
kuri velionis nešiojo, ir 
mas tau

mediu- 
pašaukia tą dvasią. 

Kartais nereikia nė to, pakanka 
nupasakoti bent svarbesnes ve
lionius žymes.

Dvasios, atėjusios šin pašau-' 
lin, esti labai išblyškusios ir 
visos paskendusios rūkuose, 
taip kad negali veik pažinti jų. vado duotu ženklu urnai puolu- 

Buvo ir yra mediumų, kurie si, rado kad gėlė buvo atneštos 
po gerai padarytos revizijos ir pačios mediumos, kuri buvo jas 

žiūrėtojams, paslėpusi savo tam tikrai pa-
pri berdavo iš oro ant stalo gy- siutuose rūbuose.
vų dar rasotų gėlių ir siųsdavo Teismas, išnagrinėjęs bylą 
žiūrėtojams. Tuo ypač buvo į- į asmerkė Oną Rottę pusantrų 
garsėjsi Ona Rottė, kuri gavo metų kalėti, 
gėlių mediumo vardą.

l ik vieną kartą Onai Rottei per seansą, atnešami paties me- 
demonstruojant Berlyne, mies- diumo arba jo bendrininkų, ; 
to prefektas atsiuntė policiją, Ypač moterys savo rūbuose pa-Į 
paskirdamas nusimanantį apie'slepia reikalingus daiktus ir į- 
spiritizmą vadą. Policija, sulig; s i neša; paskum patamsėję taip 

--------------------------------------gudriai ir vikriai išima kas rei
kalinga, jog žiūrėtojai nė nepa-

1 stebi.

r i

su atidžia sekant

d.-..-. x

(Atlantic and Pacific Photo]

Baronessa Ravensdalle, duktė mirusiojo lordo Curzono, ku
tą po išrinkta prezidente Anglijos moterų balsuotojų sąjun

gos, kuri siekiasi panaikinti suvaržymus moterims profesijose,
bizniuse ir amatuose.

Viljams dėl Paryžiaus pasiseki
mo.

Nauji Rekordai 
Už Senus!

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

Tiktai atveskite juos pas 
mus ir gausite be jekio pri
mokei imo sau tinkamą nau
ją rekordą už kiekvieną 10 
senų rekordų, šiam pasiūly
mui nėra jokio aprubežiavi- 
mo. Atneškite kiek tik nori
te senu rekordu.

» v •

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

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

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

DIALTQ
MB.MUSIC SHOPS

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

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

> ■■■■... ..

MŪRINIS arba MEDINIS
ff 4 n įmokėti — kiti lengvais v I U mokėjimais i 24 mėnesii
C1 A įmokėti — kiti lengvais iš- V I U mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir rųšių.

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

1

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

I krikščionių milijonų, abejojan
čių savo religija, spiritizmas 
yra tikrai Dievo siųstas, kuris 
išgelbėja žmones nuo sadukėjų 
materializmo, nieko nematančio 
anapus grabo. Spiritizmas yra 
vaistas nuo religinio atšalimo, 
ypatingai todėl, kad jis pajėgia 
moksliškai įrodyti žmogaus gy
venimą po mirties. Spiritizmas 
yra tarsi žiedas viso, kas yra 
brangiausia kiekvienoje religi
joje“.

Nors šie religijos atstovai 
garbina kiek įstengdami spiri
tizmą, laidoja materialistinę fi
losofiją, tačiau jųjų dideli šau
ksmai gyvenime neranda prita
rimo.

Spiritizmas šiais laikais mo
kslo neigiamas ir, iš gyvenimo 
išstumtas, savo “moksliškais” 
Įrodymais gali įtikinti tamsius 
sodiečius ir religijos fanatikus, 
gi materialinė filosofija ne tik 
ne griūva, bet smarkiai auga 
ir plečiasi.

Mes pakalbėsime dabar apie 
tai, ar spiritizmas yra moksliš
kai įrodomas, ar mediumai iš
ties iššaukia mirusiųjų dvasias 
ir su jomis kalba?

Spiritizmas, moksliškai ne į- 
rodomas, nes visa, kas įvyksta 
rengiamuose seansuose, yra 
vien prigavimas. Mintys, reiš
kiamos mediumo priklauso pa
čiam mediumui ir nieko bendra 
neturi su tariamosioms dva
sioms.

Geriau žinot ir kankintis, ne 
kaip tamsybėse gyvent ir džiau
gtis. — Voltairė.

PerdideliR nr- lOk ba Skaudamas 
šlapinimas se- Y nyvų žmonių 1 Pelengvlnama 
ii su

SANTAL .
Jį MIDY
J Capsules■y ParduodamaKp visose

* vaistynčse

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

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

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

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

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Budweiser
Tikros Rusios

Malt Syrupas

žinoma ir plačiai įgarsėjusi 
mediume Euzapija Puladino, 
italė, kurios seansų eidavo žiū
rėti įžymus europiečiai, 1895 

, m. “Draugijos psichiniams da- 
. .. . . - . . . , lykams tirti“ ji buvo pakviestaVisi daiktai, kurie atsiranda. ' ... . x _Anghjon ir sugauta prigauti)ne- 

'jant ir pripažinta prigavike.
Iš paskutiniųjų spiritizmo iš

radimų bus rankų, kojų ir kitų 
dalykų lipdymas, atliekamas 
mediumų, padedant dvasioms. 
Visi seansai, daromi minėtu ti- 

f 

kslu, tėra akių apdumimas ir 
pinigų traukimas. Keista butų, 
kad dvasios, jei tokios yra, ei
tų šin pasaulin, šaukiamos šar
latanų mediumų biznio reikalu.

Tačiau yra spiritizmo gynė
jų, ypač iš religijos atstovų pu
sės.

Katalikas Miersas knygoje 
“Žmogaus asmenybė” sako: “Aš 
tikras esu, jog yra metodas 
(spiritizmas), priartinąs paži-

nyčios autoritetas bus išplės- 
Krikščionybę tas moks-

Tik patyręs ir daug seansų 
I lankęs žiūrėtojas, žinodamas vi 
Į sas mediumų gudrybes, taip 
moka kontroliuoti, jog mediu
mas negali niekaip jo akių ap
gauti ir visos “dvasios“ pasiša- 

i liną nuo jo.
Amerikietis mediumas Vil- 

jams 1891 mt. kaitą Paryžiuje 
per seansą atšaukė iš kapų mi
rusio gydytojo ir jo dukters 
dvasias, kitaip sakant, jas ma- 

, terializavo.
žurnale “Vevue Spirite“ ben-ltas...

' diadarbis Maimari, kuris buvo ^as tik apvainikuoja ir padaro 
lankęs daug seansų ir gerai su-J ’^tu turinčiu pagrindo moks- 
sipažinęs su mediumų darbais, H11, Patvirtina spiritizmas tai, 
per seansą davė ženklą, ir vie- m°ko Kristus ir ‘Naujasis 
nas iš žiurėtojų uždegė šviesą,. Įstatymas . Vyskupas Merikas 
o Maimari pagriebė “gydytojo sako: “Matei’ializmo filosofija 
dvasią“ už rankos. Gydytojo palaidota spiritizmo įrodymų ir 
dvasia pasirodė esanti gana įrodymo, jog gyvuoja dvasios 
tvirta ir visaip stengėsi 1 po mirties”.
traukti ranką, publika žiurėjo , j Archidiakonas Colley dar ryž
tas imtynes ir laukė kovos vaiskiau pabrėžia: “Dėlei daugelio 
siij.

Pasirodė, kad gydytojo dva- i 
i šia, kuri buvo juodai apsivilku
si, buvo pats mediumas, Po! Vii-j 
jams, o duktė paprasta lėlė. Tuo 
budu sekant įgudusiai akiai,! 
buvo pagautas garsėjęs Ameri- 

' koje ir Europoje mediumas, ir 
apleidęs Paryžių nuvyko Lon
donan ieškoti geresnių aplinky-į 
bių. Gi spiritistinė spauda už-, 
gynė tą įvykį ir garbino Pol

OLDGOLD
JUOKAI

Vyras gali turėti širdį mylėti ir 
dvi nioteriK vienu sykiu, bet jis tu
ri turėti užtektinai proto, kad to 
nedarius.

Tėvas: — “Kur tu buvai perei
tą naktį ?”

Sūnūs: — “O, aš tik buvau pa
ėmęs porų vaikinų pasivažinėti/’

Tėvas: — “Pasakyk jiems, kad 
jie kita sykį nepaliktų špilkų iš 
galvos kare.”

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

Iššauktos dvasios privalėtų, 
taip galvoti ir kalbėti, kaip kad 
tas asmuo žemėje gyvendamas

kad žmogaus dvasia yra išsigi
musi.

Vilius Vimdtas, garsingas 
psichologas dalyvavęs daugelyj 
spiritistinių seansų, pasakė: 
“dvasios, iššaukiamos mediumų, 
turi išsigimusį protą’’. Per tą 
pati senasą, kaip pastebi Genti
mi, filosofo Voltairo dvasia ga
li savo mintis reikšti kaip pa
prastas vežėjas, jei mediumas 
yra žemojo sluoksnio ir menko 
išsilavinimo, o jau po 10 mi
nučių, kaip garsus filosofas, 
jei jį vaidina išmokslintas me
diumas. Buvo atsitikimu kada 
buvo iššaukiamos dvasios, ku
rių žmonės dar ramiai tebegy
veno žemėje.

Baigiant apie spiritizmą rei
kia padaryti šią išvadą: tai yra 
dalykas, išdykėliu išgalvotas— 
ir religijos atstovų išgarbintas, 
kuris savyje be prigaudinėjimu, 
nieko neturi. V. Mickus.

Akys, Ausys, Nosis, Gerkle

SpecialėK Akiniu Kainos 
Paauksuoti .... $4, $5, $6, $7, 
Auksiniai $6, $7, $8, $9, $10, $12

Dr. F. O. Carter 
177 North State Street 

Sekamos durys nuo Chicago 
teatro, 2-ros lubos

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—3545

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902
3514-16 Rooaevelt Rd. 

arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGKIAMS

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

1618 West 18-ta Gatvė
________________ I

Greičiausiai parduoti amas 
Malt Syrupas markele... tai 
reiškia r

Valgiai įgaunu geresnį skonį ir 
yra labiau maistingi Kuomet yra 
kepami su Budweiser Tikros Ku
šins Malt Syrupu.

ANHEUSER-BUSCH
ST. l.OUIS

rjįJJOP flavored 

Mudivai^^ 
<ey Malt SYR"p

M*NUFACTUREO by ’<SHęiJSER-BUSCH|HC>į 
. —2-T:Louis.—

Western Sales Corporation
1525 Newberry Avė. Diatributors Chicago, III.

BM-74

Ožiaugkites Moderniniais 
Patogumais!

Atsikratykit nuo savo išėjusios iš mados vanos, nesanitariškos 
sinkos arba closet’o outfit’o. Jus galit lengvai pamainyti juos į 
naujus ir moderniškus fikčerius ir pigia kaina. Nebūkit kitą 
sezoną be šių moderninių patogumų.

TIK PAGALVOKIT!

Pilnas Maudynės Outfit’as Už $53

Šis maudynės outfit’as susideda iš roll rim kojomis vanos, su nikeliotu kra
nu ir nubėgimui vandens paipos prijungimu.
Lavatory yra 18x21 apron styliaus, “china” .rankenukės, nikelioti kraneliai, 
pažymėti dėl šilto ir salto vandens, nikeliotas “trap” j sieną.
Closet’o outfit’as iš vitreous china ir bowl, golden oak arba beržo mahogany 
užbaigimo.

Sol Ellis & Sons,
PLUMBING, HEATING & ELECTRICAL SUPPLIES

2118-20-22 S. State St
Telephones: Victory 2454-55-56
\ CHICAGO, ILL

4606-08 W. 22nd St.
Pilone,: Lawndale 2454; Cicero 130 

CICERO, ILL
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BOLŠEVIZMAS IR BAŽNYČIA

Musų komunistai džiaugiasi Rusijos ateistų laik
raščio, “Bezbožnik”, pranešimu, kad Vokietijoje smun
kanti religija. Girdi, nuo 1918 metų iki 1926 pasitraukė 
iš katalikų bažnyčios Vokietijoje 218,750 parapijonų; o 
iš evangelikų bažnyčios per tą laiką pasitraukė 1,243,092 
parapijonai. J t j

Bet tas pats “Bezbožnik” praneša iš sovietų žemės

(Pacific and Atlantic Pbotol

Arkivyskupas Jose Morą dėl 
Rio, 75 m., galva katalikų baž
nyčios Meksikoje, pasimirė bal. 
22 d., San Antonio, Tex., į kur 
atvyko iš Kubos. \

B. Kuodai tis

Marsas
♦

[“K. ’] Paprastam žmogui at- 
i rodo musų žemė labai didelė. 
Tikhai jeigu jis naktį žiurėda- 
mua į ^ žvaigždes atsimins, kad 

nuo artimiausios žvaigždės švie
sa keliauja iki musų ketverius 
metus ir 139 dienas, tad jis su
pras, kad visa musų žemė, pa
lyginta su tokiu tolumu, tiesiog 
nyksta, šviesa apeina per vie
nų sekundę 7^ kartų aplink 
visų žemę, ir ši šviesa keliauja 
nuo artimiausios žvaigždės iki 
musų Žemės beveik 4Vį metų! 
Visos kitos žvaigždes išskyrus 
maždaug 80, yra daug daug to
liau. Tai atsiminus, tegalima 
suprasti baisių, tiesiog nejau
kių erdvės tuštumų, kurioje 
tarp pavienių masių tęsiasi di
džiausi tarpai. Suprantama, 
kad šiurpuiliai pereina per kū
nų, ir noroms nenoroms kyla 
klausimas: nejaugi mes, žmo
nės, esame vieninteliai protau
jantieji pasaulyje sutvėrimai?

