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Parlamento rinki- Pašovė aS!?no pasa* Suėmė Lietuvos ko-zienų
mus Francijoje lai-
raėjo Poincare/X'

munistų konfe 
renciją

,------------- ' lipka pataikė pasažieriui G. Sa-•
Komunistai savo taktika praki- jjn’ui į koją. Pilotas Jotie išli-

šę tryliką vietų, buvo prie
žastis ir kitų kairiųjų parti
jų pralaimėjimų

ko nekliudytas. * V y 
stengias surasti šovika.

daviniai ro- 
parlamente 

premjero 
turės 306 

vietas dau-

Italijos darbininkus 
gabena Romon dik
tatoriui nusilenkti

peticijos rankas pateko 9 
munistai. keliolika pūdų 
munUtinės literatūros.
vieną partijos narį rasta 2,- 
000 dolerių

ko
ko* 
Pas

Kolizėjuje, iš senovės Romos 
cezarų ložos, Mussolini giria
si, kaip “neįveikiamas” fašiz
mas rūpinasi darbininkų ge- 

» rovė.

kurie neteko 
Jų toki vadai, 

Al bert 
ir

dabar sėdį ka-

PARYŽIUS, bal. 30. — Įvy
kusių Francijoje praeitą ir už
praeita sekmadieniuose visuo
tinių rinkimų pilni 
do, kad naujame 
(atstovų rūmuose) 
Poincare rėmėjai 
vietas, tai yra 45
ginu ne kad praeitame parla
mente.

Socialistai, radikalai [libera
lai] ir komunistai bendrai tu
rės 387 vietas. Pirma jie turėjo 
285 vietas.

Radikalai prarado nemažiau 
kaip tuziną vietų, o socialistų 
partijos vado, Leono Blumo, 
vieta paveržė komunistas Jac- 
ques Duclos.

Rinkimuose stipriai nukentė
jo komunistai, 
trylikos vietų.
kaip Jean Garchery, 
Fournier, Valliant Coutrier 
Andre M arty,
Įėjime, nebebuvo išrinkti, nors 
Jacųues Doriot, .Iavques Duc
los ir Menetricr, irgi laikomi 
kalėjime kaip valstybės nusikal
tėliai, savo vietas išlaikė.

Bendrai rinkimų rezultatai 
vra toki:

Respublikos demokratai tu
rės 128 vietas; radikalai socia
listai [liberalai] —« 123; kai
rieji respublikonai — 1(M>; ne
priklausomieji socialistai — 
101; radikalai respublikonai — 
55; respublikonai socialistai — 
47; demokratai — 17; konser
vatoriai — 15; komunistai — 
11; Abatijos autonomijos — 3; 
socialistai komunistai — 2.

Keikia pažymėti, kad šiuose 
rinkimuose kairiosios partijos 
pralaimėjo dėl komunistų tak
tikos, kuria jie pavartojp prieš 
savo norą, bet eidami. duotu, iš 
Maskvos įsakymu.

Francijoj paprastai buvo pri
imta antriems rinkimams palik
ti kiekviename rinkimų apskri
ty tik du kandhlatu: vieną de
šinį, antrą kairį, visus kitus 
atitinkamoms dešinioms ir kai
rioms partijoms ištraukiant tų 
dviejų naudai, šį kartą komu
nistai atsisakė bet 
kandidatus ištraukti, 
du kairiųjų balsus 
prieš susijungusius 
sius. Rezultatas 
kad ne tik patys
prakišo tryliką vietų, bet per 
juos neteko apie dviejų dešim
čių vietų socialistai ir trylikos 
vietų radikalai.

Socialistai tuo 
tinę. Iki šiol jie 
munistais pusiau
bet po šitos klastos jie patapo 
griežčiausi komunistų priešai.

kur savo 
ir tuo bu- 

suskaldė 
dešiniuo-

dnivo toks, 
komunistai

elgėsi su ko 
draugiškai,

Liepia Pilsudskiui dar 
gulėti lovoj

VARSA VA, Lenkija, bal. 30. 
— Maršalui Pilsudskiui, kurs 
bandė pradėti vėl dirbti, gydy
tojai įsake grįžti į lovą ir gu
lėti. Lenkų diktatorius serga 
neuralgija.

HAVANOJE SUfiMfi PLĖŠIKŲ 
BANDĄ; DU ŽUVO

HAVANA, Kuba, bal. 30.— 
Policijai pagaliau pavyko su
imti plėšikų banda, kuri jau il
gesnį laiką operavo Havanos 
priemiesčiuose. Viso suimta 
septyni banditai, o du, kurie 
bandė ištrukti, buvo nukauti.

ROMA, Italija, bal. 30. — 
Vienuolika traukinių vakar j 
Komą atgabeno iš Milano apie 
dešimt tūkstančių darbininkų 
pareikšti diktatoriui Mussolini 
“šiaurinės Italijos darbininkų 
solidarumą ir ištikimumą fa
šizmo principams.”

Ta nepaprasta ekskursija bu
vo fašistų partijos ir valdžios 
suplanuota ir Milano fašistų 
federacijos organizuota. Ketu
riuose Komos vagzaluose eks- 
kursininkus pasitiko su muzi
ka juodmarškinių delegacijos 
ir šiaip fašistų minios. Jie bu
vo nulydėti į senovės- Kolizėjų, 
kur Mussolini, stovėdamas vie
toje, kame senaisiais laikais 
Komos imperatoriai sėdėdavo ir 
žiūrėdavo, kaip krikščionys bū
davo mėtomi liūtams draskyti, 
laikė kalbą. Savo kalboje dik
tatorius gyrėsi, ką fašizmas 
gero padaręs darbininkams ir 
ką jis dar padarysiąs, 
damas pasakė:

“Kai sugrįšite ;.;mo, 
kitę savo draugams,
darbininkams, kad niekas ir 
nieko negal padaryti prieš fa
šistų valdžią, dėl to kad ta val
džia reprezentuoja istorijos 
orogresą. Tą parodo faktas, 
kad visos senosios partijos yra 
iries mus. Mes esame revoliu
cija, o jie yra tik kontr-revo-1 
liucija.”

o ha i g-

pašak y-

Tikri akiplėšos: teismo 
rūmuose apiplėšė poli-! 

cininkus

KAUNAS, bal. 12. — Krimi
naline policija susekė Lietuvos 
komunistų partijos Kauno ra
jono konferencijos bustynę 
Daukanto gatvėj 1 pas tūlą pi
lieti Baverj. Policija sužinoju
si, kad konferencija įvyks ba
landžio m. 10 d. 22 vai. 30 min. 
apsupo narna ir suėmė ten kon- 
feruojančius devynius komu
nistus. Suimtųjų tarpe žy
miausieji yra: kurpius Petras 
Baveris, kurpius įsakas Milne- 
ris, kurpius Antanas Karčiaus
kas, darbininkas Maimen šme- 
relis, Ester Ginebergaitė, dar
bininkas* Kazys Miksas ir kili.

Policijai įėjus į butą, kuria
me ėjo konferencija, komunis
tai konferencijos protokolą su
plėšė. Protokolo šmotai buvo 
surinkti, suklijuotas ir perskai
tytas jo turinys.

Padarius name ir esamuose 
šalę namo sandėliuose krata, 
rasta keliolika pundų lietuvių 
lenkų, žydų kalbomis komunisti
nės literatūros, kaip laikraš
čiai: “Balsas”, “Raudonoji Pa
galba”, “Tribūna”, “Tiesa”, 
“Komunistas”, ‘Izviestija”, Le
nino, Bucharino ir kitų didžių 
jų komunistų brošiūrų, komin- 
terno rezoliucijų ir tt. Literatū
ra buvo paslėpta ant namo 
viršaus; malkų sandėly ir 
tose vietose.
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Afganistano valdovas, emiras Amanullah, su žmona, karaliene 
Surija, laike s£vo vizito Anglijai apžiūrinėja garsia Oxfordo 
universiteto katedrą. Afganų valdovai šiuo tarpu alnkosi Varša- 
voj ir netrukus išvyks į sovietų Rusiją, kur jie subus ilgesnį 
laiką. Bolševikai rengiasi pasitikti juos su didelėmis iškilmėmis.

Anglai įteikė ultima 
tuma Egiptui

Laivynui Viduržemio jūrėse į- 
sakyta plaukti tuojau Į Egip
to vandenis

18 nuoš. unijų narių Meksikos vyriausybe
be darbo

JO.WASIHNGTONA.S,
— Amerikos Darbo Federacijos 
surinktomis žiniomis, nedarbas 
organizuotų darbininkų tarpe 
per pirma šių metų ketvirtį 
beveik nepakitėjęs: 18 nuoš. 
unijų narių vis dar tebešvenčia 
be darbo.

įsakė įkainoti buv. 
bažnyčių nuosavybes

Australijoj suėmė $2'2
000 padirbtų pinigų

Didžiulės anglies ka 
syklos Illinois prade 

da dirbti
ELD, III., bal. 30. 
didžiausių Illinois 

kasyklų šia

dirbti

Keletas 
valstijoje anglie 
savaitę vėl pradėt dirbti, jų sa
vininkams pasirašius su unija 
sutariis, paremtas Jacksonvillės 
algų kontraktu.

šiandie jau pradėjo
Mount Olive ir Staunton Coal 
kompanijos kasyklos No. 2, ku
riose paprastai dirba 750 dar
bininkų. Sutartį pasirašė Gil- 
iiespi Coal kompanija, ir jos 
kasyklos Gilliespi šią savaitę 
vėl atsidarys. Trečiadienį ims 
dirbti didžiausios pasauly ka
syklos Orient Mine, Franklin 
kauntėje.

Rusų menininko šeimos 
tragedija

Del užsimušimo mažos dukters, 
tėvas ir motina pasikorė

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
30. — Prezidento dekretu įsa
kyta valstybės turtų departa
mentui perduoti švietimo mi
nisterijai dar penkis bažnyčių 
trobesius, kurie bus paversti 
viešomis mokyklomis. Tie tro
besiai yra įvairiuose Meksikos 
miesteliuose.

Prezidentas Calles instrukta
vo valstybės turtų departamen
tą pradėti tuojau mokslinį visų 
Meksikoje bažnyčių nuosavybių 
įkainojimą. Visas buvusias baž
nyčių nuosavybes - bažnyčių 
trobesius, koplyčias, klebonijas, 
vienuolynus ir jų žemes—Mek
sikos valdžia laiko dabar vals
tybės nuosavybėmis. Tų buvu
sių bažnyčių nuosavybių vertė, 
kaip bendrai apskaičiuoja, sie
kianti apie 250 milionų dolerių. 
F

Obregon pranašauja 
Meksikos žmonėms ' 

taiką ir gerovę
PALIZADA, Meksika, bal. 

30. lankytoj čia savo kalboj 
gen. Aivaro Obregon, kandida
tas į respublikos prezidentus, 
pasakė, kad Meksikos žmonės 
galų gale susilauksią taikos ir 
gerovės, kai tik jie nugalėsią 
visai tuos reakcijos elementus, 
kurie norį grąžinti Meksikos 
žmonėms senąją vergybę.

Reakcijos elementai, pasak 
gen. Obregono, yra tio katali
kai, kurie dėl savo politinių ir 
savanaudiškų tikslų kursto 
maištus prieš esamąja Meksi
kos valdžią.

MASKVA, bal. 30. — Grįžę 
namo iš kremą tori jos, kur jie 
sudegino savo dukters, 6 metų 
mergytės, kūną, žymus tapyto
jas Lev Lozovsky ir jo žmona 
nusižudė, abudu pasikardami. 
Jų dukrelė vaVar užsimušė, iš
kritus pro langą iš viršutinio 
namų aukšto.

Paliktame laiškely meninin
kas Lozovsky prašo draugus, 
kad jo ir jo žmonos kimus 
sudegintų, o pelenus sumaišytų 
su dukters pelenais.

MELBURNAS, Australija, 
bal. 30. — Policija, padarius 
kratą vienouse namuose Ocean 
Grove, suėmė 10,000 padirbtų 
banknotų po 5 svarus šilingų 
($25) kiekviena. Namuose ra
do gerai įtaisytą pinigų spaus
tuvę. Du asmens tapo areštuoti.

LONDONAS, bal. 30. Gau- 
tnTs Londone pranešimais iš 
Kairo, aukštasis Anglijos komi
saras lordas Lloyd įteikęs Egip
to vyriausybei Didžiosios Bri
tanijos ultimatumą. Ultimatu
mo tekstas kol kas nėra žino
mas.

Telegrama iš Maltos sako, 
kad keletas britų Viduržemio 
laivyno karo laivų gavę įsaky
mą tuojau išplaukti į Egiptą.

Krizis kilo dėl Egipto prem
jero Nahas Pašos pasiryžimo 

* pravesti Egipto seime viešų 
susirinkimų įstatymą, kuriuo, 

I^e Gauiois be kita’ PolH’Uai užginama 
----- js j maišytis į susirinkimus, jeigu 

Amerikos turistui 'išleidę Eu7o-I> ne',1'i,šo

Iškrėtus suimtuosius, 
Petrą Bravorą rasta 2,000 
’erių, komunistinės propagan
dos reikalams skiriu pinigų.

Kriminalinė policija veda 
kvotą, 
duota

|M> kurios byla bus 
kariuomenės teismo 
gynėjui.

pas 
do-

per- 
val-

Amerikos turistai 
Europai - tikros 
aukso kasyklos

PARYŽIUS, tai. 30. — Pa
ryžiaus laikraštis ____

BOONiVILLE, Mo., bal. 30.—;sako’ kad Praeitais 1927 metais 
Kai šerifas McMahan su dviem 
kitais deputy šerifais įėjo į 
kauntės teismo rumus, korido-1. 
riuje juos sulaikė keturi plėši-an s^° 
kai. i 
jie liepė šerifui ir jo padėjė
jams pakelti rankas aukštyn 
atėmė iš jų ginklus, $400 pini
gais ir jų laikrodėlius, ir pa
spruko.

; poje viso labo $640,(MM),000. 
šiemet, sprendžiant pagal jau 

rezervuotas vietas
Grūmodami revolveriais, 8&1 laiviuose, turistų 

bus dar didesnis, tad 
laukti, kad ir pinigų 

[ daugiau išleista.
1924 metais Europą lankė 

410,000 Amerikos turistų; 1925 
metais — 130,000; 1926 m. —

skaičius

bus dar

tojai, nors susirinkime kiltų ir 
netvarkos, išskiriant tik tokius 
atvejus, jei kiltų rimtų riaušių.

Anglija protestuoja prieš ši
tą įstatymo projektą, laikyda
ma jj prieštaraujantį toms są
lygoms, kuriomis buvo pama
tuotas Egipto nepriklausomy
bės paskelbimas 1922 metais.

Lietuvos žinios
Rumunijoj kilo vai 
stiečių neramumai

Kautynėse su valdžios atstovais 
ir žandarais 4 žmonės užmuš
ti, 50 sužeistų

8 užsimušė aviacijos 
katastrofose

Lietuvos bankai daug 
pelno

, 135,000.
Nauji žemės supur- -----------

tymai Graikijoj Kauno “Lietuvos Ži-
Korinto sąsmaugoa miesteliuose O1OS SUStabdORlOS 

daugiau kaip 100 namų su- • VISHIU IHCHCSllli 
griauta; žmonių sužeista 

Ką tik gautas Chicagoj Kau
no “Lietuvos žinių” balandžio 

Korinto sąsmauga šiandie vėl ]6 leidinys praneša gavęs žinią, 
buvo smarkaus žemės drebėji- j{a(i Kauno karo komendanto į- 
mo supurtyta, ir netrukus į sakymu “I ietuvos žinios” i»lo 
sugriautą Korinto miestą pra- balandžio 17 dienos sustabdo- 
dėta gabenti sužeistieji. Koriu- in(,s vienam mėnesiui 
te veikia šalpos ir pagall>os tei- i 
kimo organizacijos.

Kiato miestely, trylika my
lių nuo Korinto, smarkus žemes 
sukrėtimas sugriovė apie 100 
namų, taipjau kelis namus su-' 
griovė Nemea miestely.

Supurtymai buvo jausti Atė
nuose, Falerone, kur du as
mens buvo sužeisti, Lutraki re- 
zorte ir kitur.

ATĖNAI, Graikija, bal. 30.

Amerikos ir Turkijos 
sutartis pailginta

ANGGRA, Turkija, bal. 30. 
—• Ministerių taryba pritarė 
pailginimui Turkijos-Jungtinių 
Valstybių prekybos modus vi- 
vendi nuo šių metų gegužės 20 
iki 1929 m. spalių 4.

■I

Keturi vaikai prigėrė 
valtelei apvirtus

IRWIN, Tenn., bal. 30. — Jų 
valtelei apvirtus žinomame čia 
Nolichucky upės “Devil’s Look- 
ing Glass” verpete, prigėrė ke
turi vaikai, amžiaus tarp 9 ir 
13 metų.

VIENA, Austrija, bal. 30. — 
Praneša, kad dalinant didelių 
dvarų žemes valstiečiams neto
li nuo Bucharesto, Rumamjoje, 
nepatenkinti valstiečiai puolė 
vyriausybes atstovus, kaltinda
mi, kad tiems valstiečių, kurie 
?iną su valdžios partija, duo
dami didesni, ir geresnes že
mės sklypai, tuo tarpu kai opo
zicijos partijų valstiečiams ski
riami mažesni ir blogesni parce- 
liai.

Neramumų vieton buvo pa
šaukti žandarai, bet įtūžę val
stiečiai, apsiginklavę šautuvais 
ir ūkio padargais, ėmė kautis 
ir su žandarais. Kautynėse ke
turi asmens krito negyvi, c 
penkiasdešimt buvo sužeisti, 
dvidešimt jų pavojingai.

Neramumai pagaliau buvo 
patrempti. Septynios dešimtys 
valstiečių buvo suimta.

Skandinavų kraštų 
pinigų unija

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; stiprokas 
vakmų ir žiemių yakvrų vėjas.

Vakar temperatūros buvo

Šiandie s;;u’5 teką 5:47, Jei-1 
džiasi 7:46. Mėnuo leidžiasi 
4:34 ryto.

HEBL-VNAS, bal. 30. — Kai 
rytoj Norvegijoje bus vč.l at- 
steigta pinigų valiuta, paremta 
auksu, tarp Skandinavijos kra
štų — Norvegijos, Švedijos ir 
Danijos — projektuojama at
naujinti pinigų unija, kuri tarp 
jų buvo prieš karą.

Visų tų trijų valstybių pini
gų vienetas yra tas pats, kro- 
neris, ir tolygios vertės. Prieš 
karą, einant padaryta pinigine 
unija, kroneris lygiomis ėjo 
visuose trijuose kraštuose.

DENVER, Colo., bal. 30. — 
nuo Lowry aviacijos 

vakar užsimušė trys as- 
jų aeroplanui nukritus 
iš 200 pėdų aukštumos 

Užsimušė aero-

balandžio 2 d.
akcininku susi-€

per 1927 metusNetoli 
lauko 
mens, 
žemėn
ir užsidegus, 
plano pilotas Larue ir du jo pa- 
sažieriai.

Trys žuvo Californijoje
EUREKA, Cal., bal. 30. — 

Netoli nuo čia vakar nukrito 
aeroplanas iš 3,500 pėdų aukš
tumos. Trys skridę juo asmens: 
pilotas Wm. Spaletta ir jo |m- 
sažieriai L. Beatty ir B. Win- 
zel, alnidu muzikininkai, užsi
mušė. Nelaimė atsitiko dėl ae
roplano vieno sparno nulužimo.

Du lakūnai sudegė
COLUMBIA STATION, Ohio, 

bal. 30. — Du jauni aviatoriai 
žuvo liepsnoj, jų aeroplanui 
nukritus žemėn ir užsidegus. 
Abiejų kūnai taip apdegė, kad 
pažinti nebebuvo galima, žu
vusieji yra Jos. Miller iš I>a 
Porte ir Myron Kelly iš Elyria.

Kovo 31 d. įvyko metinis 
Lietuvos banko akcininkų su
sirinkimas,, o 
Žemės banko 
rinkimas.

Liet, bankas
gavo gryno j>elno 1,705,558 lt. 
ir 91 et. Pelnas paskirstytas 
taip: į atsargos kapitalą 200,- 
000 litų, akcininkams dividendo 
1,200,000 litų, tantjemos tarybai 
ir valdybai 57,455 lt. 90 et., 
valstybei — 172,367 lt. 68 et.

Žemės bankas per 1927^metus 
turėjo pelno 1,113,675 lt. ir 52 
ri. Pelnas paskirstytas taip: 
atsargos kapitalui — 500,000 
lt., akcininkų dividendui —398,- 
580 lt., Valdybai — 14,685 lt. 
12 et., tarybai - 5,568 lt. 35 
et., tarnautojams — 7,000 ir 
žemės ūkio specialistų stipendi
joms — 60,000 litų.

Moore pasitraukia iš 
tarptautinio teismo

Žaidė degtukais; keturi 
i vaikai sudegė

GENEVA, Šveicarija, bal. 30. 
— John Bassett Moore, ameri
kietis, nuolatinio tarptautinio 
teisingumo teismo narys nuo 
1921 metų, pranešė generali
niam Tautų Sąjungos sekreto 
riui Sir Drummondui, kad jis 
iš savo vietos rezignuojąs.

AKRON, Ohio,» bal. 30. — 
Penki vaikai, bežaisdami deg
tukais, vieną įbraukė, čia pat 
buvo 50 galonų tankas gazolino, 
kuris ekspliodavo. Keturi vai
kai mirtinai sudegė, penktasis 
skaudžiai apdegė. SudęgČ trys 
broliai Carter: Albert, Leman 
ir Charles, ir Fr. Wodtly, visi 
amžiaus tarp 5 ir 13 metų.

Kur parduoti Lietuvos 
linai

KAUNAS, bal. 12. — Praė
jusiais metais išvežta linų iš 
Lietuvos j šias valstybes: An
glijoj! už 29 milijonus lit., Vo
kietijon — 21 mil., Latvijon — 
5, čekoslovakijon — 3, Belgi- 
jon — 1, švedijon — 2 ir Fran- 

cijon už 1 mil. litų.
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Parlamento rinki
mus Francijoje lai
mėjo Poincare grup.
Komunistai savo taktika praki

šę tryliką vietų, buvo prie
žastis ir kitu kairiųjų parti
jų pralaimėjimų

PARYŽIUS, bal. 30. — {vy
kusių Francijoje praeita ir už
praeitą sekmadieniuose visuo
tinių rinkimų pilni daviniai ro
do, kad naujame . parlamente 
(atstovų romuose) premjero 
Poincare rėmėjai turės 306 
vietas, tai yra 45 vietas dau
giau ne kad praeitame parla
mente. į

Sociajistai, radikalai [libera
lai] ir komunistai bendrai tu
rės 387 vietas. Pirma jie turėjo 
285 vietas.

Radikalai •prarado nemažiau 
kaip tuziną vietų, o socialistų 
partijos vado, Leono Blumo, 
vietą paveržė komunistas Jac- 
ques Duclos.

Rinkimuose stipriai nukentė
jo komunistai, kurie neteko 
trylikos vietų. Jų toki vadai, 
kaip Jean Garchcry, Albert 
Fournier, Valliant Coutrier ir 
Andre Marty, dabar sėdį ka
lėjime, nebebuvo išrinkti, nors 
Jacųues Doriot, Jacąues Duc
los ir Menetrier, irgi laikomi 
kalėjime kaip valstybės nusikal
tėliai, savo vietas išlaikė.

Bendrai rinkimų rezultatai 
yni toki:

Respublikos demokratai tu
rės 128 vietas; radikalai socia
listai [liberalai] —* 123; kai
rieji respublikonai — 106; ne
priklausomieji socialistai — 
101 ; radikalai respublikonai — 
55; respublikonai socialistai — 
47; demokratai — 17; konser
vatoriai — 15; komunistai — 
11; Abatijos autonomijos — 3; 
socialistai komunistai — 2.

Reikia pažymėti, kad šiuose 
rinkimuose kairiosios partijos 
pralaimėjo dėl komunistų tak
tikos, kurią jie pavartojo prieš 
savo norą, bet eidami duotu iš 
Maskvos įsakymu.

Francijoj paprastai buvo pri
imta antriems rinkimams palik
ti kiekviename rinkimų apskri
ty tik du kandidatu: vieną de
šinį, antrą kairį, visus kitus 
atitinkamoms dešiniems ir kai
rioms * partijoms ištraukiant tų 
dviejų* naudai, šį kartą komu
nistai atsisakė bet kur savo 
kandidatus ištraukti, ir tuo bū
du kairiųjų balsus suskaldė 
prieš susijungusius dešiniuo
sius. Rezultatas buvo toks, 
kad ne tik patys komunistai 
prakišo tryliką vietų, bet per 
juos neteko apie dviejų dešim
čių vietų socialistai ir trylikos 
vietų radikalai.