rinio polio mažėja, ir aplink ją Tuo tarpu baltųjų masių pra- niams, bet visi kiti daviniai 
atsirando tamsiai pilka kartais nykimas yra pastebėtas ant tam prieštarauja. Del savo tirš-
beveik juoda juosta. Gi žiemą, Marso. Tai yra labai nuostabu! tomo, suplokštinimo, didumo ir
baltoji masė smarkiai didėja ir Nes Marsas yra tiek toliau nuo spektrumo Marsas neabejotinai 
tamsi juosta nyksta. Pietinia- saulės už žemę, jog jis, kaip priklauso prie pirmosios grupės, 
me Marso pusrutulyje šitie teorija rodo, gali gauti tiktai Iš pastebėtųjų šiemet reiški- 
reiškiniai vyksta priešingai, va- apie pusę tos šilumos, kurią nių patys įdomieji yra šie: pie- 
dinas, baltajai masei didėjant gauna žemė. Todėl reikėtų ma- tinio polio baltoji masė yra ne- 
šinuriniame pole, pietiniame ši nyti, kad Marso polio baltosios pakrautai didele. Jos sumažė- 
masg mažėja. Čia reikia pa- masės niekuomet negalėtų žy- 'j imas įvyko nuostabiai trumpu 
brėžti, kad Marso yra tokios pat; miai aptirpti arba net visai su- laiku. Keletas aiškiai apribotų 
metų dalys, kaip ant žemės, tirpti, jeigu tai butų vanduo, ir gerai žinomų dėmių nuosta-
Tiktai kad Marso metų dalys Žinome, jog musų žemė yra biai pradingo trumpu laiku, 
yra beveik du kart ilgesnės, pergyvenusi jau keletą šiltų ir kuris kartais tęsėsi vos keletas 
kaip žemės, nes ir jo metai yra šaltų gadynių, kurios, regis, bu- valandų. Paskum dėmės vėl 
beveik du kart ilgesni, už mu- vo ne viename pusrutulyje, bet pasirodė. Prie didžiosios “šyr- 
sų. Mat, Marsas yra toliau nuo visoje žemėje. šaltosiose ga- tis” žioties kairiojo krašto yra 
saulės už žemę, ir dėl to pra- dynėse dideli Žemės plotai buvo tam tikras plotos, kurs maino 
eina daugiau laiko, kol vieną storai apsikloję augmenų net spalvą, Marso metų dalims pa
kartą apeina aplink saulę. Bet ten, kur dabar yra šaltas kli- sikeičiant. Anglų astronomas 
grįžkime prie baltųjų masių matas. Manoma, kaa Šitos M. W. H. “Steawenson” pasisa-

visai kitokių žinių. Anot korespondento Junius B. Wood, 
“Bezbožniko” skaitlinėmis, vienoje tik sovietų Ukraino
je bažnyčios kasmet išleidžia savo reikalams $10,000,000 
ir jų veikimas didėja, narių skaičius auga.

Prieš karų Ukrainoje buvo 26 pravoslavų vyskupai 
ir 10,560 popų. O dabar Ukraina turi 95 pravoslavų 
vyskupus ir 10,709 popus. Charkove pirma buvo dvi
dešimt devynios parapijos ir 10,600 parapijonų; o da
bar yra 87 parapijos ir 46,700 parapijonų.

Taigi sovietų respublikų sąjungoje bažnyčia eina 
tolyn vis stipryn, nežiūrint to, kad bolševikai kiek drūti 
stengiasi išnaikinti religiją ir veda ateizmo propagandą 
net valstybės lėšomis.

Prieš keletą metų bolševikai buvo sumanę sunai
kinti stačiatikių bažnyčią “diplomatišku“ keliu. Jie ėmė 
proteguoti radikališkus elementus stačiatikių dvasiški- 
joje ir padėjo jiems suorganizuot naują “gyvąją bažny
čią“. Šitai naujai religinei organizacijai sovietų valdžia 
ėmė atidavinėt senąsias pravoslavų šventyklas ir kitokį 
turtą. Kuomet senųjų stačiatikių vyskupai buvo visaip 
varžomi ir laikomi kalėjimuose, “gyvosios bažnyčios“ 
vadai galėjo veikti be jokių kliūčių ir su jais viešai prieš 
publiką bičiuliavosi visagalingieji komisarai.

Bet tikinčiosios minios atsisakė sekti paskui naujo
sios religijos apaštalus! Jos su panieka atsuko jiems nu
garą, ir šiandie apie “gyvąją bažnyčią“ Rusijoje nebe
girdėt. Kovoje su pravoslavų bažnyčia bolševikai tapo 
negarbingai sumušti.

Kodėl jie pralaimėjo? Del to, kad prieš žmonių įsi
tikinimus jie kovoja smurtu!

Kada valdžios atstovai, lyg tas Sobakevičius, savo 
purvinais batais trempia tą, kas yra brangu žmogaus 
sąžinei, tai jie iššaukia miniose ne pagarbą sau, bet pa
sipiktinimą. Beginklės minios gali neturėt pajėgos to
kiems savo skriaudikams atkeršyti, bet jos tuo atkak
liau laikosi savo įsitikinimų, kuriuos valdžia niekina.

Ir štai šiandie matome, kad “bedieviškoje“ Rusijo
je bažnyčia eina stipryn, kuomet tose šalyse, kur religi
ja nėra persekiojama, ji smunka.

Sąžinės laisvė ir tolerancija yra šimtą kartų galin
gesni ginklai kovoje su žmonijos prietarais, negu visi 
prievartos įrankiai.

IŠVIRTO I “SOCIAL-PAT- 
RIOTUS”

“Laisvė” perspausdino iš ko
munistinės “Kareivių Tiesos” 
straipsnį po antgalviu: “Ar rei
kia gint Lietuvos neprikaluso- 
mybę?” Tenai Įrodinėjama, kad 
Lietuvos kareiviai privalo kovot 
už Lietuvą ir guldyt už ją savo 
galvas, jeigu Lietuvą užpultų 
Lenkija, štai kaip straipsnis 
skamba:

“Kai kurie kareiviai sako 
arba bent galvoja: kokis jam 
reikalas gint Lietuvos nepri
klausomybę, jam Lietuva nie
ko gero neduoda. Kam guldyt 
galvą už Lietuvą, kuri darbi
ninkams ir valstiečiams neša 
vien vargą.

“Jei tik taip galvot, tai 
aiškus dalykas, kad Lietuvos 
nepriklausomybės neverta 
gint. Tačiau nereikia užmiršt 
štai ko: Lenkijai rupi pa
grobi Lietuvą ne tam, kad 
palengvint darbininkų ir val
stiečių gyvenimą, o tam, kad 
dar didesnį jungą uždėt ant 
•Lietuvos darbo žmonių spran
do. Antras dalykas: kas ne
nori guldyt savo galvą už 
Lietuvos nepriklausomybę

nuo Lenkijos imperialistų, 
tas turi žinot, kad tuo neno
ru galvos guldyt jis galvos 
neišgelbės. Jei Lenkija pa
grobs Lietuvą, tai tas pri
skubins imperialistų karą 
prieš S. S. R. S., o Lenkija 
tuomet varys Lietuvos karei- 
rius guldyt savo galvas už 
Ix?nkijos dvarininkų ir bur
žujų reikalus.

“O kas stos su ginklu ran
kose prieš Lenkijos imperia
listus, tas kartu privalės (? 
“N.” Red.) tą ginklą vartot 
ir prieš Lietuvos fašistus, 
kad vieton fašistų valdžios 
pastatyti darbininkų ir val
stiečių valdžią. Vadinas kas 
gins Lietuvos nepriklausomy
bę nuo Lenkijos imperialistų, 
tas kartu (? “N.“ Red.) ko
vos ir dėl Lietuvos darbinin
kų, valstiečių ir kareivių vai* 
džios.“ 1 |

'lai matote. Komunistai, ku
rie pirma apsiputodami pravar
džiuodavo socialistus “social-pa- 
triotais” už tai, kad šie pripa
žįsta savo krašto gynimą, dabar, 
patys pavirto karštais “social- 
patriotais”!

Komunistų organas sako, kad 
kareiviai turi guldyt savo gal

vas už Lietuvą, nepaisydami to, 
1 kad dabar Lietuvą valdo Sme
tona, kuris ‘“nieko gero neduo
da” nei darbininkams, nei val
stiečiams.

Kad bolševikiškos davatkėlės 
nepasipiktintų šitokiu fronto pa
keitimu “tėvynės gynimo” klau
sime, “Kareivių Tiesa” mėgina 
apdumti joms akis ir iškelia du 
neva argumentu “galvos guldy
mo” pateisinimui. Viena, ji sa
ko, kad kareiviai, kovodami 
prieš Lenkijos imperialistus, 
“privalės” pavartot savo gink
lą ir prieš Lietuvos fašistus; ir 
čia pat ji priduria, kad gyni
mas Lietuvos nepriklausomybės 
nuo lenkų bus kartu ir kova už 
darbininkišką valdžia.

Tai yra tuščias ir žioplas ple
palas. Kuomet Smetonos gene
rolai vadovaus armijai, kovo
jančiai prieš lenkus, tai ta ar
mija, žinoma, bus ne Smetonos 
priešas, bet jo įrankis.

Antras “Kareivių Tiesos“ ar
gumentas visai neturi nieko 
bendra su “galvos guldymu“ už 
Lietuvą. Ta pasaka, kad po Lie
tuvos užgrobimo lenkai tuojaus 
pradėsią karą su sovietų Rusi
ja, yra tik spėjimas, kuris gali 

i būt teisingas ir gali būt ne. Jei
gu lenkams pavyktų užgrobti 
Lietuvą, tai jie gal stengtųsi 
gyventi su Rusija kuo taikiau
sia, kad ji nekliudytų jiems Lie
tuvą išnaudoti, o ne j karą eitų.

Taigi komunistų organo išva
džiojimai neverti ne sudilusio 
dvylekio. Vienintelis rimtas pa
matas, dėl kurio Lietuvos žmo
nės (ne tik kareiviai, bet ir kiti 
gyventojai) privalo ginti savo 
krašto nepriklausomybę nuo 
lenkiškų imperialistų pasikėsi
nimų, yra tas, kad Lietuva ne
galėtų normaliai gyvuoti ir vys
tytis, patekus po svetimu jun
gu. Lietuva, kaip ir kiekviena 
kita tauta, turi pati rūpintis sa
vo likimu.

Todėl Lietuvos kareiviai at
kreips savo ginklą ne tik prieš 
lenkus bet ir prieš rusus arba 
kitus užpuolikus, kurie kėsinsis 
Lietuvą užkariauti. Kartą Lie
tuvos žmonės jau iškarše nuga
ras Maskvos gaujoms, kurios 
buvo atsivilkusios Lietuvon, ūki
ninkų lašinius ėsti.

Maskvos samdiniai, kurie ra
šo straipsnius “Kareivių Tie
sai“, žino, kad teisingai aiškin
dami kareivių pareigą ginti sa
vo krašto nepriklausomybę jie 
nusidėtų savo “raudoniemsiems” 
penėtojams. Štai delko jie savo 
“social-patriotizmą“ mėgina pa
remti tuščiomis pasakomis.

Bet vistiek jie jau skelbia 
“social-patriotizmą“, tuo budu 
išsižadėdami dar vieno savo 
“principo”!

Didžiausia gražbylystės pa
slaptis būti rimtu.

Jei tu nemoki valdyti pini
gus ir moterį, tai jie tave val
dys.

Nejaugi išties esame visai ap
leisti šitoje baisioje tuštumoje,? 
šis klausimas yra toks svarbus, 
jog net astronomai, šitie pilki 
šalti skaičiuotojai juo susirūpi
no, ir ėmė ieškoti, ar nėra nors 
musų saulės sistemoje dar vie
nos kitos planetos, kurios būk
lė tiktų gyvybei atsirasti ir 
plėtotis. Išrodo, jog tinkamiau
sia tam planeta butų Marsas, 
nors rodosi, kad Venera tiktų 
labiau, jeigu tiktai viena są
lyga butų patenkinta: jeigu 
jos para butų maždaug tokia, 
kaip musų.

Marso panašumas į žemę yra 
iš tiesų, didelis, ‘žiūrėdami į 
Marsą, visų pirma pastebėsime, 
jog jis yra nepaprastai raudo
nas. Jeigu mes būtumėm ant 
Marso ir žiu retu mėm į žemę, 
ji mums atrodytų tokia pat 
raudona, kaip ir Marsas. Ka
dangi žem$i oras veikia kaip 
koks raudonas stiklas, kurs 
praleidžia labiausiai raudonus 
ir geltonus spindulius, praryda
mas mėlynus ir violetinius, tai 
mes būdami ant Marso, maty- 
tumėm tiktai geltonus ir raudo
nus spindulius. Taigi, remian
tis vien tuo reiškiniu, reikėtų 
manyti, kad Marsas turi oro ir 
kad šis oras turi būti maždaug 
tokios sudėties, kaip Žemės 
oras. Jokio abejojimo, ar Mar
sas turi oro, negali būti. Tyri
nėjimai su tam tikrais prietai
sais neabejotinai parodė, jog 
Marso oro tikrai esama tokios 
pat sudėties, kaip ir musų že
mės oro. Tiktai Marso ore, re
gis, nėra vandens garų.

Žiūrėdami į Marsą pro žiūro
ną pastebėsime ant jo mažiau 
ar daugiau raudonų vietų. Du 
šimtu metų šitos vietos nemai
nė savo bendro pavidalo. Del 
to šitos raudonos vietos turi 
būti pastovus Marso paviršiaus 
reiškinys. Jeigu mes su tokiu 
žiūronu galėtumėm nusikraustyt 
ant Marso, tad pastebėtume™ 
ant žemės tokių pat mažiau ar 
daugiau raudonų vietų. Šitos 
vietos butų musų Žemės dyku
mos. Mes turėtumėm aiškiai 
matyti Sacharą, Kaliaharį, Ara
biją, Gobį arba Samuo ir be
veik visą Australiją.

Stebėdami Marsą matome ant 
jo žalsvai pilkų vietų taip raus
vųjų. Ir šitos žalsvai plikos 
vietos nemainė bendro pavidalo 
per maždaug 200 metų. Brai
žiniai, pagaminti pirmųjų ste
bėtojų maždaug prieš 200 met
rų, rodo tas pačias žalsvai pil
kas vietas, kurios ir šiandien 
tebematomos. Jeigu mes būtu
mėm Marso gyventojai, tai pa
stebėtume ant žemės tokių pat 
pastovių žalsvai pilkų vietų, ši
tos vietos butų žemės juros.