Socialistai tuo labai pasipik
tinę. Iki šiol jie elgėsi su ko
munistais pusiau draugiškai, 
bet po šitos klastos jie patapo 
griežčiausi komunistų priešai.

Liepia Pilsudskiui dar 
gulėti lovoj

VARSA VA, Lenkija, bal. 30. 
— Maršalui Pilsudskiui, kurs 
bandė pradėti vėl dirbti, gydy
tojai įsake grįžti į lovą ir gu
lėti. Lenkų diktatorius serga 
neuralgija.

HAVANOJE SUfiMfi PLĖŠIKŲ 
BANDĄ; DU ŽUVO

HAVANA, Kuba, bal. 30.— 
Policijai pagaliau pavyko su
imti plėšikų banda, kuri jau il
gesių Laiką operavo Havanos 
priemiesčiuose. Viso suimta 
septyni banditai, o du, kurie 
ban^ė ištrukti, buvo nukauti,

Pašovė aeroplano pasa- 
žieriiĮ

LOS ANGELES, Cal., 30. — 
I Aeroplanui skrendant neaukš
tai, kažin kas j jį šovė ir ku- 
’lipka pataikė pasažieriui G. Sa- 
lin'ui j koją. Pilotas Jotie išli
ko nekliudytas. Vvriausvli". 
stengias surasti šoviką.

Italijos darbininkus 
gabena Romon dik- 
tatoriui nusilenkti

Kolizėjuje, iš senovės Romos 
cezarų ložos, Mussolini giria
si, kaip “neįveikiamas” fašiz
mas ilipinasi darbininkų ge
rove.

ROMA, Italija, Irai. 30. — 
Vienuolika traukinių vakar į 
Romą atgabeno iš Milano apie 
dešimt tūkstančių darbininkų 
pareikšti diktatoriui Mussolini 
“šiaurinės Italijos darbininkų 
solidarumą ir ištikimumą fa
šizmo principams.”

Ta nepaprasta ekskursija bu
vo fašistų partijos ir valdžios 
suplanuota ir Milano fašistų 
federacijos organizuota. Ketū
nuose Romos vagzaluose eks- 
kursininkus pasitiko su muzi
ka juodmarškinių delegacijos 
ir šiaip fašistų minios. Jie bu
vo nulydėti į senovės- Kolizėjų, 
kur Mussolini, stovėdamas vie
toje, kame senaisiais laikais 
Romos imperatoriai sėdėdavo ir 
žiūrėdavo, kaip krikščionys bū
davo mėtomi liūtams draskyti, 
laikė kalbą. Savo kalboje dik
tatorius gyrėsi, ką fašizmas 
gero padaręs darbininkams ir 
ką jis dar padarysiąs, o baig
damas pasakė:

“Kai sugrįšite k.'mo, pasaky
kite savo draugams, fabrikų 
darbininkams, kad niekas ir 
nieko negal padaryti prieš fa
šistų valdžią, dėl to kad ta val
džia reprezentuoja istorijos 
orogresą. Tą parodo faktas, 
kad visos senosios partijos yra 
iries mus. Mes esame revoliu- j 
rija, o jie yra tik kontr-revo-1 
liucija.”

Tikri akiplėšos: teisino 
rūmuose apiplėšė poli-!

cininkus
ROONiVILLeTmo., bal. 30.— , 

Kai šerifas McMahan su dviem 
kitais deputy šerifais įėjo į 
kauntės teismo rūmus, korido
riuje juos sulaikė keturi plėši
kai. Grūmodami revolveriais, 
jie liepė šerifui ir jo padėjė
jams pakelti rankas aukštyn, 
atėmė iš jų ginklus, $100 pini
gais ir jų laikrodėlius, ir pa-1 
spruko.

Nauji žemės supur
tomai Graikijoj

Korinto sąsmaugos miesteliuose 
daugiau kaip 100 namų su- { 
griauta; žmonių sužeista

ATĖNAI, Graikija, bal. 30.—, 
Korinto sąsmauga šiandie vėl 
buvo smarkaus žemės drebėji
mo supurtyta, ir netrukus į 
sugriautą Korinto miestą pra-1 
dėta gabenti sužeistieji. Korin
te veikia šalpos ir pagalbos tei- j 
kimo organizacijos.

Kiato miestely, trylika my
lių nuo Korinto, smarkus žemes 
sukrėtimas sugriovė apie 100 
namų, taipjau kelis namus su-' 
griovė Nemea miestely.

Supurtymai buvo jausti Ate- 
nuose, Falerone, kur du as
mens buvo sužeisti, Lutraki re- 
zorte ir kitur.

Suėmė Lietuvos ko
munistų konfe

renciją
Į policijos rankas pateko 9 ko

munistai, keliolika pūdų ko
munistinės literatūros. Pas 
vieną partijos narį rasta 2,- 
000 dolerių

KAUNAS, bal. 12. — Krimi
nalinė policija susekė Lietuvos 
komunistų partijos Kauno ra
jono konferencijos bustynę 
Daukanto gatvėj 1 pas tūlą pi
lietį Baverį. Policija sužinoju
si, kad konferencija įvyks ba
landžio m. 10 d. 22 vai. 30 min. 
apsupo namą ir suėmė ten kon- 
feruojančius devynius komu
nistus. Suimtųjų tarpe žy
miausieji yra: kurpius Petras 
Baveris, kurpius įsakas Milne- 
ris, kurpius Antanas Karčiaus
kas, darbininkas Maimen šme- 
relis, Ester Gincbergaitė, dar
bininkas* Kazys Mikšas ir kiti.

Policijai įėjus į butą, kuria
me ėjo konferencija, komunis
tai konferencijos protokolą su
plėšė. Protokolo šmotai buvo 
surinkti, suklijuotas ir perskai
tytas jo turinys.

Padarius name ir esamuose 
šalę namo sandėliuose kratą, 
rasta keliolika pundų lietuvių 
lenkų, žydų kalbomis komunisti
nės literatūros, kaip laikraš-
čiai: “Balsas”, “Raudonoji Pa
galba”, “Tribūna”, “Tiesa”, 
“Komunistas”, ‘Izvieslija”, Le
nino, Bucharino ir kitų didžių 
jų komunistų brošiūrų, komin- 
terno rezoliucijų ir tt. Literatū
ra buvo paslėpta ant namo 
viršaus; malku sandėly ir ki
tose vietose.

Iškrėtus suimtuosius, pas 
Petrą B ra ve ra rasta 2,000 do
lerių, komunistinės propagan
dos reikalams skiriu pinigų.

Kriminalinė policija veda 
kvotą, pi kurios byla bus per
duota kariuomenės teismo val
stybės gynėjui.

Amerikos turistai 
Europai - tikros 
aukso kasyklos

PARYŽIUS, bal. 30. — Pa
ryžiaus laikraštis I>e Gaulois 
sako, kad praeitais 1927 metais 
Amerikos turistai išleidę Euro
poje viso labo $640,000,000.

šiemet, sprendžiant pagal jau 
iš anksto rezervuotas vietas 
garlaiviuose, turistų skaičius 
bus dar didesnis, tad reikia 
laukti, kad ir pinigų bus dar 
daugiau išleista.

1924 metais Europą lankė 
410,000 Amerikos turistų; 1925 
metais — 430,000; 1926 m. — 
435,000.

Kauno “Lietuvos Ži
nios” sustabdomos 

visam mėnesiui
Ką tik gautas Chicagoj Kau

no “Lietuvos žinių” balandžio 
16 leidinys praneša gavęs žinią, 
kad Kauno karo komendanto į- 
snkymu “I ietuvos žinios” nuo 
balandžio 17 dienos sustabdo- 

vienam mėnesiui

Amerikos ir Turkijos 
sutartis pailginta

ANGGRA, Turkija, bal. 30. 
—< Ministerių taryba pritarė 
pailginimui Turkijos-Jungtinių 
Valstybių prekybos modus vi- 
vendi nuo šių metų gegužės 20 
iki 1929 m. spalių 4.

iAtlantlc and Pacific PhotoJ

Afganistano valdovas, emiras Amanullah, su žmona, karaliene 
Surija, laike savo vizito Anglijai apžiūrinėja garsią Oxfordo 
universiteto katedrą. Afganų valdovai šiuo tarpu alnkosi Varšu
voj ir netrukus išvyks į sovietų Rusiją, kur jie subus ilgesnį 
laiką. Bolševikai rengiasi pasitikti juos su didelėmis iškilmėmis.

Anglai įteikė ultima
tumą Egiptui

Laivynui Viduržemio jūrėse į- 
sakyta plaukti tuojau i Egip
to vandenis

LONDONAS, bal. 30. —Gau
tais Londone pranešimais iš 
Kairo, aukštasis Anglijos komi
saras lordas Lloyd įteikęs Egip
to vyriausybei Didžiosios Bri
tanijos ultimatumą. Ultimatu
mo tekstas kol kas nėra žino
mas.

Telegrama iš Maltos sako, 
kad keletas britų Viduržemio 
laivyno karo laivų gavę įsaky
mą tuojau išplaukti į Egiptą.

Krizis kilo dėl Egipto prem
jero Nahas Pašos pasiryžimo 

i pravesti Egipto seime viešų 
susirinkimų įstatymą, kuriuo, 
be kita, policijai užginama 

[maišytis į susirinkimus, jeigu 
( jos neprašo mitingo organizuo- 
tojai, nors susirinkime kiltų ir 
netvarkos, išskiriant tik tokius 
atvejus, jei kiltų rimtų riaušių.

Anglija protestuoja prieš ši
tą įstatymo projektą, laikyda
ma jį prieštaraujantį toms są
lygoms, kuriomis buvo pama
tuotas Egipto nepriklausomy
bės paskelbimas 1922 metais.

Keturi vaikai prigėrė 
valtelei apvirtus

IRVVIN, Tenn., bal. 30. — Jų 
valtelei apvirtus žinomame čia 
Nolichucky upės “Devil’s Look- 
ing Glass” verpete, prigėrė ke
turi vaikai, amžiaus tarp 9 ir 
13 metų.

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

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; stiprokas 
vakm ų ir žiemių vakarų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tiiry 52° ir 65° F.

Šiandie s;.u.,5 teką 5:17, lei-1 
džiasi 7:46. Mėnuo leidžiasi 
4:34 ryto.

Australijoj suėmė $250,- 
000 padirbtų pinigu
MELBURNAS, Australija, 

bal. 30. — Policija, padarius 
kratą vienouse namuose Ocean 
Grove, suėmė 10,000 padirbtų 
banknotu po 5 svarus šilingų 
C$25) kiekvieną. Namuose ra
do gerai įtaisytą pinigų spaus-. 
,uvę. Du asmens tapo areštuoti.'

Rumanijoj kilo val
stiečių neramumai

Kautynėse su valdžios atstovais 
ir žandarais 4 žmonės užmuš
ti, 50 sužeistų

VIENA, Austrija, bal. 30. — 
Praneša, kad dalinant didelių 
dvarų žemes valstiečiams neto
li nuo Bucharesto, Rumunijoje, 
nepatenkinti valstiečiai puolė 
vyriausybės atstovus, kaltinda
mi, kad tiems valstiečių, kurie 
?iną su valdžios partija, duo
dami didesni, ir geresnės že
mės sklypai, tuo tarpu kai opo
zicijos partijų valstiečiams ski
riami mažesni ir blogesni parce- 
liai.

Neramumų vieton buvo pa
šaukti žandarai, bet įtūžę val
stiečiai, apsiginklavę šautuvais 
ir ūkio padargais, ėmė kautis 
ir su žandarais. Kautynėse ke
turi asmens krito negyvi, c 
penkiasdešimt buvo sužeisti, 
dvidešimt jų pavojingai.

Neramumai pagaliau buvo 
patrempti. Septynios dešimtys 
valstiečių buvo suimta.

Skandinavų kraštų 
pinigų unija

BERLYNAS, bal. 30. — Kai 
rytoj Norvegijoje bus vėl at- 
steigta pinigų valiuta, paremta 
auksu, tarp Skandinavijos krM 
štų — Norvegijos, Švedijos ir 
Danijos — projektuojama at
naujinti pinigų unija, kuri tarp 
jų buvo prieš karą.

Visų tų trijų valstybių pini
gų vienetas yra tas'^ats* kro- 
neris, ir tolygios vert?§. Prieš 
karą, einant padaryta pinigine 
unija, kroneris lygiomis ėjo 
visuose trijuose kraštuose.

18 nuoš. unijų narių 
be darbo

WASIIINGTONA.S, bal. 30. 
— Amerikos Darbo Federacijos 
surinktomis žiniomis, nedarbas 
organizuotų darbininkų tanie 
per pirmą šių metų ketvirtį 
beveik nepnkitėjęs: 18 nuoš. 
unijų narių vis dar tebešvenčia 
be darbo.

Didžiulės anglies ka
syklos Illinois prade

da dirbti
SPRINGF1ELD, 111., bal. 30.

Keletas didžiausiu Illinois 1 *■
valstijoje anglies kasyklų šią 
savaitę vėl pradės dirbti, jų sa
vininkams pasirašius su unija 
sutartis, paremtas Jacksonvillės 
algų kontraktu.

šiandie jau pradėjo dirbti 
Mount Olive ir Staunton Coal 
kompanijos kasyklos No. 2, ku
riose paprastai dirba 750 dar
bininkų. Sutartį pasirašė Gil- 
iiespi Coal kompanija, ir jos 
kasyklos Gilliespi šią savaitę 
vėl atsidarys. Trečiadienį ims 
dirbti didžiausios pasauly ka
syklos Orient Mine, Franklin 
kauntėje.

Rusų menininko šeimos 
tragedija

Del užsimušimo mažos dukters,
tėvas ir motina pasikorė

MASKVA, bal. 30. — Grįžę 
namo iš krematorijos, kur jie 
sudegino savo dukters, 6 metų 
mergytės, kūną, žymus tapyto
jas Lev Lozovsky ir jo žmona 
nusižudė, abudu pasikardami. 
Jų dukrelė vakar užsimušė, iš
kritus pro langą iš viršutinio 
namų aukšto.

Paliktame laiškely meninin
kas Lozovsky prašo draugus, 
kad jo ir jo žmonos kunus 
sudegintų, o pelenus sumaišytų 
su dukters pelenais.

8 užsimušė aviacijos 
katastrofose

DENVER, Colo., Ixil. 30. — 
Netoli nuo Lo\vry^ aviacijos 
lauko vakar užsimušė trys as
mens, jų aeroplanui nukritus 
žemėn iš 200 pėdų aukštumos 
ir užsidegus. Užsimušė aero
plano pilotas Lame ir du jo pa- 
sažieriai.

Trys žuvo Californijoje
EUREKA, Cal., bal. 30. — 

Netoli nuo čia vakar nukrito 
aeroplanas iš 3,500 pėdų aukš
tumos. Trys skridę juo asmens: 
pilotas Wm. Spalelta ir jo pa- 
sažieriai L. Beatty ir B. Win- 
zel, abudu muzikininkai, užsi
mušė. Nelaime atsitiko dėl ae
roplano vieno sparno nulužimo.

Du lakūnai sudegė
COLUMBIA STATION, Ohio, 

bal. 30. —, Du jauni aviatoriai 
žuvo liepsnoj, jų aeroplanui 
nukritus žemėn ir užsidegus. 
Abiejų kūnai taip apdegė, kad 
pažinti nebebuvo galima, žu
vusieji yra Jos. Miller iš La 
Porte ir Myron Kelly iš Elyria.

Žaidė degtukais; keturi 
i vaikai sudegė

AKRON, Ohio, bal. 30. — 
Penki vaikai, bežaisdami deg
tukais, vieną įbraukė, čia pat 
buvo 50 galonų tankas gazolino, 
kuris ekspliodavo. Keturi vai
kai mirtinai sudegė, penktasis 
skaudžiai apdegė. Sudegė trys 
broliai Carter: Albert, Leman 
ir Charles, ir Fr. YVodtly, visi 
amžiaus tarp 5 ir 13 metų.

Meksikos vyriausybė 
įsakė įkainoti buv. 
bažnyčių nuosavybes

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
30. — Prezidento dekretu įsa
kyta valstybės turtų departa
mentui perduoti švietimo mi
nisterijai dar penkis bažnyčių 
trobesius, kurie bus paversti 
viešomis mokyklomis. Tie tro
besiai yra įvairiuose Meksikos 
miesteliuose.

Prezidentas Calles instrukta
vo valstybės turtų departamen
tą pradėti tuojau mokslinį visų 
Meksikoje bažnyčių nuosavybių 
įkaipojimą. Visas buvusias baž
nyčių nuosavybes — bažnyčių 
trobesius, koplyčias, klebonijas, 
vienuolynus ir jų žemes—Mek
sikos valdžia laiko dabar vals
tybės nuosavybėmis. Tų buvu
sių bažnyčių nuosavybių vertė,\ 
kaip bendrai apskaičiuoja, sie
kianti apie 250 milionų dolerių.

Obregon pranašauja 
Meksikos žmonėms 

taiką ir gerovę
PALIZADA, Meksika, bal. 

30. lankytoj čia savo kalboj 
gen. Aivaro Obregon, kandida
tas į respublikos prezidentus, 
pasakė, kad Meksikos žmonės 
galų gale susilauksią taikos ir 
gerovės, kai tik jie nugalėsią 
visai tuos reakcijos elementus, 
kurie norį grąžinti Meksikos 
žmonėms senąją vergybę.

Reakcijos elementai, pasak 
gen. Obregono, yra tirt katali
kai, kurie dėl savo politinių ir 
savanaudiškų tikslų kursto 
maištus prieš esamąją Meksi
kos valdžią.

Lietuvos žinios,
Lietuvos bankai daug 

pelno
Kovo 31 d. įvyko metinis 

Lietuvos banko akcininkų su
sirinkimas, o balandžio 2 d. 
Žemės banko akcininkų susi
rinkimas.

Liet, bankas per 1927 metus 
gavo gryno j>elno 1,705,558 lt. 
ir 91 et. Pelnas paskirstytas 
taip: į atsargos kapitalą 200,- 
000 litų, akcininkams dividendo 
1,200,000 litų, tantiemos tarybai 
ir valdybai 57,455 lt. 90 et., 
valstybei — 172,367 lt. 68 et.

Žemės bankas per 1927 metus 
turėjo pelno 1,113,675 lt. ir 52 
rt. Pelnas paskirstytas taip: 
atsargos kapitalui — 500,000 
lt., akcininkų dividendui —398,- 
580 lt., Valdybai — 14,685 lt. 
12 et., tarybai — 5,568 lt. 35 
et., tarnautojams — 7,000 ir 
žemės ūkio specialistų stipendi
joms — 60,000 litų.

Moore pasitraukia iš 
tarptautinio teismo

G-ENF7VA, Šveicarija, bal. 30. 
— John Bassett Moore, ameri
kietis, nuolatinio tarptautinio 
teisingumo teismo narys nuo 
I921 metų, pranešė generali
niam Tautų Sąjungos sekreto 
riui Sir Drummondui, kad jis 
iš savo vietos rezignuojąs.

Kur parduoti Lietuvos 
linai

KAUNAS, bal. 12. •— Praė
jusiais metais išvežta linų iš 
Lietuvos į šias valstybes: An- 
glijon už 29 milijonus lit., Vo
kietijon — 21 mil., Latvijon — 
5, čekoslovakijon — 3, Belgi- 
jon — 1, švedijon — 2 ir Fran- 
cijon už 1 mil. litų.

i
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NAUJIENOS, Chfcago, H Antradienis, gegužės 1, 1928

Indiana Harbor, Ind.
Atidarymas St. Catherine ligo

ninės.

Jau buvo rašyta “Naujieno
se”, kad čia yra statoma ligo
ninė. Ligoninė pradėta statyti 
praeitais metais. Dabar jau 
užbaigta ir pilnai prirengta dėl 
priėmimo ligonių. Pašventini
mas ir atidarymas Įvyko nedė- 
lioj, bal. 22. Ligoninės pasta
tymas kainavo $1,250,000. To 
milžiniško, sulig musų mieste
lio, namo pastatymu daugiausia 
rūpinos vietos bankierius Wal- 
ter J. Riley. Bet buvo daug 
draugijų ir pavienių žmonių, ku 
rfe įsidėjo prie įtaisymo kam
barių;

bet mes visi matome, kur musų 
centai eina, o bažnyčiai gali 
duoti kiek nori—niekas nežino 
galo ir niekad nėra gana.

Tą dieną, kada buvo atida
rymas, perėjo per ligoninės du
ris virš aštuonių tūkstančių 
vizitorių. Dabar, mes, vietos 
lietuviai ir kiti gyventojai, tu
rime ligoninę ant vietos ir ne
reikės po svetimus miestus, Ga- 
ry ar llammond bastytis. Mu-' 
sų ligoninė yra daug geresnė ir 
moderniškesnė už minėtų mies
tų ligonines, nes yra statyta ir 
įrengta sulig vėliausiais medici
nos reikalavimais. Kambariai 
dideli, šviesus ir švarus dau
giausiai į><> vieną ir dvi lovas. 
Skalbyklos kambary mašinos 
atrodo kaip kokios didžiausios 
skalbyklos, žodžiu sakant, vis-

Gegužės Pirmos Die
nos prakalbos

šiandie Gegužės Pirmoji — 
darbininkų šventė. Jos paminė
jimui Mildos svetainėje rengia
ma prakallMis. Kalbės drg. P. 
Grigaitis ir Dr. Montvidas. Vi
si, kas tik gali, turėtų atsilan
kyti j prakalbas.

Mes skaitlingai lankome te
atrališkus parengiums. Mes taip 
pat skaitlingai lankome įvairius 
Rankiotus. Kai kurie iš musų 
turime savus namelius ir šio
kius tokius patogumus. Bet ma
žai iš musų yra tokių, kurie 
galėtumėm pasakyti, kad musų 
gyvenimas aprūpintas, kad juo-

Reikia pasakyti, kad ir musų 
lietuvių draugijos (nebažnyti
nės) irgi prisidėjo su savo au
komis prie įrengimo kambarių. 
Liet. Baltos Rožės Politiškas 
Kliubas pirmas nutarė aukoti 
$250. iš savo kasos dėl nupirki
mo vienam kambariui rakandų. 
Jį pasekė Lietuvių Pasilinksmi
nimo Draugiškas Kliubas, vie
tos didžiausia lietuvių draugi- 
pa, kuris paaukojo net $400.00 
ir nupirko rakandus vienam 
operacijos kambariui. Dabar tų 
draugijų vardai yra ant durių 
ir bus ten kol ta ligoninė sto
vės. Mat tuodu kliubu neau
kojo ant bažnyčios malevojimo, 
klebonijos statymo ir t. p., kaip 
vietos bažnytinės draugijos, 
jos visus savo centelius atiduo-
da ant bažnyčios, kuri ne lie
tuviams priklauso, bet svetim
taučių vyskupui. Tiesa, ir li
goninė nepriklauso lietuviams,

NAUJI IR VARTOTI 
RAKANDAI

Pigiausiomis kainomis, 40%—50% 
pigiau. Savininkai rooming bonse, 
viešbučių sutaupykit pinigų, pirki
te čionai.
Haddon Furniture Co.

Jan Pietrzakowski, Sav.
1120 No, Ashland Avė.
Telefonas Armitage 8181
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Girkit nuo musu oltelio kai- 
oomis. Copper coli gasinls til
dytu v a« virtuvės boileriui, 
»6.«a Klauskite Pono Musil.

Pcoplea Plumbing & 
Heating Supply So. , 
400 Miluaukee Avė., 

401 N. IfalstM Wt.
Haymarket 0075—0070

Nauji Rekordai 
Už Senus!

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

Tiktai atveskite juos pas 
mus ir gausite be jokio pri- 
rųokėjinio sau tinkaipa nau
ją rekordą už kiekvieną 10 
senų rekordų, šiam pasiūly
mui nėra jokio aprubežiavi- 
mo. Atneškite kiek tik nori
te ^enų rekordų.

Mes turime didžiausį pa
sirinkimą rekordų. Ąmeriko-: 
ie: Victor, Columbia, OKeh, 
Bruns-vvick, Vocalion, ir t.t.

Atveskite savo senus re
kordus šiandie. Eile vieną 
jums paranki krautuvė ma
loniai- suteiki jums'patarna
vimą. Veikit dabar!