Bet visų šitų didelių panašu
mų tarp žemės ir Marso, yra 
vienas nuostabus reiškinys, ku
rį pastebi žmogus net visai ne
pratęs stebėti: Marso poliai yra 
apkloti aiškiai balta mase. O 
dar nuostabiau! jeigu šiaurinia
me Marso pusrutulyje yra va
sara, tad balta mase prie siau

poliuose. Atsiminkime, kad ir 
musų žemės poliai yra apsiklo
ję didelėmis baltomis masėmis, 
būtent ledu ir sniegu, ir kad 
šitie sniego ir ledo laukai va
salą mažėja, ir didėja žiemą. 
Ištiktųjų įspūdis yra toks, jog 
labai sunku tikėti, kad ant Mar
so nebūtų tirpimo ir užšalimo 
procesų. Kiekvienam, net labai 
kritiškai žiūrinčiam stebėtojui 
noroms nenoroms kyla mintis, 
kad Čia koks skystimas tirpsta 
ir užšąla. Suprantama, žmonės 
pirmiausia turi galvoje vande
nį. •

Tuo tarpu palikime šitas bal
tąsias mases, paskum dar kar
tą grįšime prie jų. Geriau įsi
žiūrėjus j minėtąsias rausvas 
vietas, reikia pasakyti, kad ir 
jose įvyksta nežymių atmainų, 
kurios yra susėjusios su Marso 
metų dalimis. Noroms neno- 
roms reikia pripažinti, kad žiū
rėdami nuo Marso į žemę ma
tytumėme tokių pat atmainų 
tam tikrose rausvose vietose. 
Atsiminkime, kad, pavyzdžiui, 
Amerikos tyrumose karštu me
tu visi beveik augalai išdžiųsta 
ir.paliųties metu visos tos ty
rumos gana greit sužaliuoja.

Jeįgu jnesu būtumėme ant 
Marso, tad pastebėtumėme že
mėje, tame plote, kur teka Ny- 
lo upė, kad tam tikrais pro
tarpiais pasirodo ilgas tiesus 
brūkšnys, šitas brūkšnys butų 
matomas visada tuo metu, kada 
abyšaliai Nylo upės auga ir 
bręsta augalai, pasodinti kultū
ros laukuose. Bet jeigu tyrinė- 
tumėm šį reiškinį tokiais mil
žiniškais instrumentais, kokių 
turi Amerika, tad greičiausiai 
galėtumėm įsitikinti, kad šitas 
tiesus brūkšnys nėra ištisas, 
bet susideda iš daugybės pavie
nių vos teįžiūrimų taškų, šitie 
taškai butų dideli kultūros lau
kų kompleksai, kurių tarpe yra 
dykos žemės plotai. Ypatingas 
dalykas, kad visai tokių pat 
reiškinių pastebime ant Marso! 
žiūrint mažesniais instrmentais, 
rausvose vietose matyti tiesių 
brūkšnių, kurių daugelis yra 
pastovus, nes jau ilgą laiką ne
maino savo vietos. Dar nuosta
biau, kad visos šitos linijos 
tęsiasi nuo tariamųjų jurų iki 
jurų.

žodžiu sakant, panašumų yra 
daug, tiek daug, jog noroms 
nenoroms žmogus gauna įspūdį, 
jog ten yra maždaug toks pat 
pasaulis, kaip musų Žemė.

Gaila tiktai, kad yra, ir gana 
daug, skirtumų ir priešingumų. 
Jau sakyta, kad tyrinėjant 
Marso orą pasirodė, sprendžiant 
iš tam tikrų instrumentų davi
nių, jog Marso ore neturėtų 
būti vandens garų, arba jei bu
tų, tai labai maža, šitas daly
kas labai sunku sutaikinti su 
nuomone, jog žalsvai pilkos 
vietos tai vanduo. Bet jeigu 
tai nebūtų vanduo, tad perio
diniai reiškiniai susėję su Mar
so metų dalimis, negalėtų būti 
vegetacijos gaminami. Turime 
prisipažinti, kad tuo tarpu ne
galime išaiškinti šitų priešingu
mų.

Grįžtant dar kartą prie bal
tųjų masių poliuose ir palygi
nus jas su baltomis žemės po
lių masėmis, aiškėja toks skir
tumas: žemėje bent istoriniu 
laiku, dar niekados nebuvo at
sitikę, kad sniego ir ledo ma
ses butų visiškai nutirpusios.

bendros temperatūros atmainos 
parėjusios nuo saulės padėties. 
Tokiu budu galėtų būti, kad 

1 Marsas gyvena šiltąją gadynę.
Betgi šis aiškinimas yra silpnas, 
nes jeigu tokios šiltos ir šaltos 

'gadynės pareitų nuo saulės vei
kimo, tada aišku, šitos gadynės 
turėtų įvykti vienu laiku viso
se planetose. Kiti manė, jog 

■ tariamasis skystimas ant Mar
so nesąs vanduo, bet, sakysim, 
skysta dvidegaji anglis. Bet ir 
šita nuomonė griežtai neatlaikė 
kritikos. Dar kiti šaukėsi pa
galbon šių dienų stebukladarį- 
radioaktingumą. Jeigu visoje 
musų Žemės masėje butų 
1/5000 mg. radius viename ku
biniame metre, tad visas žemės 
vidurių karštis butų to radiaus 
pilnai pagaminamas. Niekuo 

' nenusidėtumėm panašumui į 
teisybę, jeigu manytumėm, kad 
Marso masėje yra šiek tiek 
daugiau radiaus. Bet šis aiški
nimas yra dėl to netikęs, kad 
jis vieną neaiškų dalyką sten
giasi išaiškinti, naudamasis ki
tu nežinomu dalyku. Taigi ir 
šį Marso reiškinį tuo tarpu ne
pajėgiame suprasti.

Gali būti, kad čia priėjome

kė esąs įsitikinęs, jog čia turi
me reikalo su vegetacijos reiš
kiniais. Rausvose vietose įvyko 
atmainų, kurios taip pat pri
klauso nuo Marso metų dalių.

Pirkit nuo musu olaelio kai- 
nomla. Coppcr coli gailinis 411- 
dytuvaa virtuvfia boileriui, 
>6.85 Klauskite Pono Musil.

Peoples Plumbing &
Heating Supply So.
490 Milwaukee Avė., 

401 N. Halsted 8t.
Haymarket 0070—0070

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvio, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

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

Racine, Wis.
Tel. J3353

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

i ir Retail. Išimtini pardavinėto
jai, 3% pigiau už cash.

prie to punkto, kada reikia pa
brėžti, jog visos 8 musų sau-| 
lės sistemos didelės planetos' 
aiškiai skiriasi į dvi grupi. Prie ’ 
pirmosios grupės priklauso: 
Merkurius, Venera, žemė, Mar- 
sas, o prie antrosios grupės— • 
Jupiteris, Saturnas, Uranas ir 
Neptūnas. Šitas skirstymas 
pagrįstas ne tiktai jų didumu 
ir tirštumų, bet ir jų medžiagi
ne sudėtimi. Nes paskutinių 
keturių spektruose yra tam tik
rų absorbcijų juostelių, kurios 
aiškiai sako, kad šių planetų 
bent atmosferose yra mums dar 
nežinomų medžiagų, arba neži-
nomų medžiagų junginių. Ta
tai rodo, jog musų sistemoje 
sąlygos yra gana įvairios. Mar
sas, dėl jo atstumo nuo saulės, 
yra ant ribos tarp vienos ir 
antros grupės, šiuo faktu butų 
galima naudotis išaiškinti kal
bamiems nuostabiems reiški-

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU
Matyki t M r. MACIKĄ

PEOPLES BANK
I 47 St* & Ashland Avė.

KAURAI
IR

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

RUG and FURNITURE 
CLEANERS

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

0

GYVENIMAS
Mėnesinis žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metami _ $2
Pusei metų _...............- $1
kopija —-------------— 20c

Mėgėjai rimtų ir pa
mokinančių straips
nių visuomet skaito 
GYVENIMĄ.; Įsigy- 
kit ir skaitykit žin- 
geidų gegužinį GY
VENIMĄ!

Qv»r." ir G

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

■ ■■— —............. ■ » . 11-, i į , r



Penktadienis, bal. 27, 1928 NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

APLANKYKIT

IR

Vertė

i

1928

VALIO!!VALIO!!

1928 M. KETURIOS EKSKURSIJOS
LIETUVON
Tiesiog j Lietuvos Uostą

KLAIPĖDĄ
Be Jokių Persėdimų

bažnyčia

■ 
■

Kokiuo 
pavcldė ji- 
paslaptis, 
paslaptis

Pas
ui e- 
tam 
šuo,

Paskanintas su Bohemian apyniais.
Rekomenduojamas ir dastatomas per -m

Puritan Malt Extract Co. |Į 
29—31 N. Wacker Drive, Chicago, III. Jj

Niagara Falls

IETUVA
Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

duntYES
I MurtoeCo., Dpi. U. Chicago

Švarios, Grynos, Sveikos 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murino Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygute “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

KUN. M. X. MOCKUS 
Viršminėtoj temoj kalbės

mykščių pasisekimų apgautos, dai tenykščiuose kalnuose ir ly- nės neturėtų nesąmoningo ga
jos tariasi pasieksią dargi ant- gumose, grįždami iš medžiok- bumo orientuotis, jie nejustų 
rą okeano krantą. lės, visados randa tiesų kelią į

šunų uoslės gabumai irgi lig savo palapines. Tatai aiŠkin- 
šiol buvo instinktu aiškinami, darni jie tvirtina, kad jie išlai- 
Bet tai yra klaidinga: šuo pa- ką savo sąmonėje visus pada- 
prastai uodžia |>ėdas ir suseka rytus kelio pasukimus. Forde 
jus tik iš kvapo. Anglų gam- iš Vakarinės Virginijos pašte* 
tininkas Romans dargi tyri- bėjo, kad prityrę medžiotojai 
mais įrodė, kaip šunys yra jų tenykštėse vietose staiga pa- 
uoslės vedami. Jis darė su sa- junta kažin kokį nusilpimą, ku- 
vo medžioklės šunimi daugybę ris juos įtikina, kad jie eina 

, Tokį nusilpimą, 
kurie įrodo minėtą dalyką. Jis galvos sukimąsi kartais jaučia 
išėjo iš tam tikros vietos apsia- seni prityrę medžiotojai dargi | bus greit išaiškinta.
vęs savo paprastais medžioklės prerijoje. Tačiau, jei šie žmo-1 
batais y- nuėjo visą anglų my
lią (1,6 klm.). Jo šuo,, nuves-1 
tas į išėjimo vietą, tuoj rado 
pėdsakus ir greitai pasileido 
Taškui savo poną. Kitą kartą 
tuo buvo įvestas į kambarį, kūl
is matė savo poną rengiantis 
nedžioklėn; paskui jis pasislė-- 
)ė, o keliu išleido savo eigulį, 

galinu I Girio pėdais šuo pabėgėjo ke- 
ožiuka | etą žingsnių, bet paskum, su- 

jratęs, kad tai buvo ne jo po- 
las, toliau nebebėgo. Trečia- 
ne bandyme 12 asmenų, tarp jų i 
imies šeimininkas, nuėjo, eida- 
ni paskui vienas kitą, du šim- 
u žingsnių, o paskum persis-' 
;yrė į dvi grupes, viena nuėjo- 
lešinėn, antra kairėn; šuo bė-į 
o bendrais pėdsakais, išsisky-į 
imo vietoje truputį sustojo, I 

ir paleidi I >amąstė ir pagaliau nubėgo ton 
L f >usėn, kur buvo jo ponas.

;um Romans padavė savo 
žioklės batus svetimam ir 
ikroj vietoj jie išsiskyrė; 
iribėgęs tą vietą, tuoj nubėgo 
le savo pono pėdsakais, bet jo 
>atų. Taip pat, kai Homans 
psiavė naujais, dar neavėtais 
>atais, šuo abejojo sekti jo pe
lais.

D-ras G. J. Klein.

APIE GYVULIŲ 
INSTINKTĄ.

[“K.”] Instinktu vadiname 
gyvulių gabumą, nesąmoningai 
atlikti tikslingus veiksnius, 
rių jie negalėtų atlikti vien 
vo protu ir 
stinktas yra, 
veldimas, bet 
kelias kartas,
Ii pamažu pranykti, bet, 
ra vertus, gali susidaryti ir 
ji instinktai.

ku- 
sa- 
In- 
pa-
l“'1 bandymu — tarp Ritų ir šiuos, ne ton pusėn. ga-1

ant- 
nau-

Pavyzdžiui, G. 
Leroy pastebėjo, kad tose vie
tose, kur labai persekiojamos 
ir naikinamos lapės, lapiukai 
jau prieš įgydami šiek tiek pa
tyrimo, yra atsargesni, gudres
ni ir ne taip drąsus, kaip senos 
lajjės tose vietose, kur 
medžiojamos.

Iš kitos pusės, mes 
pastebėti, kad avys ir 
mėgsta žaisti ant kalnelių, non 
ir ne aukštų. Tai neabejotina: 
pėdsakas jų protėvių papročit 
gyventi aukštuose kalnuose.

Garsus gamtininkas Dougla 
Shnalding padarė eilę stebėji 
mų, rodančių, kad kai kurie gy 
vuliai gimsta su didžiausia at 
sarga instinktingų palinkimų 
Jis pavožė tik ką išsiritusių 
viščiukus po sietu 
juos tik |H> keleto dienų, 
pradžių jie buvo lyg išgąsdin 
ti aiškios šviesos, bet greit ji< 
f.tsipeikėjo ir sugebėjo visa 
gerai orientuotis: jiems nerei 
kėjo prityrimu įgyti krypties i) 
nuotolio supratimas, — j ienų 
jį atstojo instinktas. Po dvie 
jų minučių viščiukai jau seki 
akimis ropojančius vabzdžius 
gręžiodami šen ir ten galvas 
kaip ir suaugę paukščiai. Pc 
2—15 minučių jie jau lesė vab 
zdžius ir dėmes asloje, bet ne
sistengė tokį daiktą, kurs, jiems 
buvo nepasiekiamas, kaip tai da 
ro vaikai, norėdami sugaut 
mėnulį. Paskum viščiukai kai) 
tik pataikydavo į lesamą daik
tą savo snapais visuose jų 
veiksmuose. Visuose judesiuo
se buvo matyti nuostabiai išsi
plėtojęs instinktas, paskirtas jų 
gyvybės palaikymui.