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

330 S. State cit., t ntiago
168 N. StatejSt., Chitago .

.H W. Randolph St., Chlcago 1
1446 Droadway, Gary, Ind.

kas labai puikiai įrengta. Be
veik kožname kambaryje yra• 
telefonas, kad sveikesni ligoniai, 
galėtų pasikalbėti su savo šei-' 
mynomis.

Bet visa bėda, kad musų lie- ■ 
tuviams reikės, reikalui esant, 
kalbėtis su svetimtaučiais gy
dytojais, nes mes lietuvio gydy
tojo ant vietos dar neturime. 
Tečiaus gal laikui bėgant, ir _ 
mes “užsiauginsime” savųjų iš 
čia aug-usių lietuvių.

—Reporteris.

Pittsburgh, Pa.
Kas finansuoja “Save the 

union” komitetą?

Bal. 21 d. “The Pittsburgh 
Press” korespondentas Leo. R. 
Sack iš Washington, I). C., ra
šo, kad tarp angliakasių veikia 
ne viena, bet net keturios ko
munistų organizacijos, būtent 
“Save the union” komitetas,
Pennsylvania-Ohio Relief Com- 
mittee, International Workers 
Defense ir Workers Party. Vi
sos šios keturios komunistų or
ganizacijos veikia bendrai, kad 
sugriauti ir suardyti angliaka
sių uni ją United Mine Workers 
of America (U. M. W. of A.).

Leo R. Sack sako, kad visą šį 
angliakasių . unijos griovimo 
darbą finansuoja komunistai. 
Be to “Save the union” komi
tetas tam darbui gauna pinigų 
ir iš neuninių anglių kasyklų 
savininkų.

Kiek tiesos yra tame pasaky
me, kad pačios kasyklos finan
suoja komunistus ir jų darbuo
tę prieš angliakasių uniją, aš 
nežinau, bet žinant visą komu
nistų darbuotę, yra aišku, kad 
kas nors juos finansuoja. Juk 
komunistai yra godžiausi to 
buržuazinio dolerio gaudytojai 
ir niekad nenustoja kauliję iš 
darbininkų aukų, kurias paskui’ 
jie sunaudoja abrakui. Juk jie 
visus fondus yra suvalgę. Ži
nant jų godumą dolerio, negali
ma ir tikėtis, kad jie duotų sa
vo pinigus unijos ardimui, nes 
jie patys juos sudorotų. Antra, 
jie ir neturi tiek pinigų, kiek 
reikia šiai jų vedamai kovai 
prieš angliakasių uniją. Juk 
“savo the union”. žmonės lei
džia tūkstančius dolerių savo 
•pragaištingai’ agitacijai. Jie

OLDCOLP
JUOKAI

Gkupč turistų važiavo netoli kal
no Vesuvius.

“Ar tai čia neiŠrodo kaip tikras 
pragaras?” — pareiškė jankis.

“Ach, tie amerikiečiai, sušuko ne
toli stovėjęs l’rancuzus — kur jie 
nėra buvę!”

Motina: — “Vaikai, nutilkit. Kas 
jums yrn, kad jus nuolat pešatės. 
Ar Jųą ncsųtinkat ant kokio daly-

Ethęl: — “Mes sutinkam, mama, 
ant vieno dalyko. Jonukas nori di
delio obuolio, ir aš noriu didelio 
obuolio."

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne- 
^arėsj. Siamo laikraštyje tol pa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimų ir kosulio ne
turėsi **

da diena negrumoja mums, kad 
musų gyvenimas yra toks, koks 
turėtų būti geresniam visuo
menės sruėdymui esant.

Darbininkai esame, geresnės, 
labiau užtikrintos ateities trok
štame, ir šiandien yra diena 
toms viltims ir tiems troški
mams pareikšti kartu su viso 
pasaulio susipratusiais darbi
ninkais. —x.

Roseland

Pereitą penktadienį įvyko 
prakalbos, surengtos ALDLD. 
79 kp. ir LDSA. 115 kp. Z. C. 
Mažeikienei. Raudonieji biznie
riai garsino jas “Vilny” keletą 
savaičių. Buvo atspausdinę ir
plakatus, kuriuose buvo pažy
mėta, kad visi pribūtų į sve
tainę kaip 7:30 v. v., ba vėliau 
atėję negausią vietos svetainėj. 
Nuėjau paskirtu laiku, radau 
kėdes bestatant. Tavorščiaus 
paklausiau, ar prakalbų nebus.
yra^hiuntinėję tūkstančius sa- 

vo darbuotojų į visas valstijas, 
net ir į tas vietas, kur visai 
nėra angliakasių ir nėra U. M. 
W. of A., ir visur jie leidžia 
savo laikraščius, plekatus ir li
teratūrą pundais dalina. Ir vi
sam tam darbui pinigų netik 
ištenka, net ir pilna yra.

“The Pittsburgh Press” ko
respondentas Leo R. Sack pri
simena ir apie Pittsburgh Coal 
Co.7 kuri jau 1925 m. bandė or
ganizuoti naują angliakasių 
unijąvir tam tikslui leido savo 
laikraštį vardu “National Labo r 
Tribūne”. Pastebėtina, kad tas 
kompanijos leidžiamas laikraš
tis rašė lygiai tą patį ir taip 
pat, kaip, dabar rašo “Coal Dig- 
ger”, leidžiamas “Save the 
union” žmonių—komunistų. Tą 
savo laikraštį Pittsburgh Coal 
Co.' ‘dalino jai dirbantiems 
streiklaužiams dykai, kaip kad 
dabar daro ir komunistai. Ir 
kaip kompanijos, taip ir komu
nistų laikraščiai, griežčiausia 
smerkė J. L. Lewis “mašiną”.

Tas darbas Pittsburgh Coal 
kompanijai kainavo apie $18,- 
000, bet ji vistiek neatsiekė sa
vo tikslą. Tečiaus ta kompani
ja ir iki šiai dienai nėnA atsi
žadėjusi kovos su angliakasių 
unija, bet yra aršiausia unijos 
priešininkė, jau kelintus metus 
bandanti sulaužyti angliaka
sių uniją ir streiką, operuoda
ma savo kasyklas pagelba 
streiklaužių. Todėl daugelis 
mano, kad ir komunistų kovą 
prieš uniją finansuoja minėta 
Pittsburgh Coal Co. O tarp mi
nėtos kompanijos ir komunistų 
yni daug liendra. Pati Pitts
burgh Coal Co. pasisakė Wash- 
ingtone senatoriams, kad ji ti
ki į diktatūrą, kaip kad ir ko
munistui. Todėl nieko stebėti- 

1 no nebūtų, jei abioji diktatūros 
šalininkai susivienytų bendrai 
kovui prieš angliakasių unijiL 
kurios kaip vieni, taip ir kiti 

Į lygiai neapkenčia. O tos kovos 
j tikslas, sugriauti angliakasių 
| uniją ir paskui angliakasius val- 
! dyti bendros diktatūros (anglių 
kompanijų ii; komunistų) keliu.

—Pasaulio A eiga.'>.

Atsakė: jei susirinks publikos, 
tai bus. Palaukus pusvalandį, 
susirinko publikos keletą desėt- 
kų, tarp jų ir Mažeikienė. Ta- 
vorškos ir tavorščiai apstojo ją, 
klausinėja jos apie įvairius da
lykus. Toks jų malonus pasi-

I kalbėjimas tęsėsi 15 minučių.
Užeiha ant steičiaus p. Zuza

na. Prašo, kad publika susi
rinkti] arčiau steičiaus, pradė- 
sianti pakalbus. Susirinkus 
publikai, ji praneša, kad šias 
prakalbas surengė dvi kuopi: 
ALDLD. 79 kp. ir LDSA. 115 
kp. Paminėjo, kad kalbėsianti 
Mažeikienė, sugrįžusi iš Rusi
jos ir Lietuvos.

P-nia Mažeikienė užeina ant 
stesičiaus. Ploti rankomis nie
kas neploja. Ji pasisako, kad 
kalbėsianti dviejose temose. 
Pirmoje apie Lietuvą, o antro
je apie Rusiją. Na, ir pradeda 
ne kalbėti, bet šnekėti— kaip 
pribuvo Klaipėdon. Pasisako, 
kad mačiusi daug išeivių lietu
vių iš Lietuvos, kurie važiuoja 
į Braziliją, Argentiną, Kanadą 
ir į kitas šalis. Užklausi jų, 
kodėl jie apleidžia gimtąją šalį. 
Atsakę, kad vargas juos verčias 
apleisti Lietuvą.

Paskui, važiuodama iš Klai
pėdos vieną valandą iki Kauno, 
ji mačiusi daug namų apdris
kusių. Sakosi, gyvenusi keletą 
savaičių Lietuvoj. Pasigyrė tu
rinti daug giminių valdvietčse. 
.Tie nusiskundė, kad jiems pras
čiau gyventi Lietuvoje prie da
bartinės valdžios, negu buvo 
prie caro. Kalbėjusi su viso
kiais žmonėmis, kurie skundėsi, 
kad prastai gyventi Lietuvoje. 
Sako, jei butų galima išvažiuo
ti užrubežin, sutiktų išvažiuoti,

lės juose sutilpti po keletu šim
tų. Daug mačiusi nuogų vai
kų besimaudant saulės maudy
nėse. Pasigyrė, jog nežinanti 
ar tas gerai ar prastai, bet dak
tarai pripažįsta, kad tas labai 
sveika vaikams. Pagyrė, kad 
turi labai didelę “vigadą” mote
rys. Jos, nėščios, pirm gim
dymo yra paliusuoj^mos iš dar
bo per keletą savaičių. Po gim
dymo, sugrjžusios prie darbo, 
jos gali eiti savo kūdikius žin
dyti kiekvieną valandą, už tai 
gaspadorius nieko nesako.

Šalyje yra bedarbių, Mažei
kienė pripažįsta. O jei yra be
darbių, tai kam turėtų eiti dirb
ti tos moterys pasiemusios kū
dikius ant rankų?

šnekėjo, kad jaučiasi namų 
trukumas Rusijoje. Labiausiai 
jų stoka Maskvoje. Priežastis 
esanti ta, kad darbininkų po ka
rės susigrūdo labai daug mies
tuose. Pripažino, kad Rusijoje 
yra ir benamių vaikų, kuriuos 

j sunku suvaldyti, šnekėjo, kad 
šaudoma prie sienos darbinin
kai, kurie nėra nuolankus val
džiai. Sako, sulyginus Rusijos 
komunistus su Amerikos komu
nistais, Amerikos komunistai 
visai kaip ne komunistai.

Viena komunistė paklausė: 
“Jei taip gerai Rusijoje, kodėl 
buvai ten tik porą menesių ir 
sugrįžai Amerikon?”

P-nia Mažeikienė atsake, kad 
partijos narė esanti. Partija jai 
pasakiusi, kad tokios paprastos 
moters Rusijoje nereikia. Rusi
jos vyrai su moterimis iškovoję 
laisvę sau, jie ir turi ją, o tu 
turi grįžti Amerikon iškovoti 
mums ir sau laisvę; jei to ne-

JUNCTI^N HARDWARE CO., Ine.
Vidurmiestyj llardware Krautuvė. Maytag Alumi- 
ninės Skalbimui Mašinos. Universal Gasiniai Pečiai

1335 Washington A venue
Racine, Wis.

Tel. Jackson 3284

THE
$115 BE TUBįJ

VERY NEWEST

RCA RADIOLA 18
is a finer instrument at 
a lower price — that’s 
the story in a nutshell.

%

less accessories

Full lighting circuit operated, 
d£ course. Hear it today!

JOS. F. BUDR1K
3417-21 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

o jei ne, tai geriau, kad caras 
sugrįžtų. Dabar žemė daugiau 
ariama žagrėmis, negu penkioli
ka metų atgal, buk todėl, kad 
ūkininkai neturi kuo nusipirkti 
plūgų. Keliai duobėti, išimant 
tuos, kur prezidentas Smetona
važiuoja. Moterėlės yra bau
džiamos po 25 litus, jei jos tur
gavietėje vieton “grėtienės” pa
sako “smetona”.