Bet kartais instinktingi gy
vulio veiksmai jį ir pražudo 
Yra tokia vabalų rųšis 
loe”, kurių vikšras, išsiritęs iš 
kiaušelio, užropoja ant artimo 
jo žiedo, nors jis ten negauna | j 
sau jokio maisto, jis laukia 
kol ant žiedo nusileis bitė; ka 
tai įvyksta, vikšras užlipa ant 
bitės ir toji nuneša jį į avilį 
kur vikšras gauna sau maistu 
medaus. Bet kartais vikšrai 
apsirikęs prikimba prie didžių 
jų musių, kurios, kaip ir bitės 
yra plaukuotos, bet kurių liz 
duose nėra medaus, — ir vikš 
rarf turi neišvengiamai mirt

prityrimu, 
įgimtas ir 

ilgainiui, 
instinktas

šio keisto dvasios stovio.
Taigi mes matome, kad žmo

nės irgi turi tam tikrų instink
tų, ir žvėrių instinktas yra, tur 
būt, ne kas kita, tik įprotis, 
paveldėtas iš pirmykščių kar
tų. Toks paveldėjimas yra šiek 
tiek panašus į kai kurių dva
sios ligų paveldėjimą, 
budu lįvyiksta toks 
mas, — iki šiol yra 
ir abejotina, ar ta

jos ne

“me-

badu.
Gyvulių kelionės, matyti, irg 

daromos instinktingai. Dau 
giausia šias keliones gyvuliu 
daro ieškodami sau maisto, ku 
rio pritruko jų tėvynėje. Be 
kartais instinktas, skatinąs gy 
vulius keliauti, juos ir pražudo 
Štai pavyzdys. Norvegijoj y

giliausius 
jos praleidžia 7—b 
žiemą po sniege

rios kai kuriais metais didžiau 
siais pulkais keliauja į vaka 
rus, purpiaukdamos upes ir eže 
rus, perlipdanios 
griovius, 
mėnesius
sluoksniu, daugiau 1,5 metre 
storumo, ir pirmomis šiltomis 
dienomis tęsia savo kelionę 
Galop, nuvargę pelių pulkai, 
vilkų ir lapių puolami, erelių, 
sakalų ir pelėdų persekiojami, 
bet vis dar labai gausingi puo
la į Atlanto vandenyną ir visos 
lig vienai prigeria. Norvegų 
gamtininkas Koflet rašo, kad 
1868 m. lapkričio mėn. vienas 
laivas penkioliką valandų di
džiausiu vargu skyręs sau ke
lią per begalinę daugybę pri
gėrusių laukinių pelių, kurių 
kūnai juodavo visame Trond- 
hjemo iijorde. šiokia ar tokia 
butų priežastis, vejanti tuos 
gyvulėlius į vakarus, visgi, 
šiuo atsitikimu, instinktas 
jiems pražūtingas: pelės, per
plaukę upes ir eŠerus, puola j 
okeaną vien todėl, kad, pir-

Visas iŠ miežių 
— nėra pava

duotojų — padaro Puritan 
Malt Extract rinkiniu mi
lijonams amerikiečių — pir
kit, bandykit ir nuspręskit 
patys. Surasit, kad jis tur
tingesnis, stipresnis ir ge
resnis.
Vartokit ten kur reikia vir
tuvėj pasaldinimų.

PuriTan Malt

Naujienų Ekskursija
Gegužio

Tie ir daug kitų bandymų Į 
•odo, kad pėdų susekimas pa- Į 
•emtas vien fiziologiniu uoslės1 
utiniu, ir aukščiau aprašytu, 
itsitikimu šuo pažindavo savo; 
teimininko pėdas tik ant jo bą
li kvapo. Antra vertus, šu
les iš tikro turi paveldėtų in
di nktų. Pavyzdžiui, daug kas, 
ur būt, matė, kaip šuo daug 
<artų apsisuka ant kilimo, kur 
is nori gulti. Matyti, tai yra 

ne kas kita, tik instinktu vir
tęs judesys, kurį darė laukiniai 
hinies protėviai, norėdami su
guldyti žolę ir pasidaryti sau 
ninkštą guolį.

Taigi instinktai paveldimi; 
)e to žmogus negalėtų gyvų
jų prijaukinti, nes kiekviena 
įauja jų karta grįžtų į savo 
jirmykštj laukinį stovį. Jei mes 
sigilinsime į šią mintį, mes 
ladarysime išvadą, kad instink- 
as pareina iš paveldėto įpro
čio. įprotis virsta instinktu ir 
žmogui, nes daugelis musų 
/eiksmų yra atliekami be aš- 
;rios sąmones kontrolės. Jei 
ciek vienas žmogaus veiksmas 
•eikalautų dėmesio ir apmąsty- 
Yio, žmogus visą dieną pralei
stų vien apsivilkimui ir nusi- 
zilkimui, — bet mes tai daro- 
ne visai automatingai. Tokiu 
)at budu yra aiškinamas lau
kinių ir civilizuotų medžiotojų 
rabumas orientuotis. Pavyz- 
Ižiui, K. Merville iš Kanzaso pa
sakoja, kad medžiotojai ir va-

Iš new Yorko Klaipėdon

Baltic America Line

Smagiausia
Patogiausia
Kelione

Lituania

“Meksikos valdžia ir

Šiandien, Bal. 27 d.
(STRUMILOS)

Kari Požėlos Svet.
158 E. 107lh Street

Kviečiame skaitlingai atsilankyti, 
nes turėsit progą išgirsti daug įdo
mių dalyki? apie Meksiką, Meksi
kos kunigus ir kitus šventus daly
kus. Liet. Laisv, 1 Kp.

BALTIKO-AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS t

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui

Ima Ekskursija
Lietuvių Judamųjų 

Paveikslų Korp. 
išplaukė 

Balandžio-April 17 d. 
Laivu “LITUANIA”

Ekskursijai vadovavo 
JONAS K. MILIUS

2ra Ekskursija 
“VIENYBĖS” 

GEGUŽĖS 2-rą dieną 
Laivu “ESTONIA” 

Ekskursijai vadovaus 
Antanas Kundrotas

3čia Ekskursija
“NAUJIENŲ” 

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

4ta Ekskursija
LIETUVOS VYČIŲ 

Birželio-June 16 dienų 
Laivu “ESTONIA” 

Ekskursijai vadovaus 
Kazys J. Viesulą

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį 

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

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

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

Žinioms Kreipkitės j Vietos Agentą.

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

Klaipėdon
Be persėdimo

PUIKIU NICKEL PLATE IR LAKAWANNA GELŽKELIU
Cleveland, Ohio

Detroit, Mich.

. Grand Rapids, Mich.

Akron, Ohio

Toledp, Ohio

Michigan City, Ind.

"■■■i"

Kast St. Louis, III.

Springfield, III.
♦ • I

Westville, III.

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 Niagara Falls vandenpuolj ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui j New Yorką.

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuo jaus

NAUJIENOS
1739 So. Ilalsted St., Chicago. į
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NAUJIENOS, Chicago, ŪL Penktadienis, bal. 27, 1928

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos
Bridgeportas
Neprašytas svečias

Iš Birutės
Užhaigs savo sezonu

kų, kuriais jis duoda patarimus 
kitiems. Taigi, ar ne poranks- 
ti p. Visliomis 
das?

Lietuviškos kanklės
ėmė davinėti ro-

Lietuvių

Lietuvis pakorė su 
nų, paskui pats 

pasikorė

Marųuette Park
P-nia Petraitienė išvažiuoja 

Lietuvon

Elnnvood kapinės Kraukis 
K retys, 35 metų, gyv. 2615 
Mobile avė., pakorė savo sūnų 
šdvviną. I metų vaikutį, o pas
kui pats pasikorė. Prie paka
ruoklio rasta raštelis, kaip ma
tyt. skirtas Kreterio žmonos 
dėmesiui.

O O

Chiniečiai 
savo “miesto 
bus trečiadieny
lai

užbaigė stalyti
Atidarymas 

gegužės 2 d. 
kuris vadin-

lių Associacijos butu. Naujas 
trobesys, pasak chiniccių, esąs 
gražiausias iš visų chiniečių 
trobesių, išskyrus kai kuriuos

randasi 22-ros gatvės ir \Vent- 
\vorth avė. apielinkėje. Atida
rymo iškilmėms suvažiuos daug 
žemiu chiniečių'iš kitu miestu.

O o O

sekančiame 
atstovų huteIllinois valstijos 

didžiumą sudarysią “slapieji”.
O O O

Miesto taryba reikalauja, 
idant mero Thompsono valdžia 
parodytų sąrašus kiek ir kam 
mokama algų iš miesto iždo 
Miesto advokatas atsisakė iš
pildyti tarybos reikalavimus.

Ateinančio sekmadienio va
kare, bal. 29 d., plačiai žinoma 
ypač Chicagoj ir daug* dirbusi 
visuomenės dirvoj p. Petraitie
nė, kartu su chicagiečių ekskur
sija apleidžia Chicagą. O ųž 
poros dienų jau plauks Atlanti- 
ku. Ji važiuoja savo tėvynėn 
Lietuvon atostogoms.

Paklausus p-nią Petrai tienę, 
kaip ilgai ji mano svečiuotis 
Lietuvoj, atsakė, kad mažų ma
žiausia praleis vasarą, o jei pa
tiks, tai gal ir metus ir dau
giau.

Vargiai kuris nors didesnis 
visuomeninis darbas Chicagoj 
buvo pradėtas ir atliktas, ku
riame p. Petraitienė nebūtų 
darbavosi. Ypatingai ji daug 
veikė našlaičių šelpimui Lietu
voj ir Vilnijoj.

Linkėtina p. Pctraitienei kuo- 
laimingiausios kelionės ir sma
giai praleisti atostogas nepri
klausomoj, nors ir nelaisvoj 
Lietuvoj; parsivežti daug ener
gijos ir malonių įspūdžių 
brangios tėvynės.—V-s.

“Naktis Baltijos 
pakrantėse”

iš

Musų lietuviškos Chicagos 
centre, Bridgeportc, vis pasitai
kys kas nors nauja, jei ne 
šiandien, tai rytoj, jei ne rytoj, 
tai jau pasitaikė vakar. Ir štai 
kas atsitiko užvakar. Bet pradė
kime iš pradžios.

Halsted strityje, po numeriu 
3122, randasi krauuvūlė gruž
lių. 'Paisoma čia laikrodėliai, 
armonikos, parduodama jos, 
parduodama skripkos ir kiti da
lykai, laikomi tos rųšies krau
tuvėse. Krautuvės savininkas 
yra p. Labanauskas.

Pirm kurio laiko nežinomas 
piktadaris krautuvėlę apkraus
iu. Išnešė 12 laikrodėlių ir ar
moniką, vadinamą “konstantin- 
ka”. Jau blogai yra, jei kar
tais priseina parduoti tavoms 
su menku uždarbiu, bet daug 
blogiau jei kas nesiklausęs, ne
prašęs pasiima keliolika laikro
dėlių ir nė ačiū nepasakęs iš
eina savo keliais. Gailėjo žmo
gui tavojo, bet ką padarysi.

Ale užvakar ir vėl neprašy
tas svečias įsipirko p. Laba
nausko krautuvėm Kažinkaip 
jis atkrapšto langą ar duris, 
atsirakino jas—ir viduje! Bet 
čia susidūrė su nemaloniu siur- 
prisu: namie butą paties krau
tuvėlės savininko, p. Labanaus
ko. Pažino šeimininkas nepra
šytą svečią, pažino “svetys” 
šeimininką, kadangi “svetys” 
gyvena netolimoje kaimynystė
je.

O p. Labanauskas, nors ir la
bai nemalonu jam buvo nesma
gumų
pašaukti policiją, 
mai

Sekmadienio vakare Lietu
vių Auditorijoj musų Birutė su 
vedėju komp. S. Šimkumi, už
baigs muzikali sezoną — su
dainuodami paskutinį kartą po 
komp. Šimkaus, kuris tą patį 
vakarą, kaip 11:30 vai. aplei
džia ir Birutę, ir chicagiečius 
jau ant visados. Bukime visi 
šiame koncerte/ nes tai yra 
rengiama pastangomis vietinės 
Birutės, kuri savo vakarais ir 
koncertais visuomet mus pa
tenkina. Tai Birutė, kartu su 
p. Šimkumi, padarys ir šiuo at
veju 
kins

Komp. Šimkus atsisvci- 
su mumis ant visados.

— D. M.

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

la-

DelI taksų

laiku Chicagos 
jų tarpe ir lietu-

Jeigu kas turi Cbicagoje lie
tuviškas kankles, tai gal butų 
toks geras ir paskolintų jas tik 
vienai dienai nuėmimui paveik
slo Lietuvių Moterų Pasaulio 
Parodos, lietuvių skyriaus nau
dai.

ges i. Po programo gi buvo šo
kiai.

Publikos buvo nedaugiausia.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

Cypė už balsų sukimą
Teisėjas Edmund Jarecki pa

skyrė kaleli keturiems asme
nims už suptybes, papildytas 
buvusiuose primary Iralsavimuo- 
se, nuo 30 dienų iki vienų me
tų laiko.

Ateinantį trečiadienį, gegužės 
2 dieną, bus vaidinama šis 
naujas p. M. Dundulienės vei
kalas “Naktis Baltijos pakran-

kaimynui daryti, turėjo 
idant tinka- 

užrekorduotų tą įvykį.

Bridgeportas

dabotojas, gavo vienus metus ! 
kaziono burdo. Perkins’ui duo
ta 30 dienų; Alex Allen, 3501 
So. \Vabash avė., ir N 
Mayberry, 2918 Calumet 
(abu juoduku) atsisės 6 
kiekvienas.