Darbiniu;.^; gauna algos į 
metus: bernas nuo 300 iki 350 
litų, o moterys ir merginos nuo 
200 iki- 250 litų; padieniai —po 
3, 4 ir 5 litus. Pragyvenimas; 
brangus, toks pat kaip ir Ame-' 
riko j. Politiškų kalinių ma-; 
čiusi daug; sako, jiems reikia j 
pagalbos. Subarė Bimbą, kam 
jis, sugrįžęs iš Lietuvos į Ame
riką, amerkiečiams pasakoja, 
kad Lietuvos politiški kaliniai 
negaunantys aukų iš Amerikos 
raudonų biznierių. Sakosi kal
bėjusi su Daubaru. Jis pareiš
kęs, kadz“šiur” gaunantys au
kas iš Amerikos raudonų biz- 
nerių.

P-nia Mažeikiene savo šnekta 
taikė j jausmus publikai, kad 
daugiau butų galima aukų su
rinkti raudonajam bizniui. Bu
vo pertrauka, čia jau ne pirmi
ninkė Zuzana, bet Petronis aiš
kina, kad bus renkamos aukos 
propagandai.

Tavdrščiiis vienas kitas pra
dėjo zurzėti, kam Petronis išsi
šoko sakydamas, jog aukos bus 
renkamos propagaųdai, o n% po
litiškiems kaliniams. Mat, ta- 
vorščių supratimu, buvo, šne
kėta į publikos jausmus^ 'Jei 
ne Petronio išsišokimas, butų 
buvę galima surinkti daug dau
giau aukų radonu jam bizniui. 
Jau patys raudonieji biznieriai 
viešai prisipažįsta, jogei nė ap-| 
gaulingu budu sunku a išgauti 
aukų iš masių. M

Antru atveju' šnekėjo apip 
Sovietų Rusiją. Kuomet pradėjo 
šnekėti apie Rusiją, jai taip ne
sisekė, kad žmogus nežinai, ar 
ji dar nebuvo gerai išmokusi 
ta šnektą, ar ji jau buvo nudė
vėta, kurią partijos “viršūnės” 
padavė jai. Mažeikienė gyrė Ru
siją susiriesdama, panašiai 
kaip Andriulis. Ten tai rojus 
darbininkams. Nėra skurdo, nė 
vargo. Bedarbiai gauna pasei
lios, ligoniai yra prižiūrimi val
džios. Sako, ten darbininkai 
nebijo ne ligos, nė bedarbės. 
Daug namų naujos mados sta-1 
tomą Maskvoje, darbininkai ga*

padarysi, busi išmseta iš parti
jos. Pabugusi, kad neišmestų 
įš partijos ir sugrįžo į Ameri
ką. Bijojo, kad neišmestų iš tos 
padarysi, busi išmesta iš parti- 
pati pasakė. Čia klausytojams 
buvo gardaus juoko. Publikos 
buvo apie šimtas. Pabaigoje, 
kuomet šnekėtoja pritruko 
šnektos, ėmė. šnekėti Petronis, 
bet jo šnektos niekas nebe
klausė.—Matęs.

Laiškai Naujienos 
Ofise

Andrekonis, J. 
Alėj imas, V. 
Adomaitis, J. 
Adomaitis, J. 
Burogas, J. 
Balčiūnienė, V. 
Baltas, C. 5 
Dambrauskaitė, A. 
Chevinskas, S. 
Danais, L 
Gascivich, P. 
Grislon, J. 2 
Gribauskas, J. 
Jordan, C 
Kandis, J. 2 
Kudin, W. 
Krigelis, J.

.Kirstukaitis, Terese 
Kaitis, P. 
Lekavičius, A. 
Lipauskiene, A. 
Mack> F. 
Nash, M. 
Petkus, J. 
Petkus, A. 
šinikaitč, H. 
šiuptėlis, J. 
Spilvek E. 
Smith, J. 
Smith, M. 
Šimkus, K. 
šukaitis, 
Tu mosis, V. 
Wosįlius, J. 
Washkis, P. 
Vingelis, P. 
Venckus, 
Žalis, J. •

For Gvtt and Woundi
A paisau gokit užsikritlmol 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrfižimą au *iuo ne
nuodijančiu aniiseptikn.

j Zonite užmuša bakterijaa.
Ir iiiydo.

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

1 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—2545

L ................... ... ......... , . ................ ................. .........

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

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

Kambariai 1012, 1015, 1018. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandoj: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.-------------...... . ------ ------- --------- 1.—- ----- r------- .--------------

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė
—r J

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRfiJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta .................... . ..............
1,054 paturimai kuip virti lyajpųs valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAJĮHKf^AS. Dr. J. Kvedero ...........
Mokykloms ir Šeimininkėrtis vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

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

KAUNO ALBUMAS ....................................................................  50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KR®V®9 RASTAI. Septyniuose tomuose ...................  $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..................................................... ^Dc

Rašybos vadovilis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
y metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVILIS ......... ........................-...................... 55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip

7 pigiai šeimyną užlaikyti.

12.50

$1.50

$3.00

193 G r and Street Brooklyn, N. Y.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos Lietuviai 
liuteronai

(Pabaiga)
Jauniausios draugijos — Zio- 

no Brolių Draugijos — pirmi
ninkas gan vaizdžiai pasakojo 
apie atstovaujamos draugijos 
gyvavimą ir darbuotę. P-nas 

♦•Naujokas prisiminė buvusius 
nesusipratimus lietuvių lirtrero- 

r> v tarpe. .Jis >-<-i A t< o. kad esąs
patenkintas, jog įvyko toks nau
dingai susirinkimas. Išreiškė 
viltį, kad tas susirinkimas esan
ti tik pradžia bušinčiam svar
biam darbui. Kalbėjo apie mu
sų jaunuolius, kad mes pasi- 
stengtumėm palikti vietą, ku
rioje jie galėtų susispietę velk

inas taip trumpas, kad nėra lai
ko pyktis, ir laiką turime su
naudoti padoriems darbams; 
kas yra gera, kas tinka mums 
patiems, tai turime velyti ir ki
tiems; kvietė nedaryti kitiems 
to, ką nenorime kad mums da- 

1 rytų.

Dar trumpai kalbėjo M. Kas
paraitis. Jis pasižadėjo dirbti 
kiek tik galėsiąs suorganizavi- 

imui Susivienijimo ir įgijimui 
i svetainės, nes, sako, ir musų 
!žemės kamuolis -prasidėjo iš 
dulkių, o vienok kas šiandien 
yra! Taip ir mes. lietuviai liu
teronai, galime pradėti su men
ka pradžia, bet pabaiga bus di
delė, garbinga; jei norime, kad 
pasaulis žinotu, jog gyvena lie
tuviui liuteronui, tai turime 
dirbti, tik reikia, kad darbas 
butų naudingas.

Vienuoliktą ;a landą vakare 
visi draugiškai atsisveikino lin- 

į kėdami vienas kitam geros klo
ties. —M. Kasparaitis.

t i, mums tą vietą apleidus ir 
kad jaunuoliai paliktų tikrais 
lietuviais. Svarbiausią vietą 
jaunuolių veikimui jis jierma- 
tąs Susivienijime ir savoje sve
tainėje.

Kriaučiai apvaikšto 
Pirmą Gegužės

šiandie Chicagos rubsiuviai 
Amalgameitai oficialiai atidaro

Nu\> parapijos kalbėjo kun. 
Kazokas. Jisai pasakė, kad 
esąs labai patenkintas šiuo va
karu ir norėtų, kad ta vienybė 
neišnyktų. Papasakojo daug ko 
naudingo. Matyti, patenkintas 
savo parapijonų ir kitų liutero
nų veiklumu. Taipgi pareiškė, 
kad jis su mielu noru pavestų 
jo leidžiamą laikraštį, jei tik at
sirastų toki organizacija, kuri 
rūpintųsi laikraščio leidimu; jis 
užleistų ir redaktoriaus vietą, 
jei tik atsirastų tinkamas reda
gavimui asmuo, o pats apsi
imąs bendradarbiauti ir toliau 
laikraščiui. Sako, būtinai reika
linga lietuviams liuteronams tu
rėti savo organą, nors savaiti
nį. Jis, kaip kunigas, esąs užim
tas perdaug tiesioginėmis savo 
pareigomis, vienok kad ir už
imtas, stengiasi nors mėnesinį 
laikraštį išlaikyti, idant lietu
viai liuteronai laikraštį turėtų. 
Kunigas kvietė susirinkusius! 
paremti laikraštį kas kuo gali, Į 
ypač raštais. Pareiškė, savo pa-, 
rapijonais esąs^atenkintas, tik, 
geistų, kad daugiau broliškos1 
meilės butų jų tarpe. Keikia pa-' 
sakyti, kad kunigas kalbėjo gan 1 
rimtai ir nuosaikiai. Susirinku-j 
šieji buvo patenkinti jo kalba.

Kunigui pabaigus kalbėti, va-; 
karo vedėjas, J. Kasparaitis, pa-' 
kvietė chorą sudainuoti Lietu
vos himną, kuris ir buvo sudai
nuotas pusėtinai gerai.
, Beje, jauni vaikučiai pasakė 
trumpas eiles vykusiai. Nors 
jaunir.bet pasirodė su labai gra
žia lietuviška tarme. Garbė tė
vams ir mokytojams, kurie 
stengėsi vaikučius taip gražiai 
auklėti.

savo naują trobesį, kuris ran
dasi adresu 333 So. Ahsland 
avė. Iškilmių pradžia 2 valan
dą po pietų.

Ypatingai smagu pažymėti, 
kad kaip pažangių Amerikos or
ganizuotų darbininkų organiza
cija, Chicagos Amalgameitai a- 
tidarymą savo trobesio pritaikė 

i darbininkų šventei — Pirmai 
Gegužės Dienai.

Amalgameitai, kaip organiza
cija, nedaro nieko kol neapsvar 
sto, ar reikia tai daryti, ar ap- 

• si mokės darbas. Nėra abejonės, 
kad jie jautė reikalą turėti savo 
trobesį ir kad išskaičiavo, jo- 
gei turės daugiau naudos pa
sistatę savo trobesį, negu mokė
dami rendas kitiems.*

Laimingos kloties tiek Chica
gos rubsiuvių Amalgameitų or
ganizacijai, tiek visai Amalga
meitų unijai! —V. Poška.

Town of Lake
Pereitą penktadienį įvyko su

sirinkimas šios apielinkės na
mų savininkų, žmonių prisirin
ko pilna p. Ežerskio svetainė. 
Kalbėjo du advokatai. Diskusuo- 
ta klausimas, kas reikia daryti 
taksų numažinimui, kadangi 
šiemet kai kuriems taksų buvo 
uždėta dvigubai daugiau, negu 
pernai.

Išdiskusavus klausimą, nutar
ta sumokėti tuojau tą taksų 
sumą, kuri buvo mokėta perei
tais metais, o dėl šiemetinio 
priedo iešoti priemonių jo nu- 
mušimui.

Kai kurie namų savininkai 
atnešė bitas ir pavedė jas sumo
kėti tam tikrai komisijai.

B » 8

aplanko p. Kareivos seserį, p. 
Žiobienę, 32< > I East Thompson 
street, kuri sunkiai serga ir 
kurią prižiūri jos sesuo p. Pet- 
raitienė.

P-nas Kareiva, sugrįžęs, vėl 
įsikinkė bizniu ir dėkoja savo 
koslumeriams, kad jie nejjer- 
traukė ryšių su jo bizniu jam 
nesant jiamie. — Rep.

Atlankė “Naujienas”
Pastaromis dienomis Chica- 

gon atvyko iš St. Louis p. Juo
zas Propoliams. Jis atlankė 
“Naujienas”. Pranešė, kad ma
nąs apsigyventi Chicagoje. 
P-nas Propoliams SI. Louise 
dešimtį metų išdirbo miesto 
kvietkyne (gi'eenlioiise’ įe) . .Jis 
gerai nusimano apie kvietkų 
sodinimą, jų auginimą, yra pa
tyręs asmuo prižiūrėjimui sod
nų ir kvietkynų rūpestingiau 
užlaikomose rezidensijose. Jei 
kam reikėtų p. Propolianio pa
tarnavimo, tai galima kreiptis 
į jį sekamu adresu: 245(1 \Vest 
45-th Place, Chicago.

Pereitą savaitę “Naujienas“ 
atlankė p. Pranas Jurevičius.

Jis nesenai atvyko į Jungti
nes Valstijas iš Pietines Ame
rikos, kur išbuvęs yra virš 
trejų metų.

P-as Jurevičius dar jaunas 
vyras. Gimė jis Jungtinėse Val
stijose, bet pirm karo jo tėvai 
parvjažiavo Lietuvon ir parsive
žė jį dar jauną bernaitį.