Miestui prašant, Illinois 
tijos vaizbos komisija a 
iki 15 dienos gegužės klausimą' 
argumentų
kompanijų, idant butų joms lei-' 
sta imti didesnės mokestys iš . 
važiuojančios elevatoriais pub- Į

nai ruošiasi šiam spektaklidi, 
tad nėra abejonės, kad bos są
žiningai visi prisirengę.

Jau clucagiečiai spėjo žod
žiais iškelt p. Dundulienę, da
bar gi bus proga tai patvirtin- 

I ti atsilankymu j jos vaidinimą. 
Tuo mes įrodysime, kad įverti
name jos darbą ir didelį jos pa
sišventimą scenai. Kaip akto
rę, p. Dundulienę mes jau ge
rai pažįstame, ir ne kartą gerė- 

i įįomės jos gražiu vaidinimu. Da- 
, bar gi matysim, ką jos vaizduo
tė sukuria, ką išsvajoja.

Pasižymėkim tad gegužės 2 
dieną, t. v. trečiadienį, vakarui 

i C. S. P. S. salėje, 1126 W. 18 
icikalavimo kurie mėgiamo p.

Dundulienės vaidinimą, busime 
j tenai. —A. L.

avė.
mėn.

O O 0 ■ Joseph Pijano\vski, 8523 Mar-
Nacionąlė moterų balsuotojų ąuette Boad, paspyrė p-nios 
4a šiomis dienomis turi su- Lottie Frain šunytį. Pagavusi 

raktoriams išlyginimo Cliica-važiavimą Stevens _____
Vakar konvencijoj buvo kilu- * keletą šūvių j Pijanowskį, kuris 
sios karštos diskusijos ginidy-! antru kartu paspyrė tą šunyti 
mo kontrolės klausiniu. Gim- nežiūrėdamas pasargos. Rezul- 
dymo kontrolės šalininkės .įau-1 Uatr “nesusipratimo" Pijanows- 
čiasi laimėjusios 
tarta šį klausimą įterpti j Ly
gos 1928-30 metų studijų pro- • 
gramą.

Atidaryta pasiūlymas 
raktoriams išlyginimas 
gos upės. Kontraktas 
jis siekia puspenkto 
dolerių.

000

šalininkės jau-1 Uatc
. ba tapo nu-'hi tapo sužeistas. Kulkos patai- 

' kė dešinėn veido pusėn ir ran- 
I kon. Pašauta buvo ir p-ia 
Pijanowski, kai jos vyras sten
gėsi atimti iš Frain revolverį. 
Dalyviai buvo Pilsudskio para- 

kont-1 pijonyS Ką (U pasakysi: hono- 
Cluca-!ravį vra žmonės pilsudskinin- 

didclis, [kai? f iMJ'L
miliono

Draugysčių ir Kliubų valdy
bų (viršininkų), palaikančių 
Lietuvių Auditoriją, susirinki
mas įvyko balandžio 20 dieną 
Auditorijos name. Susirinkimą 
šaukė Auditorijos direktoriai ir 
atstovai. Tikslas buvo surasti 
priemones pakeisti pribrendu
sius auditorijos nuošimčius Še
rais. Susirinkimui visapusiai 
apkalbėjus klausimą, priimtas 
tapo direktorių sumanymas, 
kad už pribrendusius auksinių 
bonų nuošimčius draugystės ir 
kliubai priimtų Šerus. Dar yra* 
neišparduotų serų daug maž už 
$14,000.

Jei visos draugystės ir kliu
bai pasitiktų šį pasiūlymą prie
lankiai, tai daug jos pagelbėtų 
pagerinti Auditorijos Bendro
vės stovį.

Pirm keleto savaičių buvo 
pranešta, kad Auditorijos Ben
drovės pikninkas įvyks 8 dieną 
liepos. Turėjo gi būti pasaky
ta, jogei pikninkas įvyks 15 
dieną liepos. Mat, tie asmenys, 
kurie nusamdė daržą piknikui, 
per klaidą pasakė kitą dieną ko
respondentui.

Butų labai gerai, kad drau
gystės ir kliubai tą dieną ne
rengtų parengimų.

—Bendrovės korespondentas.

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

Dabartiniu 
gyventojai, 
viai (ypač namų savininkai), 
labai nerimauja dėl kiksų, ku
rių šiemet daugeliui nuskirta 
mokėti dvigubai daugiau, negu 
pernai.

Ir Reporteriui teko apie tai 
su vienu kitu kalbėti, ir net jo’ 
klausta patarimo. Jis apie to- Į Pereitų sekmadieni, bal. 
kias “aukštas materijas” pats d., vietos “Aido“ choras
nuovokos neturėdamas atsiklau- buvo suruošęs vakarą Strumilo 
sė vieno kito asmens, kuriems,. (Požėlos) svetainėje, 
jam rodosi, priderėtų geriau 
nusivokti.

“Ar yra vilties, kad pastan- <Iija 
gos, dedamos kai kurių žmonių didžiumoj, patyrę vaidylos, 
taksoms sumažinti, duos gei-i komediją suvaidinta gana 
džiamų rezultatų?” Toks klau
simas buvo duotas vienam žy
mios lietuvių finansinės įstai
gos vedėjui.

“Abejoju; manau, kad grei
čiau ne. Žiūrėk, biudžetas ta
po sudarytas, užtvirtintas. Rei
kalinga sukelti tam tikra pini
gų suma. Ji ir turės būti su
kelta. Ar išnaujo darys biud
žetą? Abejoju, kad darytų. 
Gal vienam-kitam ir sumažins. 
Bet abelnos sumos daug suma
žinti negalima bus”.

“Girdėjau, 
mų nemokėti 
man”.

“Nemokėti,
teismas pasibaigs, taip. Bet 
teismas pasibaigs valdinin- 
reikalavimų patvirtinimu, 
vis tiek pirseis mokėti, ir

Andai “Aušroje” užtikau 
pelį tokia antrašte: “Rašytojo, 
Visuomio Atsišaukimas į Vi
suomenę”. Tas lapelis ir su
kėlė manyje keletą minčių tiek 
apie mus, gyvenančius Ameri
koje ilgesnį laiką, tiek apie p. 
Visuomj.

P-nas Vi suomi s atvyko Chi- 
cagon prieš Kalėdas. Atvežė jis 
mums naują tikybą. Kaip ir 
kiekvieną atgabentą iš Lietuvos 
tavorą, mes būdami geri tautos 
sūnus ir dukterys, buvome pa
siryžę pirkti, ypač kad tavoras 
tapo plačiai išreklamuotas pirm 
paties p. Visuomio pasirodymo.

Susirinkome Auditorijoje jo 
tavoro licitacijai. žinote, lici- 
tacijai yra pardavinėjimas ta
voro minioms agitacijos pagel- 
ba. Susirinkome, klausomės ir 
klausomės, ir, kaip Dievą my
liu, nieku būdu negalime su
prasti, kam tas jo tavoras rei
kalingas ir kuo jis geresnis už
kitus. Kai p. Visliomis peikė k«d >>’ piliečių kantrybei yra 
kitu tavoras, dar galėjome su- • rilais, kad jie, valdininkai, ne
prasti, bet kai ėmė išrodinėti' 311. visokiu graftu, tiesiog
savo tavoro ypatybes, tai ir pa-1 piešimais, pertoli eiti .

—Reporteris.

kad yra sumany- 
taksų ir eiti teis-

žinoma galima,

Gaižaitę, nuo 10 ryto iki 1 vai. 
po pietų. Tel. Harrison 8803.

Roseland
Pereitų sekmadieni, 22

Pirmiausia buvo vaidinama 
Žemaitės dviejų veiksmų kome- 

Musų Gerasis.” Vaidino 
tad 
ge-

ra i.
du
rt u-

BIBLIJOS
STUDENTAI

Ned., Bal. 29, 1928
radio 

pradžia 
lygiai 2:30 vai. po pietų iki 4 

Prašom visus pasi- 
programa 
orkestrą, 
kvartetas 
Zavist.

Turės programą
W. O. R. D., 252

per 
m.,

kiaušy to

kol 
jei 
kų 
tai
dar, rasi, penktą nuošimtį kaip 
palauką.

“Ėjimas teisman tečiau butų 
labai geras dalykas ve kokiu 
žvilgsniu: tokia byla atkreiptų 
visuomenės dėmesį, o taipgi 
parodytų patiems valdininkams,

Lietuvių bylos 
teismuose

Henry Laba n prieš Joseph 
F. Soucup, bylos Nr. 175209, 
Superior Ct., byla dėl $15,000.

Michael Wisniewski prieš
Oscar 

Nr.

sirodė neišku, nesuprantama.
Apžiūrėję jo tavorą, pasi

klausę to tavoro reklamavimo, 
išėjome nusivylę, kaip kitados 
po pp. Byros, Olekos ir Leške- 
vičiąus koncerto iš Orchestra 
salės. Paskutinis atgabentas iš' 
Lietuvos tavoras liko visas ne 
parduotas.

Matyti, kad ir pats p. Visuo- John W. Winikates, 
mis suprato, jog rinkos jo ta
vom i, bent Chicagoje, nėra. Ir 
ve, aukščiau minėtame lapelyje 
jis jau vadinasi nebe naujos jr Anna 
tikybos tvėrėju, bet rašytoju 

Rašytojas tai rašytojas - 
nieko blogo tame, 
žmonių, kurie užsiima aršesniu, 
negu rašytojų, darbu. Bet, ap- Blauch Romanowski, bylos Nr. 
lamai imant, rašytojai stengia- B. 161279, Circuit Ct., divorsas. 
si kalbėti tokiais klausimais,1 
kuriais šiek tiek nusimano. Ki
taip tečiaus daro p. Visuomis: 
nespėjęs, atsiprašant, kojas 
Amerikoje sušildyti, jis griebia
si rašyti katechizmą šios šalies 
lietuvių dūšių išganymui.

Norai ir pastangos yra pa- Tautvais, bylos Nr. 475560, Su- 
girtini. Niekas nesiginčys dėl perior £t., divorsas. 
to. Bet mes žinome, kad vien 
gerų norų ne gana. Idant ga- Stclla A. Gedminas, Frank J. 
Įėjus duoti patarimus kitiems, Kech ir L. J. Haigler ir kitus, 
reikia pačiam davėjui deramai bylos Nr. B. 161538, Circuit Ct., 
susipažinti su padėčia tų daly- byla dėl partnerystės.

Golman ir kitus, bylos 
475222, Superior Crt. 

Frank E. Bilinski prieš 
Lucas, bylos 

475323, Superior Ct., byla už
daryti trust dccd’ą sumoj $2,-

Juk yra 500. s
Frank Romanowski prieš

John
Nr.

Joseph Zuperkus prieš Lotti 
Ziiperkus, bylos Nr. B. 161293, 
Circuit Crt., divorsas.

John Panouskis, prieš Christ 
G. Kolaris, bylos Nr. 161295, 
Circuit C L, dėl notos.

Anna Tautvais prieš Stanley

Konstantis Gedminas prieš

Po vaidinimo buvo gitarų 
etas, gitaros ir balalaikos 
etas (J. Kenstavičiaus ir Iva
novo), vokalis trio ir viena švil
pike mergina, kuri gana gerai 
švilpimu išpildė porą dalykėlių. 
Pabaigoj IjMD. “Aido” choras, 
vedamas J. Kensavičiaus, gana 
vykusiai sudainavo keletą dai
nelių. Tuo programas ir bai-

valandai.
klausyti, nes bus 
graži ir įdomi. Grieš 
solo, giedos choras, 
ir bus kalba per F.

Gerbiemieji musų
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 Hotel, 2150 Lincoln Park 
West, Chicago, III.
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Kodėl Hon, Aš prašiau, kad 
nupirktam WENNERSTEN’S 
Žinai, kad jis padaro

GERIAUSIĄ RUGINĘ 
DUONĄ MALI HOP

WENNERSTEN’S
Tikras Apynių Malt Extract '

SEZONO UŽBAIGIMO BIRUTĖS 
VAKARAS

Nedėlioj, Balandžio-April 29 d., 1928 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 S. Halsted St.

Įžanga $1 Pradžia 7:30 vai. vakaro

Programas susideda iš operos “Carmen”, uAi
dos”, “Fausto”, Treodora . Dainuoja Kastantas Sa
bonis “Aida”4 Ona Biežienė, Homneris, Julė Širvai- 
tė-Gapšienė ir daug kitokių gražių dainų. Užbaigai 
šokiai.

Kviečia visus Birutė.

That’s Squirming Out of It!THE JINGLE BELLES
\Vm. iTai bent moteris!

Stanard sumanė “apžiūrėti” i 
apartmentą adresu 1126 Plea- 
sant st., Oak Parke. Džianito-j 
rius čia yra p. Mockus — lie
tuvis. Stanard jau rengėsi ap
leisti apartmentą, kai jį “pasi-1 
tiko” p-ia Mockienė. Stanardui j 
nepavyko. Jis pavirto. P-ia 
Mockiene pagavo už plaukų ir 
davai juos rauti. Neužmiršo ji , 
nei pagelbos šaukti. Banditui 
buvo pavykę išsprukti iš p. 
Mockienės rankų, kuomet teta 
pasiskubino pagelbon su karšta 
pelenine. Na, ir vėl parpuolė 
Stanard ant žemės. Kada atvy
ko policija, tai plėšikas netik 
kad nebeįstengė pabėgti, bet 
net ir rėkti. Taip buvo jis “ap-



Penktadienis, bal. 27, 1928

Lietuviai Daktarai

V
Graboriai

lai-
Gegužės

yra ženklas

Lietuvės Akušerės

PRANEŠIMAS

Universal

su-

PRANEŠIMAI

įsigyti tikietus iš

South

Graboriai

ir OPTOMETR1ST

Nuo 
8:30

Redakcijoj 
State liauk, 3252

Lietuvis Graborius 
Balzamuotojas

Tel. Boulevard 2160 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

su
12

Ki-

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

2314 VV. 23rd PI. 
Chicago, III.

Tel. Kenwood 
a 1 a n d o s 

nuo 9 iki 
nuo 6 iki 

apart šventadienio ir

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

šiuomi pranešame, kad 
batoj, balandžio 28 d.,

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

Phone Boulevard 7589

Avė.,:
Rate-1

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Viršui
State Bank

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South AnHIuikI Avenuc 

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

Res. Telephone l’laza 3200

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.S. P. S. svetainėje, 1126

18 St. Visos vietos rezervotos, 
vietas 
anks-

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS

A K U š E R K
3252 South Halstod

iki

li vai. ryte;
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

land ir Van Buren, j lietuvių kriau
čių lokalo kambarį No. 204.