Iš Lietuvos jis pirmiausia nu
vyko Brazilijon, iš ten — Ar
gentinon ir Vragvajun.

Papasakojo daug įdomių da
lykų apie padėtį lietuvių minė
tose Pietinės Amerikos šalyse.

Brazilijoj, anot jo, sunkiau
sia Lietuvos išeiviams gyventi 
Kai imigrantai atvežama į Bra
ziliją, dokuose pastatoma trau
kinys, imigrantai suvaromi į 
vagonus ir gabenami į planta
cijas. čia jie turi dirbti visų 
pirma tam, kad atidirbus jų 
atgabenimo lėšas. Bet uždarbiai 
tokie maži, kad žmogus su šei
ma ir kažinkaip dirbdamas ir 
taupiai gyvendamas negali at
mokėti skolos. Klimatas lietu
vių gyvenimui netinkamas, gy
venamos vietos visai netikusios 
na ir skursta nelaimingi žmo- 
neliai.

Kiek geresnė padėtis lietu
viu Argentinoje. Kai kurie net 
visai pakenčiamai gyvena. Ap
lamai tečiaus imant, didžiumai 
ne kažin kaip gerai vyksta ir 
ten. Ypač blogai yra tai, kad 
darbai nepastovus, kad dirbti 
galima gauti tik kokius šešis 
mėnesius metuose.

Beje, papasakojo įdomių da
lykų apie žinomą amerikiečiams 
p. Norkų, kuris, pasak jo, tu
rėjęs bėgti iš Brazilijos ir da
bar randasi Urugvajuje. P-as 
Norkus turėjo užsidėjęs ofisą 
darbą pampinti, bet valdžia

uždariusi jį. Tada p. Norkus 
atidaręs otisą kokio ten ispano 
vardu. Daugelis lietuvių nusi
skundžia, kad jiem padaręs 
skriaudos p. Norkaus patarna
vimas. — Reporteris,'

APLANKYKIT

NEBŪK
VERGU

NlUiltllo* JlUltllmi nlll .'ircllaill. 
Kaip >■' daugeli* kilų jus gal 
HtiraHile. ku<| Severą ’m l-.Horka 
Kali p.iiri’lhčU prašalinti tų pų. 
jautimą nUViirgilHiij, Ir bejč- 
guuuj.

Severą'* Eftorkn yra naudin
go* virškinimo ir laxativc to
nika*. Mis. Franci* ToiumIui. 
nlley, NVasli.. rtiHo: "Aš hii-
railau. kad Severą’* Esorka via 
puiku* tonikas dėl Žmonių ko- 
i Iv yra iiUMllpę arba k:i lite 
IA po Ilgo*." Tuksiančiai pa
tyri!, kad jos pagelbsti gerai 
miegoti, goriau valgyti ir jau
sli. Sprskite patys. Reikti- 
laukit nu<> savo vaistininko 
butelio Aiundle.

U. F. SF.VI.KA C<>. 
Ceilar l(a|>lil«. lomi

StVERAs^ 
ESORKA,

Forrnerly Stomach Bitters

K

<AtAll ’ 
GoodDrud 

Stores ® 
3S<

Prakaulio 
iančios ir At

siduodančios
L Kojos’.

.... . H.E- 
Kll nuo *kuu- 

.innni kolų Hniil - 
ns priiAaliua 
rūbeliu* ant vl*i»-

k kad lUK.norU ti' i’riiftnllun inlu^k kMus komu* Ir *u- 
^ktrinlmiiH lengvai. 

O hkiiuHinii*. l»m- 
kaitavlnui Ir at*l- 
Lilaviinil I* »jk. k Parker’* Foot t ure 
B.liis niftitebiii*.

A.F00T CARE.

Ten ir iš
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu
C0LUMBUS

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Saite St., 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD A

NAUJI VĖLIAUSIO
STILIAUS PIANAI

Niagara Fallš
IR ’j

LIETUVA
Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

S

Naujienų Ekskursija
Gegužio 29 d

1928
Iš new Yorko Klaipėdon

Baltic America Line —• “Lituania”

Smagiausia 

Patogiausia 

Kelionė 

Klaipėdon 

Be persėdimo

PUIKIU NICKEL PLATE IR LAKAWANNA GELŽKELIU

Tuo susirinkimas užsibaigė. 
Uždarydamas susirinkimą, tvar
kos vedėjas prašė susirinkusius 
pasilikti, nes bus duodama va
karienė. Pradėjus vakarieniau
ti, centralinio komiteto pirmi
ninkas, Ed. Kasparaitis, prane
šė, kad jeigu vakarienės laiku 
nori kas pasakyti kalbelę, tai 
galima, tik tegul paprašo balso.

Pirm poros savaičių buvo iš
vykęs į rytines valstijas p. W. 
Kareiva su žmona. Jie atlankė 
Philadelphiją, Newlarką„ New 
Yorką ir Brooklyną, o taipgi 
Atlantic City ir kai kurias ki
tas gražias vietas rytinėse vals
tijose. Chicagou pp. Kareivos 
sugrįžo sekmadienio vakare.

Philadelphijoje chicagiečiai

SERGANTI ŽMONĖS!

Vėl kalbėjo kun. Kazokas ir 
kvietė, kad būtumėm visi drau
giški ir parėję namo, kaip kad 
čia susirinkę svetainėje prie 
vakarienės. Esą, musų gyveni-

Rupturų
Ekspertai

Dabar randasi vakarinių 
valstijų ofise

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

patarimai 
DYKAI

Baby Grand Walnut kaina $595

Visų vėliausios mados. Baby 
Grand Registering Pianas da
bar yra parodomas pas Budri- 
ka. v CIeveland, Ohio East St. Louis, III.

Dctroit, Mich.

Grand Rapids, Mich.

Akron, Ohio

Toledo, Ohio

Michigan City, Ind.

Springfield, III.

Westville, III.

Omaha, Nebraska

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

Nuga-Tone Pagelbėjo jam 
įgyti geresnę sveikatą

Poną* W. L. Ronnett. Rohwer. Ark., tu
ri parciAkimij linkui sveikatos kurj kiek- 
viena* »erirai>tin ir nusiminę* žmogų* tu
rėtu akaityti. Štai jin yra: “Al rekomen
duoju Nuga-Tone bite vienam kuria ken
čia nuo *i)pnų inkšti). nervingumo, galvon 
akaudėjinio. prasto apetito. nevirškinimo, 
užkietiejimo. aA turėjau vinim tuon ne
smagumu* kol nepradėjau vartoti Aia* pui
kia* gyduole*. Nuga-Tone netik -praAalino 
vi*u* tuo* lipam aru m u n, bet nuteikė inan 
Hliprumą ir energija.“

Nuga-Tone pagelbėjo virA miliono vyru 
ir moterų dėl išgijimo daugiau sveika
tų* ir Htiprumo. Jo* *u*tiprino jų jėgų 
ir vikrumų ir tuo bildu pagelbėjo jidgy- 
ti daugiau laimėti ir malonumo gyvenime, 
jei jų* esate silpnas ir nuolat kenčiate ir 
turite panagius nesmagumus ir kentėjimu*, 
kaip Ponas Uennett kad turėjo, bandykit 
Nuga-Tone tiktai per keletu ętienų ir jus 
nusistebėsite, kaip greit jut* pasitaisyslt. 
Nuga-Tone galite gauti bile kolioie krati- 
tuvflje kurioje pardavinėja g.vRfuoles. Jei 
jūsų vertelga neturi suvo sandėly, reika
laukit. kad jis užsakytų jums iA obelio 
vaistinės.

Garsinkite Naujienose

Seeley’s Spcrmatic Shield neuž
laiko nei vienos ruptiiros atsa
kančiai, bet sumažina atidary
mą Į 10 dienų abelnuose atsi
tikimuose. 'lai yra, tas pats in
strumentas, kuris asmeniniai 
buvo suteiktas Dr. Edward 
Shippen, buvęs Medikai is Di
rektorius U. S. Navy. Chirur
gui General *s Burcau, U. S. 
Navai Hospital. Maloniai paro
dysim be jokio atlyginimo ar
ba pritaikinsim, jei norėsite. 
Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 
5 po pietų, kasdien, išskyrus 
nedėldienius,. 117 N. Dearborn 
St. Suite 201-5-6.

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

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

penkto aukšto.
Jus privalote turėti geriausj gydy
mą. Pasimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts mėty praktiško 
patyrimo gydyme kraujo ligų, sifi
lio. odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pustės li
gų. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai. Specialia 
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ligų. 
Dr. Ross pašvenčia visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėlyj, sere- 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvidešimtis penki metai 
tame name

Victor Orthophonic kombinaci
ja su Kadio krūvoje. Kaina nuo

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

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

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 4705

PUIKIAIS NICKEL PLATE ROAD VAGONAIS
t

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

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuo jaus

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago.
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NAUIIF-MOS
The Litbuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the Litbuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicaso, III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

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

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ...............V........ 3c
Savaitei .............. 18c
Mėnesiui ...............................  75c

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year i» Chicago.
8c. per copy. '
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd, 1879.

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicago* 
je, paštu:

Metams ......................-—....... $7.00
Pusei metų ........................ .« 8.50

. Trims mėnesiams ............... 1.75
Dviem mėnesiams .......... ..... 1.25
Vienam mėnesiui ......    .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Pranclios valiuta Tai yra visai paprastas ir natūralūs1 bendradarbių, kurie palengvintų I Pagaliau, -'Nasau’o (Nassau) 
dalykas. Ne tik Francijoje, bet visose šalyse, kur reikė- jam be<’al‘‘nt ,dau^ kurfiurstas, geraširdis princas 
Utuynao. v j J ,t tyrimų; bet podraug jis būti- Adolfas, priglaudė jp Nasauje
JO nusmukusią kiašto valiutą (pinigus) P y na| norėjo paslėpti galutinį sa- Gutenbergas., vėl ėmėsi prmykš- 
pastovaus pamato, politinėms partijoms teko susitarti vo (jarbų tikslą, kad kas kitas čio savo darbo, savom rankom 

spausdindamas knygas.
“Jisai mirė 69 metų, nepali

kęs savo seseriai jokio turto, 
bet užtai paliko aini j ai žmogaus 
proto sritį, kuri buvo atidengta 
ir užkariauta paprasto amati
ninko. “Palieku savo seseriai — 
sako jis savo testamente — vi
sas knygas, mano atspausdin
tas šv. Arbogasto vienuolyne.” 
Vargšas! jis tegalėjo palikti 
tai, kuri dalinosi su juo jojo li
kimu; ne daugiau, kaip papras
tą jam panašių genijų likimą:

pastovaus pamato, politinėms partijoms teko susitarti .
tarp savęs ir įvykinti tokios ar kitokios rųšies “tautos negalėtų išplėšti jam garbės, 
vienybę”. Belgijoje susitarimas ėjo taip toli, kad atsto- štarsburgo aristokratijos tarpe 
vų butas net pravedė įstatymą, kuriuo buvo suteikta neatsirado norinčių padėti jam, 

............................................... . x":---------- ’ ■“
tą įstatymą balsavo ir socialistai.

Bet po valiutos stabilizavimo vėl atsinaujina nor
malus santykiai tarp partijų ir “tautos vienybė” paįra. 
Reikia manyt, kad taip bus ir Francijoje. P-as Poincarė1 prieš prietarus, tapti darbinin- 
pasinaudojo tiktai tuo, kad finansų tvarkymo 'darbas ku ir susilieti su liaudimi, ku- 
nebuvo pabaigtas, kada įvyko rinkimai, todėl jis turi riai R® atverti durų į moks- 
progos dabar vėl atsistoti valdžios priešakyje.

Kai dėl atskirų partijų stiprumo naujamjam Fran-

diktatoriška” galia finansų klausimuose karaliui; už kadangi miesto šviesuomenė lai-
. , , , j . • u 4. • kėši prietaro, kad užsiiminėti

amatu butų tikras savo verty
bės pažeminimas. Pagaliau, Gu- 
tenbergui prisiėjo stoti kovon

lo sritį, Gutenbergas tuo tikslu 
sudarė kompaniją su dviem tur
tingiem štasburgo gyventojam

................. •• •

ŠIANDIE — TARPTAUTINĖ DARBININKŲ 
ŠVENTĖ

Šiandie — Gegužės Pirmoji, viso pasaulio darbi
ninkų šventė.