— X. š.

Lietuvių Kriaučių lokalo visi I 
valdybos nariai ir pildomoji tary-| 
ba, taipgi ir Joint Board delega-į 
tai, būtinai susirinkit nevėliau kaip! 
6:30 vai. vakare, panedėlyj, bal. į 
30 į Naująjį Kriaučių namą, Ash-i

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

Vai.: ' *------, n

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Menas ir musų 
menininkai

Trečiadienio “Naujienų” 
doje, balandžio 25 dienų, gerb. 
Dailės Mylėtojas užvedė bylą 
prieš kai kuriuos atvykstančius 
artistus-dainininkus pasodinda
mas juos kaltinamųjų suolan 
kaip savonaudas ir pelnagaudas. 
Nors gerb. Dailės Mylėtojas ki
tų artistų įrėminėjo vardais, 
bet viena iš jų, būtent p. J. 
Babravičių, musų tikrai gerų, 
_ vienų geriausių dainininkų, 
ka mes lietuviai turime, — tai 
nuteisė (kažin, ar tik savo vie
no, ar visų dailės mylėtojų var
du?). kuone “deportavimui” ir 
iš Chicagos.

iš dailės 
mylėtojų,

Aš, kaip vienas 
(bet tikros dailės) 
visai nesutinku su tuo, kad p. 
Babravičius butų vadinamas 
pelnogauda, ir štai kodėl: visu- 
pirma p. Babravičius negavo 
žymių už dykų; už tai jis turė
jo mokėti pinigus ir dirbti, o 
ir ne kiekvienas dirbdamas ir 
mokėdamas pinigus gali atsiek
ti tų, ko pageidauja; gi tai rei
škia, kad neturi reikiamo talen
to, idant pasiekus aukštumas ir 
paskui davus tikresnį publikai 
sielos lM*nų, be kurio tikrieji 
dailės mylėtojai negali būti pa
tenkinti ir reikalauja gerų dai
nų, arba muzikos (gaila, kad 
mažytė dalelė publikos temoka 
klausyti), artistiškai išpildytų.

l iesa, mes turime du “artis
tu” kiekvu nam Chicagos lietu
viui gyventojui, bet tokių, kaip 
muzikoje pp. Jozavitas ir Bi- 
janskas. dainoje pp. Babravičius 
ir Stogis, tai kiek mes turi
me? Dar viena porelė — pp. 
Satienim. ir viskas.

Taigi aš eisiu klausytis Bab
ravičiaus visuomet ne dėl “pa
šėlusios” reklamos, bet dėl to, 
kad Babravičius, kaip tenoras 
solistas, geriausiai man atsily
gina už mano sumokėtus pini
gus. Žinoma, jei p. Babravi
čius retkarčiais pasirodytų su 

“Birute,” tai butų pageidauja
ma, kaip ir p. Stogis kad daro. 
Bet jei jisai nenori (gal jam 
reikalas neišpuola), tai jo valia, 
ir niekas jam negali nieko blo
go primesti dėl to.

—Dailės Mylėtojas Nr. 2.

Baltijos Pakrantėse”, 3 [ 
aktų melodrama. Partšė ir stato 
scenoje art. M. Dundulienė, gegužio 
2, 1928, ( 
w — 
todėl norinti gauti geresnes 
malonėkite 
to:

Naujienų 
Universal 

Halsted St.
Aušros Knygyne, 3210 S. Halsted 

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

Paulina St.
J. Pačkorius, 10049 Peny 

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

Cicero Vyrų ir Moterų ApšvĮetos 
Draugystės mėnesinis susirinkimas 
atsibus balandžio 29 d., 1928 i 
Lietuvių Liuosybės svet., 14th 
ir 49th Ct. Pradžia 1-mą valan 
po pietų. 

Kaz. Jokubka, Rast.

Gegužės dienos pra 
kalbos

Antradienyje, l-nią d. gegn
es, Lietuvių Socialistų Sąjun

ga rengia prakalbas Mildos sve
tainėje, 3140 So. Halsted Street. 
Kalbės “Naujienų” redaktorius 
P. Grigaitis ir Dr. Montvidas. Į 
Bus pamarginimų. Pradžia 7:30 , 
vai. vakaro.

Gegužės Diena — darbininkų 
'.ventė.
Pirma Diena yra visos žmoni
jos šventė. Tūkstančius metų 
žargstanti žmonija 
na r i na geresnės 
kui.

klupčioda- 
ateities liu

Gegužės Diena 
denio žmonių, kurie dirba to

kiai ateičiai kad ir vargingiau
siai šiandien gyvenantys žmo
nės — klasė, vadinama darbi
ninkais — pasijustų, jogei ir 
jiems prašvito saulė, jogei ir jų 
gyvenimas vertas gyventi.

Nuo senų senovės 
žmonės gyveno 
dauguma vargo

kai kurie 
patogiai. Bet 

ir vargsta. Gc- 
ženklas to ide- 
geresnio gyve-alo, kuris siekia 

nimo ir vargstančiai daugumai.

su- 
1928,

11 vai. iš ryto, perkelsim Vin
cento Mickevičiaus kūną j nau
ją nuosavų lotą ant Šv. Kazi
miero kapinių, kurį patiko ne
laiminga mirtis rugsėjo 5 d., 
1927 m.

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

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažystamus atsi
lankyti ant virš minėtų kapi
nių ir suteikti paskutinį pa
tarnavimų Vincentui Mickevi
čiui.

Kviečia
Rozalija Mickevičiene

3316 So. Wallace St.

STEFANIJA DAPKAITfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 26 dienų, 7:80 va
landą ryte, 1928 m., sulauku
si 2 metų ir 4 mėnesių am
žiaus, gimusi Chicagoje. Gruo
džio 25 d., 1925 m. Paliko di
deliame nubudime tėvelius 
Franciškų ir Antaniną Dap
kus, 7 broliukus ir vieną se
sutę. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 100-17 So. La Šalie St.

Laidotuvės įvyks Subatoje, 
Balandžio 28 dieną, 7:30 vai. 
ryte iš namų j Visų Šventų 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Stefanijos Dap- 
kuitės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Broliai ir Sesuo

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CH1CAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Jiau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
•tt8.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

S. D. LACH AVICZ
IEŠKAU savo moteries Onos Kas- 

putienės. Ji mane apleido balandžio 
6, 1928. Sykiu su savim išsivežė ir Į Į 
mano mylimus vaikelius, dukrele 
Marijoną ir sūnų Antaną. Pasiilgau; 
jūsų visų trijų, meldžiu sugryšti, vi- 
kas bus dovanota. Iš Lietuvos pa-' 

eina Kupiškio parapijos. Merginai 
vadinos Bekevičiutė. Kas pirmas 
praneš, tam .skirtu Sl>.

ANTANAS KASPUTIS 
3507 U. Street I’ .

So. Omaha, Nebr.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.

Roosevelt 2M5«2,516

CEIcmjo, m
štai kodėl sakau, kad Gegužės 
Dienos šventė yra visos žmoni
jos šventė.

Dalyvaukime jos apvaikščioji- 
me! — Reporteris.

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

5107

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS*

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS 

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

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

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 pagelbų. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

A
Street

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

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Spccialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va- (

Phone Boulevard 6487
4619 South Ashland Avenuc 

ir 805 Dust 47th Street 
Phone Kenwood 17l»2 
Praktikuoja 20 metų

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.
ii ■ ■ ■ ■ r1" —.i ■—

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4 1821 South Halsted Street

Chicago, III.
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 no pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 

Res. 3201 South Wallace S'treet
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South VVestern Avenuc 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH 

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

Dr. J. J. Kovvarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartj

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 
Nerišliomis ir šventad. 10—12 dieną

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas li^as 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 O4«4

CLASSIFIED ADS

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago. III

2206 Milwaukee Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300

n'

.(Cuntinued ojj page 8).

644 E. 43 St. 
Drexel 2^87

Personai
Asmeny Ieško

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

St.
ir

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

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

es(, Intormary, II.. 
<lx de 12ta Gegužio,

dėdė sakė, “Palieku ši-

Room 514, 
City State Bank Building 

128-130 N. VVells St.

Mokame
AngšAiausias kaina*

BREVVER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasų 1 
specialistai. Paimam ir pristatom j' 
namus.

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

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

f

FKUDENTIAI AUTO LOAN8;
atdara vakarais, 803 E. OJ st St.. katnpaa 

Cottage Grove Midway 4111

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

ma
ur

uku, ir
Chicago, 111.

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

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

____ no,
S. OSGOOD,

Dcpt. 459, Great Norlhcru RailwayJ 2231 VVest Divislon St. “t
St. Paul. Milių, Tel. Armitage 1199

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

Įvairus Gydytojai

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.

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

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

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 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 1 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

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

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 S’t.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

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

3241 South Halsted St.
Tel. Yards 0062

7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir
Petnyčios

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 VVest VVashington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395
*

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest 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 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

Į CLASSIFiEŪ MliS.j
Miscellaneous 

(vairus

Miscellancous
_____ Įvairus_____

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 Fumigating Company
701 So. Cicero Avė.

Turėkit Gražių Pievų 
šįmet

Turėkit turtingų juodžemį 
Atsišaukit 

II. MARTIN
Stewart 9244 arba Regent 2392

Bridgeport Painting
& Hardvvare Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai 
tom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname Jums $100, $200 
arba $800, imame legali nuošim
tį. Pinigus gausite į 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

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

NORTHMORE UPHOLSTERING
SHOP,

6409 North Leavitt St. 
Tel. Briargate 6815

T. C. NAUGHTON, Plumbing and 
Heating, iron ir tile drainage. Plom
binio ir šildymo sistemos {vedamos 
dailinais išmokėjimais.

2248 W. Madison St.
VVest 0017

$5 ĮMOKĖTI
KITUS Į

3 METUSI
MŪRINIAI ir mediniai namai, 

garažai, porčiai, pakeliam namus, 
pertaisom, {dedam cementinius pa
matus, šalygatvius, grindis, stogus, 
malevojam, plasteriojam, j vedam 
plumbingą, visas darbas garantuo
tas, telefonuokit dėl dykai apskait
liavimo, Brunsvvick 4707.
AJAX CONSTRUCTION CO.

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

FRED VV. SORGL 
1013 N. California Avė. 

Humboldt 7946

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

935 W. Marųuette Road 
Tel. Wentworth 8548

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba uykit cream- 
carth soil ant sVtvo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės; kaip užlaikyti daržą.
OTTO WriTBOLD NURSERY
6755 Lolita Avc. Palisade 5220-2172

Financial
Finansai-Paskolos

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATIONGREAT NORTHERN RAILVVAY

Patarnauja agrikulturiniame cent
re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatini gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimų. Idaho, VVashjngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatai 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. I EI«^RS?J1UKTI^Ip4'Af 1ReikaS|už nuošimčio ir lengvais išmokė-

Kūtes arba smulkesnių informacijų J q r 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY ; 
Tlnnl Ai*I (:rej11 l/.itltvuir ’

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.

V A*

Tel, Lafavette 6738-6716

A. OLSZEWSK1
H241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant 

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

vakaras

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymų namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum
bingą ir apšildymų. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
6201 VVest Grand Avė. 

Bershire 1321 
MR. PARIS

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

HELBERG Bros, turi pinigų pas
alinti de) 2 morgičių už 4% komišo. 

| Taipgi pirmi morgičiai. Room 617-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.
AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?

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

WINTOxN AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus
Morgičiai pirmi ir antri 

6 nuošimčiais padaromi į 24 
valandas.

Musų išlygos bus jums naudingos. 
Kreipkitės pas

M. J. KIRAS,
8385 So. Halsted St.

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co 

1647 West 47tli St.

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

DAVID HAAS & CO.
6755 Sheridan Rd. 

Sheldrake 4020
PASKOLA namų savininkams nuo 

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

CENTRAL FINANCE CO.

MIRĖ Justinas Radušis 1924 me
tais, 1036 East 93rd St., Chicago, 
III., United1 States, iš Vilkšikų kai
mo, Naumiesčio apskr., Suvalkų red. 
Justinas Radušis paliko turtą Juo
zui Prilipui, pusbroliui. Kurie bu
vot ir girdėjot paskutinius žodžius 
palikimo turto, maloniai jūsų pra
šau duoti žinią man ypatiškai ar 
laišku; užmokėsiu Jums kiek Jums 
reikės. JOE PRILIPĄS ar PHILLIPS 
517 W. Madison St., Chicago, III.

PAIEŠKAU giminiu Janušaičių 
Amerikoje. .TanuŠaitis dėdė sirgo li- 
gonbutj Cook County, iš Cook Coun- 
ty j Oak l’kneįt, Informury, III. 
Matėmėms su ’ ’ 
1925; paskutinius jo žodžius girdė 
jau tokius: 
tam viską jam, jis giminaitis ma 
no.” Kurie girdėjote ir matėte, 
loningai duokite žinią ypatiškai 
ba laiško. Kiek reikės t 
patarnavimą. J U OZAS 
517 W. Madison St.,
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CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Personai

Asmenų Ieško
. (Continued from page 7)

VELTUI ;
Patentai. Vaizboženklial, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalai* kreipkitės prie manę* au 
pilnu utsitikėjimu. Teisinga* ir 
Greita* patarnavimu*.

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attornay, 

28*0 W. Chicago Ar*.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

BAHGF.NAS ui cash. Parduosim i 
pigiai naujus ir bisk{ vartotus ra* į 
kandus. G ra Aus, rankomis karbuo- 
ti seklyčių setai, $60, 7 šmotų wal. į 
valg. kambario setas, $59, I šmotų 
svilinu! miegruimio setas, $67, kar
pytai, lempos, pusryčiams setai, 
krėslai ir šimtai kitų dalykų. Atda- Į 
ra kožna vakarų iki 10 vai. Nedė-I 
lioj iki 5. Klauskit Inving.
TUFT’S FIREPROOF STORAGE 

liti Madison St.

Automobiles
M & K Motor Sales

untcaros šen tinai tr ataakand.au*! vartoti) 
karų pardavinėtojai, 100 garantnotų vartotų 
karų, pilnai UrmtU, gerame mochaniAkamo 
•lovyje, karai parduodanti nuo *180 Iki 
>2000. M»a turime karų kuria tinka viso- 
kiemą reikalam*. Caab, ilmokUjiinais. mai
nai a.

0811.18 «n. Halatad St.

BUICK vėliausio modelio, 7 pa- 
sažierių sodan, išrodo kaip naujas, 
kaina $845, {mokėti $100.

7020 So. Halsted St.
Dept. 7 

Chicago, III.

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas j au
tomobilių taisymo dirbtuvę, turi tru- i 
pūtį įnešti pinigų, patylimas ne-, 
reikalingas. 3407 So. Morgan St., 
Phone Boulevani 9-121.

_____________________________________ — 1 IX) 1X1R -27. SRlan*425 
BUICK "27. S«lan___________________ *050

JAUNA pora parduoda su nuo- oakland *28. 4 dudnUa^ian _ *oim 
stollu gražius rakandus, r-heo . 2o._ ♦ durimi* ^inn ............ $m.6

kambario setas, 2 miegru-----  ------
Galima parduoti dalimis. Keystone 
6738. 4337 N. Albany avė.

stoliu gražius rakandus, mohair chhysler •28. ’ moiiei ša"'....’, 
seklyčios setas, 10 šmotų valgomo NASH *27. adranced 0 sedan

lindo setai. Via! karai raranUiotL* limoMJImaia
2600 So. Halatad St.

Atdara visada

REIKALINGAS partneris j bučer-: 
ny ir grosernę, su mažu kapitalu. 
Tel. Commador 1790.

4 KAMBARIU neatsišaukusių ra
kandų .................................. $75

4 KAMBARIU naujų sampelinių 
rakandų .......................... $17o

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

' Išmokėjimais.
ABC STORAGE COMPANY

2525 W. Madison St.
Netoli Westem Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGA senyva moteris 
ba mergina prižiūrėti kūdikį, 
savaitei, kambarin ir valgis.

Haymarket 3260

JAUNA pora parduoda gražius

Business Chances
P*rdavimui Bitnlai ........

PARDAVIMUI bučernę ir groser- 
nę, darome cash biznj $60.00 j die
nų. Parsiduoda pigiai.

7118 So. western Avė.

Exch^
' EQUITY | MAINUS

.Jei jums yra pavojaus pražudyti 
equity lotų arba kitų real , estate, 
žiūrėkit musų skelbimų antgalviu 
“Personai.”

Reikalingos Ūkės
Ūkininkai, kurie norite mainyti

Farms For Sale
 Ūkiai Pardavimui j' 

MODEBNISKA 120 AKRŲ PIE
NININKYSTES FARMA

Puikus budinkai ir padargai, 
moderniška 10 kambarių stuba, 
gasiis, elektra ir vanduo, ccrti- 
fikuotos karves, bargenas už 
$75,000.

J. H. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė., Wilmctte 

Phone 364

Real Estate For Sale
Namai-žeme Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

JIjao savo ukes-farmas j Chicagos namus, 
»aua' tai malonėkite rašyti arba telefo •

NASH 1927 coach, labai gerame 
stovyje, mechaniškai gerame stovy
je, geras visais atžvilgiais, kaina 
$565- F1NANCE CO., 7001 Stony 
Island, Falrfax 8030. Atdara va
karais arba nedėlioj.

tai malonėkite rašyti arba telefo- 
nuoti j musų įstaigą, nes mos tu
rime iki valos žmonių, kurie nori 
fnrmų, Illinois, Michigan, Wisconsin 
ir Indiana valstijose.

K. J. Macke & Co.
(MACIUKAS)

2436 W. 59th Street 
Tol. Prospect 3140

BRIGHTON PARK
Barmenas

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

UŽ ALGĄ.
Keikia atsakančiai atrodančių vyrų, 
apie 25 metų amžiaus, j didelę {stai
gų, kurie gali kalbėti angliškai. Už 
ta darbų mokame $50 j savaitę.

M R. KERANSKI 
Rooin 1514 

134 N. LaSalle St

rakandus, vartotus 4 mėnesius, mo-1 
•*' hair Frieze seklyčios setas, 10 šmo

tų walnut valgomojo kambario se ! 
tas, 2 walnut miegrui 

— rai, parduosiu dalimis.
4626 N. Ashland Avė.

NAUJI STUDEBAKER
—____ _ ™ Naujas Studebaker Dictator Six,

tas, 2 walnut miegruimio setai, kau-; I durų Sedan, pilnai {rengtas su 
i spare tire, bumperiais ir kitais vi- 
• sais {rengimais ir atveštas prie du- 

_____ rų — kaina tiklai $1,345. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 

turiu Buick. Commander Sedan pilnai
ra-

KĄ TURITE MAINYMUI?
Mes mainom namus visokiu kui

nu. Lotus, farmas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
pagyvenimų mūrinis namas su vi
sais įtaisymais. Randasi prie pat 
šv. Jurgio bažnyčios. Tinkamas dėl 
mažo biznio, {mokėt $1,000. Savi
ninkas mainys ant bile kokio biz
nio arba lotų.

C. P. SU ROM SKIS CO. 
3352 So. Halsted Street 

Phone Yards 6751

Biznio viela; kampiniai 2 lotai 
prie 44 ir Calilornia Avė. Parduo
siu už ciish arba mainysiu ant na
mo ar biznio; taipgi į rezidencijos 
lotus.

Kas norėtų t mėli geriausią biz
nio vietų Brighton Parke, atsišau
kit prie savininko.

G. LUCAS
3255 So. Halsted St.

Victory 6122
PARDAVIMUI geras 2 flatų me

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

Triangle 6210

$1000 PIGIAU
'TURU) parduoti moderniška B

Itn* iharni murini bniiRalovf, caah
reikia.

AtaiA*U)ctte filnndio.
Havininkna 

67IH So. VVhipple Street 
Repilbli<* 87(18

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS

Prie VVisconsino virtinės ežerų, 
, kiekvienų, savaitę, pradedant gegu- 
• žio 12X
I

Transportacija, hotelio išlaidas, 
valgį ir t. t.

Padarykite susitarimų iš anksto, 
t nes mes galim nuvežti tik apru- 
bežiuotą skaičių žmonių. Apžiurėkit 
musų miškų apaugusius vasarna
mius, 75x150, $150, išmokėjimais, 

120% įmokėti, kitus po $5 j savaitę. 
Phone Wabash 6593 arba rašykit 
Lcng I>ake Woodlands. Room 522, 
166 W. • Jackson Blvd., Chicago. 
Pardavinėtojų reikia.

iš-

PARDAVIMUI ar mainymui nau
jas namas 2 po 6-6 kambarius, kar
štu vandeniu šildomas; priimsiu ma
ža namukų arba lolų. 3211 South 
Auburn Avė. ANTON STUKAS.

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

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

D’ALESANDRE

BEI K ALINGAS geras ne jaunas j 
vyras, kuris mokėtų gerai art ant 
ūkės. Atsišaukit žemiau paduotu 
adresu ir paž>nnėkit kirk reikalai! 
jat algos. J. Balbin, R. 1, Bos 57 
Pcntvvater, Mich.

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

1543 N. Homan Avė. 
Netoli North Avė.

I’rengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
airie norite pirkti naujj karų arba 

mainyti senų j naujj — telefonuo-—— ! Ml. .. F _ X — JI — — ▲ — •
MILDA AUTO SALES

806 W. 31 st St., Tel. Victory 1696 
D. KURAITIS ir A. KASIULIS

Savininkai

EŲU1TY Į MAINUS
Jei jums yra pavojaus pražudyti 

etjuity lotų arba kitų real estate, 
matysit mus tuojau. Proga apver
sti savo {plaukas j spekuliatyvę 
propozicijų. Nereikia damokėti cash. 
Ir ne real estate mainai. EQUITY

4 FLATŲ naujas mūrinis biznia- 
vas namas anl South Side, mainysiu 
ant bungalovv arba 2 flatų, namas 
Mar<|uette Manor.

4 FLATŲ mūrinis namas ant 36 
ir Lowe Avė., mainysiu j grosernę 
arba bučernę.

kitę arba asmeniškai atsilankykite j EXCHANGE, Central 3444, arba ad-
resuokit Bos 1060, Naujienos.

Farms For Sale
-Ūkiai Pardavimui

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

3043% Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 4266

Storage Išpardavimas 
Jūsų prosą nusipinUl aurttos rųiirs for 

nikiui, karpomi labai pisia kaina. 
4 kambarių fuiničiai taip piriai kaip 
Grynas tnahoitany parlorio artas *50. 
"Mohair frioe" parlorio setai. 
V alakiAko neAučio incdž|o valgomojo 
bario irtai, mtrgkambario setai. 
VV ilaon U iarg>«*taai . visokio dHltio. 

------------------------- --------- ----------------- ------ - Coxwcll >c««clAas, atolai. t ar <. 
menų. 'Puri turėti paliudymą. Pa- varamount storaok
geidaujama patyrę vyrai. Geras 7301 Greenwood av*.
“tleal”. Matykit R. H. BLAKESLY, ---------------------------------------
Rooin 518, 110 So. Dearbom -St. 
Tel. Central 3444.

*185

kam

NAUJI ir vartoti likę bankrutlju- 
sių rakandai ir kaurai. Tikras br.r- 
genas. Dastatyinas veltui. Bald’s 
Furniture, 1142 W. Madison st.

REIKIA draiverio, turi turėti pa-[ 
tyrimų prie rakandų.

4553 So. Gross Avė. i APLEIDŽIU miestų, turiu par
duoti !

MES uttnokčaima caah ui Jutu automo
bilių. visokių IMirbyačių ir modciių. Moa 
mokėsime daugiau nerti Blue Book vertė.

ATLAS MOTORS Ine.
0030 Cottmre Grove Avė.

PAIGE automobilius, visai mažai
VArtotftK pardavimui Inb&it mišriai.
Savininkan jpriiniK lotuH į mainus.

3352 So. Halsted Street
Phone Yards 6751

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI kampinė krautu
vė saldainių, delikatessen, ice cream 
parlor, cigaretų, cigarų. Parduodu 
šių krautuvę labai pigiai. Yra kam- 

Savinin------ i savo gražų 3 šmotų seklyčios : bariai gyvenimui ir lysas.
1 setą, 8 šmotų valgomo kambario kas yra _olselio biznyje, 
setų, 4 šmotų miegruimio setų, pa- I 658 W. 31 st Street
statomas gražias lempas, 2 kaurus i 

pviuaiinca mntorie n.nnmn Parduosiu dalimis ir pigiai.1bj * .l&ti T, įkandai tik 2 menesiu vartoti. '
‘ InZ'OJ; 2902 W. North Avė.,

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia_____

Daug skalbimo nėra, atiduodame į 
laundrę. Atsišaukite tuoj.

327 E. 115th Street
kampas Franeisco avė.

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

5702 So. Racine Avė.

Furnished Rooms
RENDON kambarys vienam ar

ba dviem vaikinam, su valgiu arba 
be valgio. Atsišaukite ant 3-čio aug- 
što. 1642 So. Marshfield Avė.

Nauji arba Vartoti Rakandai
Htoraeyjo, pigiai greitam iftpardavimui par- 

torio setai, valgomi setai, niiegkambario se
tai. taipgi didelis pasirinkimas visokių ra
kandų ir vartotų karpetų. visokio dldilo.

CH1OAK PARK STORAGE 
3631 N. Clark St.

W ar nėr Storam, 3"4tl N. Halsted St.
Atdara vakarais ir Nedėliotais iki 3 v. vai

PARDAVIMUI restaurantas su 
rooming house 16 kambarių. Kam 
reikalingas biznis, kreipkitės 

2113 So. Halsted St.

IEŠKAU kambario, našlys su vie-j 
na mergaite mokyklų lankančių,' 
prie mažos šeimynos ir blaivų žmo
nių. J. B., 3210 So. Halsted St.

Musicai instrumente
Muzikos Instrumentai

Sewing Machine
SiuTam0* Mažino*________

lYĖtUViA atidai. Nusipirkit siuva
mų mašinų. Pasirinkimas Singer ma-

GASOLINO steišinas ir automo
bilių taisymo šapa pardavimui už 

. Arba sa- 
nanio arba

; pirma teisinga pasiūlymų, 
vininkas mainys ant n-
lotų.

3352 So. Halsted Street 
Phone Yards 6751

šinų ir pertaisytų, $10I ir daugiau ai sernf. ir blIįCISČ 
išmokėjimais. 4251 Cottago Brovė Av. ba mainymui u

PARDUOSIU savo grojiklj pia- j 
ną, išrodo ir groja taip naujas, už į 
$95, $40 cash, kitus į 3 mėnesius.' 
6621 So. Richmond Avė., 2-ros | 
lubos.

Automobiles

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

PAVASARINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Tiktai Iki 
Mėnesio Užbaigos

DID2I AUSIS BARGENAS 
CHICAGOJ

PARDAVIMUI labai pigiai gro- 
1; nėra kreditų; ar- 

............   ant mažos fanuos. 
I Turiu du bizniu.

John Bagdon
2 W. Broadway, Blue Island, IR. 

Blue Island 2069 arba: John Bag
donas, Nexv and Used Lunibrr— 
Building Matcrial — R<x)fing and 
Builder, 134 St. VVoodland Avė., 
Blue Island, III.

PARDAVIMUI soft drink parlor. 
Pigiai. Tarp svetimtaučių. Priežas
tis — turiu du bizniu. 842 W. 59th 
St.

PARDAVIMUI ar mainymui 240 
akrų farma, 
.morgičiu ir 
mainysime j 
goj. 1459 N.

naujos mados, 
yra išmokėta', 

mažesnj namų Chica- 
Halsted St.

nėra 
arba

Geri
Pardavimui

ina su budinkais, 80 mylių nuo Či
kagos. Beveik visa dirbama; gera 
žemė, Arba mainysiu j didelį namų. 
Prieinama kaina.

Bargenai!!
pigiai 450 akrų far-

DVIEJU aukštų muro namas, 
kampas, 50x125 lotas, karštu van
deniu šildomas; viskas naujausios 
mados įrengta. Dviejų metų senu
mo. Ir yra keturių karų garažas. 
Parsiduoda už $15,506. Turi būti 
parduotas greitu laiku.

Taipgi daug kitų bargenų rasite 
mus pardaviniui ir mainymui.

Z. S. Mickeviče
& Company

2505 W. 63 St.

pas

ILLINOIS farma pardavimui ar
ba mainymui j Chicagos namų. 160 
akrų su budinkais ir išdirbta že
mė, tik 68 mylios nuo Chicagos 
šiaurėj, arli Kankakee, UI. Kaina 
labai pigi. Del platesnių žinių kreip
kitės: A. Petrulis, 1630 N. Robey 
St. Tel. Arniitage 3400.

Resortas ir Farma

Furniture & Fixtures
 Rakandai-Įtaisai,

NEATSIŠAUKUSIŲ RAKANDAI 
350 mohair ir frieze sek. setų $63 
200 vvalnut miegruimio setų .... $49 
175 vvalnut 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

Mes tunme Uvelti tuo, karu, tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik • 4 - - • - -

per pusę

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

Į — liga. Kam tokis Storas reikalin
gas, atsišaukit.

3551 So. Halsted St.$825
$795
$495 ....... .................
$350 ]abai gera šviežios mėsos«7Kn j ii » iv.. x_$750
$525

7715 So. Halsted St.MES mokame brangiai už jūsų se
nus rakandus, pečius, kaurus ir t .t. ' 

BROWN FURN. CO.
1141 W. Madison SI. Seeley 5633 pontiac ,2g .................

Oakland Landeau Sedan ’27 
Nash ’26 coach ....................

Essex ’26 coach ..y..............
Chevrolet ’26 4 door sedan

EKSTRA SPECIALIS BARGE- Bulck.’26 Mast«r « tourln*
JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

45 TO 61 EAST 55th St.

EKSTRA. Liga verčia parduoti 
i pedlio- 

riaus biznį. Du trokai eina kasdie, 
yra apie 40 gerų bučemių; pasisku- 
binkit atsišaukti, nes džiaugsitės 

i nusipirkę. Galima mainyti ant na- 
1 mo. STANKO and CO., 5097 Archer 
Avė., Lafayette 6036.

riaus bizn|. Du trokai eina

Rakandai

NAS. JŪSŲ KAINA

Mes priversti esame parduoti už 
užlaikymų sandėiyj dėl keleto kam
barių rakandus už jūsų pasiūlytų 
kainų. Gražus mohair ir velour sek
lyčios setas, valgomo ir miegruimio 
kambarių setai, pianai, kaurai, kar
pomai. šis yra didžiausi* išpardavi
mas Chicagoj. Atsilankykit tuojau. 
Geriausis bargenas ir pigiausios 
kainos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

SANDELYJ IŠPARDAVIMAS
4 kambariu, veri! $1000     S<20ft 
4 kambariu, verti *2000    5*476 
*200 Mohair Frieze seklyčios setas *88 
*460 Frieze seklyčios setas ...._____ #146
*16U rieAutlnis valgomo kambario setas *66 
*186 6 Arnotų wa)nut mlerrulnUo setas *88 
Coxwell krėslai, kaurai visokios rųAles.
6 Amo i ų pusryčiams setas .... ........... *10

COLLINS STORAGE 
6114 Madison 8t. 

Atdara vakarais iki D. nedalioj iki 0

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

GARFIELD MOTOR 
COMPANY
Automobiles

Iš SANDĖLIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI

! $300 vertės mohair sek. setas 
$400 Imp. Lin. Frieze par. setas 
$250, 3 šmotų miegruimio setas 
$400 walnut miegruimio setas 
$225, 7 šm. valg. kamb. setas 
$145 vvalnut valg. kamb. setas 
$85 9x12 Wilton kaurai .........
$145 9x12 French Wiltons .... 
$75 Coxwell krėslai ...............
5

$63
$87
$55

$45 
$21 
$47 
$24 

Šmotų pusryčiams setas ....... $5
Atdara vakarais ir nedaliomis 

AVAILABLE FIREPROOF 
AND STORAGE CO.

7728-32 Stony Island Avė.

PARDAVIMUI Storas, cigaretę, 
cigarų ir saldainių.

1600 So. Union Avenue

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

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

4418 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI soft drink p 
ir furnished rooms biznis; 12 „ 
rai {rengtų kambarių; turiu greit 
parduoti; bargenas.

1124 N. Westem Avė.

•arlor 
gę-

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

Phone Behvood 3842

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

1522 So. Hoęore St.

6 FLATŲ mūrinis namas 841 W. 
33rd St., mainysiu j bungalovv arba 
2 flatų namų Marąuette Manor.

Kreipkitės «
840 W. 33rd St. 

Klauskite
S. F. MARTINKUS

‘ PARDAVIMUI 2 flatų namas, 
6-6 kambarių, karštu vandeniu 
šildomas, 2 boileriai, modemiš
kai visais atžvilgiais, karų me- 

dinis garažas. Priverstas par
duoti. Nepraleiskite šio barge- 
no. Matykit savininką.
1811 — 51st Avė., Chicago, 111. 

Agentų nereikia.

SAVININKAS turi parduoti 7 kam
barių medinę rezidencijų, 37’/2 pėdų 
lotas, karštu vandeniu šildomas, yra 
elektra, 3 karų garažas, $5,500, tik 
$1,000 įmokėti. 3810 W. 83rd Place, 
Tel. Republic 2371.

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

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

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

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

Blvd. 7769

Bungalows Už
$500

įmokėjus
Jūsų paskutinė proga įsigyti vie

ną Šių ultra moderniškų namų. 
Ir po $75 į mėnesį. Skam
ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje, 
pastatys ant jusu loto gražų, mo
derniškų namą. Visas namas bus iš 
plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė. bufetas, įmūryta* 
{ilumbingas, vandeniu šildomas, vis
tas kas reikalinga moderniškam na
mui. NeužmirSkite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelinį namą.

Mes duosime jums radio, skalbi
mui mašiną arba indams plovimui 
mašiną dovanu, jei pirkaite musu 
vieną nzxm^.Carlson Construction 

Company 
10838 9. Talman Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis namas, sale tuščias lotas. Lo
tas 30x125. 6134 So. Karlov Avė. 
Savininkas 2464 W. 47th St.

PARDAVIMŪi 2-jų flatų gražus 
naujas namas — 9 mėnesiai kaip 
budavotas 2 po keturis kambarius, 
cementuotas skiepas, 2 blokai nuo 
\Vestern Avė. karų lainės, priešais 
lietuviškų kliošlorių ir arti pub- 
liškos mokyklos ir Marguette Par
ko. Pardavimo priežastj sužinosite 
vietoje. Parduoda pats namo savi
ninkas — kreipkitės:

6735 So. Rockvvell St.

PARDAVIMUI 2 flatų po 5 kam
barius muro namas, karstu vande
niu apšildomas ir 2 karų garadžius. 
Parsiduoda labai pigiai. 7002 So. 
Rockvvell St. Savininkas 

2100 W. 59th Street

PARDAVIMUI ar mainui biznia
vus kampinis namas; įplaukų $75 
į mėnesį. Savininkas 

568 W. 18th St.

SPECIALIS BARGENAS
Turi būt parduotas tuojau gra

žus 5 kambarių bungalovv, tai bus 
puikus dėl jūsų namas. Savininkas 
nori apleisti miestą. Viskas yra 
įtaisyta vėliausios mados, parduo
siu pigiai pirmutiniam pirkėjui. 
Bungalovv randasi prie

5730 So. Whipple St. 
Raktai randasi

3211 W. 63rd St., Hemlock 4900

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
Kampinis 8 flatų mūrinis na

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

$1500 PIGIAU pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karstu van
deniu šildomas, bizniavas namas, pri- 
msiu Itftus kaipo dalį {mokėjimo. 

Kaina $27,000, cash $7000. 2624 W. 
ilst St. arba Tel.s Hemlock 7178.

,Viena iš puikiausių Michigan 
resortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento
rium, 9 skylių privatišku golfo 
lauku; tik trejetą valandų ke
lionės nuo Chicagos; resortas 
išgarsintas tarp augštos klases 
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 80 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 vertybe $125,827.00, 
parduosiu už $100,000. Cach 
40%, likusius morgičiu.

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

BERWYN
Patdavimui 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 rendų. Informacijų šaukit 
Belmont 9721 arba Merrimac 8567

PARDAVIMUI 17,500 ketvirtai
nių pėdų prie 43 St. netoli Halsted, 
tinka gasolino stočiai, mažai dirb
tuvei arba garažui. Pabudavosim pa
gal pirkėjo norų arba mainysim j 
rezidencijos Jotus. Taipgi lotas 33x 
125 prie 5751 So. Wells St., kaina 
$1500. šaukit Bayer, Spaulding 9500

BARGENAS- Pardavimui 5 kini- 
barių bungalovv, kaina $7300, leng
vais išmokėjimais. Atsišaukit 306 
Geneva Avė. Mrs. James Dalton. 
Phone Elmhurst 1267. Elnihurst, 
III.

Gali su- 
iš keletos 
pakanka-
Kreipki-

INDIANOS FARMOS
Mes esame prisirengę parduoti 

įrengtas farmas visokio didumo. Ra
šykite tuojau.

F. H. Mayne Farm Agcncy
749 Broadway, Gary, Ind.

Telefonas 5909

PUIKIOS MICHIGAN FARMOS
Parduosiu arba mainysiu 160 ak

rų farmą, prie didelio cementinio 
kelio. Gražus budinkai, 10 kambarių 
stuba. Yra karvės, arkliai, mašinos, 
javai apsėti, traktorius, pirmos kle- 
ros žemė. Savininkas serga, turi par-ros žemė. Savininkas serga, tun 
duoti arba mainyti j Cnicagos 
mą.

155 No. Clark Street 
Tel. Central 1213

na-

EKSTRA SPECIALIS BARGENAS
3 po 30 pėdų lotai prie Califor- 

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

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

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

WALTER J. PAUL 
6601 S. Westem Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 2389

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

4257 So. Rockvvell St. 
Agentai nesibaderiokit.

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

nu ir pardavimu turto, morgičiu rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
nnigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
;ies pas

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

Boulvard 0611-9774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

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

6409 So. Kedzie Avenue
SAVININKAS turi parduoti 2 fla

tų namų, 6—7 kambarių, mūrinis, 
tai]>gi mūrinis garažas.

Šaukit Stevvart 3920

RENDŲ $228 I MĖNESI 
KAINA $16,500

Nupirksite kampinj murini namų, 
4565-67 Wentvvorth Avė., lietuviu, 
vokiečių ir angarų apiejinkėj. Savi
ninkas važiuoja Europon, cash 
$5,000, kitus po $75 j mėnesį, šau
kit Steve M. Girlich, Calumet 4663.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, 2 flatai, po 5 ir 6 kambarius, 
namas randasi South Side. Mainy
siu j bile ką turit South Sidčj. Sa
vininkas

6338 So. Lincoln Avė. 
ALEX ZINK 

Atsišaukit po 6 vai. vak.

ŠAUNUS BARGENAI
PARDAVIMUI mūrinis narnai 4 

pagyvenimų po 5 kambarius, 4 karų 
garadžas, grajp vieta, prie didelio 
Marųuette Parko, karų linijos ir mo
kyklų, 6616 ir 18 S. VVhipple St.

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

SVARBI priežastis. Ateik ir per
sitikrink pats. Parduosiu už tam
stos pasiūlymų 5 kambarių bunga
lovv, 3624 W. 65th PI.
BARGENAS APIE KURI VERTA 
PAGALVOTI. 7115 ARCHER AVĖ.

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

DAUBARAS
6500 Evans Avenue 
Tel. Hyde Park 7784

SAVININKAS turi parduotF12 
apt. namų, tiktai vienų metų senu
mo, dėl ligos parduosiu pigiai. 
Brokeriai neatslšaukit. Savininkas. 
Tel. Radcliffe 2131.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas po 4 ir 4 kambarius, intaisyta 
pagal vėliausios mados, Brighton 
Parke. 4416 S. Talman Avė.

MŪRINIS namas, bizniavas, yra 
Storas, pagyvenimas prie Storo ir 
virSui 5 kambarių flatas, graži vie
ta. 4611 Archer Avė.

BUNGAL0W UŽ $1500
Mes turime keletą bungalow ku

rias turime parduoti tuojau. Mes 
priimsime tik $1500, o kitus leng
vais išmokėjimais. Kaina jų $8500. 
Viskas modemiška, 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- 
gąlwa randasi 3732 W. 59th PI. ir 
3539 W. 58th Place.
LANE AND PHILLIPS

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

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

M C DONNELL, 
Tel. Triangle 4014.

NAUJAS mūrinis namas tik bai
giamas būdavot po 4 ir 4 kamba
rius, karStu vandeniu apšildomas, 1 
flatas ir visi parankumai, parduosim 
pigiai. 7003 S. Washtenavv Avė.

Jeigu Tamstos nepasirinksite iš 
musų šitų namų, tai mes turim lotų 
ir pabudavosim kokis Tamstai pa
tiks.

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

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

67th IR LOOMIS
2 flatų medinis namas, ce

mentiniu pamatu, 2 karų gara
žas, įplaukų 885 į mėnesį, kaina 
tik $8,000, cash $2,000. šaukit 
savininką

Stcwart 7764

UŽ $250 iki $500 nupirksite nau
ją 5 kambarių murinę bungalovv, 
octagon frontu, furnas šildomas, 
vėliausios mados, kaina $7500, $55 
j įnėne.sj, {skaitant nuošimčius. 
5635 Irving Park blvd. Kild. 5773.