Ją įsteigė prieš 39 metus Antrasis Socialistinis In
ternacionalas — tuo tikslu, kad visų šalių darbininkai 
kartą per metus rengtų tą pačią dieną demonstracijas 
už tarptautinį solidarumą, už pasaulio taiką ir už nau
jos visuomeninės tvarkos idėją.

Tie obalsiai, kurie yra keliami Gegužės Pirmąją 
dieną, šiais metais yra taip pat svarbus, kaip 39 metai 
atgal. Pasaulio taika po didžiojo karo dar nėra pilnai 
atsteigta. Valstybės, tiesa, šioje valandoje nekariauja, 
bet daugelis jų dar vis tebešnairuoja į viena kitą, gru
puojasi Į priešingas sąjungas ir ginkluojasi. Visos pa
stangos sustabdyti ginklavimąsi iki šiol buvo nesekmiii- 
gos. Ir kuomet didžiųjų ir mažųjų šalių valdžios skubi
nasi viena paskui kitą įsitaisyti vis naujesnių, vis bai
sesnių žudymo pabūklų; kuomet pavydas, tautinė ne
apykanta, godumas ir imperialistinės ambicijos kursto 
vienų valstybių diplomatus prieš kitų, — tai ko gali Su
silaukti žmonija?

Nieko kita, kaip tiktai tokios pat, arba dar baises
nės, tautu skerdynės, kaip .ta, kuri tęsėsi nuo 1914 iki 
191S>n. ‘

Karo pavojus nėra pašalintas, ir niekas jo nepaša
lins, kol nepaims pasaulio likimą į savo rankas organi
zuotoji darbininkų klasė. Darbininkams karai nereika
lingi. Karas jiems neša tiktai mirtį, skurdą, nedarbą ir 
badą. Todėl visa savo energija darbininkai privalo kelti 
balsą už tautų susitarimą, už pasaulio taiką. Šiandie, 
Gegužės Pirmosios demonstracijose, tam yra patogiau
sia proga. , į

Bet reikia ne tik kovoti su grasinančiomis žmoni
jai nelaimėmis, o ir galvoti apie tai, kaip užtikrinus gė
lesnę ateitį sau ir busimoms gentkartėms. Visi šiandie 
pripažįsta, kad yra daug taisytina dabartinėje visuo
menės santvarkoje. Ir kaip to nepripažįsi,* kuomet per 
metų metus iš viso pasaulio kraštų girdėt aimanavimai 
dėl pramonės krizių, dėl masinio nedarbo, dėl ūkininkų 
suvargimo! Net tokioje be galo turtingoje šalyje, kaip 
Amerikos Jungtinės Valstijos, šiandie priskaitoma dau- 
giaus kaip 4,000,000 bedarbių.

Nepasiliaujantis skurdas plačiosiose darbo žmonių 
masėse (tuo pačiu laiku, kai pasakišku greitumu auga 
lobiai turtingųjų klasių rankose!) ir nuolatos didėjan
tis netikrumas dėl rytojaus tarpe smulkiųjų biznierių 
ir savininkų, dažnai sukelia visuomenėje desperacijos 
ūpą, kurį išnaudoja savo tikslams besąžiniški demago
gai, žadėdami ūmų išganymą minioms. Tokie demagogai 
yra įsteigę savo diktatūras ištisoje eilėje Europos'vals
tybių ir jų agentai bei pamėgdžiotojai maišosi ir tarpe 
Amerikos gyventojų, mėgindami jiems apdumti akis.

Taigi šiandie yra proga pareikšti pasauliui, kad 
darbininkų klasė nesitiki išganymo iš jokių diktatorių. 

. Ne atgal ji žengia, bet priekyn; ne į despotizmą, bet į 
laisvę. Per laisvę ir demokratišką tvarką susipratę dar
bininkai siekia išvokoti sau geresnes gyvenimo sąlygas. 
Laisvės ir deinokratybės apystovose jie tikisi įgyti tokį 
protinio ir moralinio subrendimo laipsnį, kad pajėgtų 
naujais, teisingesniais pagrindais pertvarkyti visą žmo
nių visuomenę.

' Milionai Europos darbininkų,- susiorganizavę savo 
politinėse partijose ir profesinėse sąjungose, yra tvir
tai nusistatę eiti šituo keliu, ir nei Roma, nei* Maskva 
jų iš to kelio neištrauks. Kaip jie, taip ir Amerikos su
sipratę darbininkai šiandie demonstruos savo pasiryži
mą ir toliaus kovot už demokratinio Socializmo idėją.

cijos parlamente, tai paskiausios žinios sako, kad įvai- — Andriumi Dricehenu ir Jo- veltui praleistų jaunystę, gyve
nimą, pilną persekiojimų, savo 
nežinomąjį vardą, nemiegotas 
naktis ir bendralaikių nedėkin
gumą.”

Gutenbergui mirus spaudos 
menas prasiplatino visur; spau
džiamųjų slėgČių atsirado veik 
visuose dideliuose Europos 
miestuose; .Prancūzija prie 
Liudviko XI, Anglija, Olandija, 
Vokietija, Italija pradėjo pla
čiau naudotis naujuoju išradi
mu ir ėmė leisti daugybes kny
gų.

Vienlaik su spauda pasirodė 
pasaulin ir graviruote; menas 
susijungė su mokslu, kad pa
keltų žmogaus žinojimo lygme
nį. Vei tuo pačiu laiku, kai mi
rė Gutenbergas, gimė Albertas 
Diureras. Jisai gimė Niurem- 
berge 1471 m. — epochoje, kuo- 

' met graviruote medyje tik ką 
tebuvo pradėjusi plėtotis. Dar 
jaunatvėje jisai apvažinėjo Ni- 
derlandus, pirmųjų graverių tė
vynę, buvo Venecijoje, kame 
buvo aukštinami Ticiano pirm- 
takunai, aplankė Vieną ir čia 
įsigijo prielankumo žinomojo 
Liudviko XI ir Karolio VIII 
varžybininko — vokiečių impe- 

sias knygas; bet lėšų stoka pri- ratoriaus Maksimilijono I. Tik- 
vertė jį atidengti bendriniu-, ra i galima pasakyti, kad Alber- 
kams savo išradimo paslaptį tas Diureras savo genijaus jė- 
tam, kad galėtų gauti iš jų pi- ga suteikdavo dvasios medžiui, 
niginės paspirties. Bendrinin
kai sutiko jam pagelbėti sąly
ga, kad butų pasidalyta su jais 
ne tik pelnas, bet ir išradimo 
garbe. Norėdamas užtikrinti sa
vo įmonės pasisekimą, Guten
bergas .sutiko ir su tuo. Jojo 
vardas pranyko draugovės fir
moje, ir jis paliko, taip sakant, 
ne daugiau kaip vienu nupsavo- 
sios dirbtuvės darbininku.

Bet tat dar ne visa. Vieno 
...... . . .. ------------- v „-------- 1 pradėjo

dai, išplatinusiai vėliau mokslo j)rįe§ j i bylą, norėdami užgin- 
žinias liaudyje.. |

Tikrai, spaudos išradimu 
žmonija skalna graviruotei me
dyje. Ryškiai išplauti lentose 
piešiniai buvo lydimi paaiškina
mais užrašais, kurių raidės bu
vo išpiaustomos lygiai taip pat, 
kaip ir patys piešiniai. O nuo 
čia iki minčiai apie judamąsias 
raides beliko vienas tik* žings
nis. Laikas buvo parengęs Gu- 
tenbergą: dabar jis galėjo gim
ti.

rių rųšių radikalų jame bus apie 225 atstovai, socialistų nu Rife, teisėju Lichtenau’e, o 
vėliau su Faustu, auksakaliu ir 
bankininku Maince.

Norėdamas paslėpti nuo savo 
bendrininkų tikrąjį savo įmo
nės tikslą, Gutenbergas ėmė už
siiminėti draug su jais įvai
riais meno ir amatu darbais. 
Jisai piaustė brangiuosius ak
menis, poliravo Venecijos stik-

101 (ir socialistų komunistų 2), centro partijų apie 134 
atstovai, dešiniųjų apie 34 ir komunistų 14.

Pastebėtina šituose rezultatuose yra tai, kad komu
nistai prakišo beveik pusę savo atstovų (13 iš 27), o so
cialistai atlaikė daug-maž senąją savo poziciją, nežiū
rint to, kad už socialistus paduota daug daugiaus balsų, 
negu 1924 m. 1,620,000 balsų, kurie buvo paduoti už so
cialistus, turėjo išrinkti j parlamentą kokius 120 arba 
130 atstovų. Bet to nebuvo atsiekta, pasidėkavojant ko- kis langams ir veidrodžiams, 
munistams, kurie antruose balsavimuose statė savo 
kandidatus net ir tuose distriktuose, kur jiems nebuvo n®jimus 
jokios vilties laimėti, šitokia savo taktika komunistai 
padėjo dešiniomsioms partijoms.

bet laikė paslaptyje savo tyri- 
i mechanikoje, taiko

mus spaudai. Norėdamas iš
vengti įdomavimos ir kalbų mi
nios, kuri buvo jau beprade- 

Bet ką gavo už šitokį bernavimą atžagareiviams pa- danti kaltinti jį burtininkyste, 
tys komunistai? Nu-gi nieko. Ažuot pelnę ką nors, jie Gutenbergas patalpino savo 
prakišo 13 vietų parlamente, ir šiandie komunistų par- dirbtuvę griuvėsiuose vieno se- 
tija pasidarė menka, nieko nereiškianti kuopelė Franci- aP]eis^° vienuolyno — šv. 
jos atstovų bute.

Šiuose rinkimuose Francijos komunistai aiškiai de
Arbogasto. čia jis užsidarė vie
name pačių tolimiausių kamba
rėlių ir darbavosi be paliovos.

monstravo, kad jie yra taip reikalingi Francijos darbi- išpiaustinėdiimas savo judamą-i 
_ > ' sias raides; čia tai Gutenbergas'

.________._________ pabaigė savo pirmąją spaudžia-
' mąją slėgtę-prototipą naujau-
, sios spaustuves mašinos, gami
nančios per valandą ii,i 20,000

i ekz. spausdintų lapų.
I

Ras gi pirmasai sugalvojo' Gutenbergas netrilkus pradė- 
budą praplatinti tiems daly- jo bandyti spausdinti šventu
kams, suprastinus jųjų gamy
bą ir atmetus spindinčią ir 
brangią jųjų išorę? To nežino
ma. žinia tik, kad apie tą laiką 
vidutiniojo luomo ir liaudies 
tarpe prasiplatino šventieji pa
veikslai ir kortos, atspaustos 
juodais dažais naujuoju, budu. 
Tie keisti, nedailus, o kartais ir 
juokingi atvaizdai vis dėlto 
verti dėmesio. Jųjų pigumas 
pirmą kart padare prieinamus 
liaudžiai žmogaus * proto kuri
nius. Jieji buvo graviruojami 
medyje ir pasirodę pramynė 
menui kelią į liaudies minias;!
jieji taipogi parengė dirvą spau- bendrininkų" įpėdiniai

ninkams, kaip šun penkta koja.

Spaudos Kankiniai
Spaudos išradimas nustato 

ribas tarp senojo ir naujojo 
pasaulių, jisai atidengia nau
jų akiračių žmogaus genijui.

“Spauda”, yra pasakęs La- 
martinas, “suartina ir palaiko 
betarpį ir nuolatinį bendravimą 
pavienio žmogaus minties su vi
somis idėjomis neregimojo pa
saulio — būtojo, esamojo ir bu
simojo. Jei sakoma, kad garas 
ir geležinkeliai panaikino atstu
mus, tai spauda panaikino lai
ką. Josios dėka, mes visi — 
bendralaikiai. Aš kalbuos su 
Homeru ir Ciceronu; ateities 
Homerai ir Ciceronai, savo rėž
tu, kalbės su mumis. Taip kad 
sunku išspręsti, ar spauda su
daro tik paprastą medžiaginę 
mašiną, ar ji yra taipjau dva
sios įkūnijimas, apreikštas 
žmonijai Gutenbergo; dėl to, 
kad jeigu jai reikalingi popie- 
ris, rašalas, šriftas, skaitmens 
ir raidės, pasiekiami išoriams 
musų jausmams, tai, iš kitos 
•pusės, joje dalyvauja mintis, 
dorovės jausmas, tikėjimas, ki
tais žodžiais, — dalis žmogaus 
sielos.”

FRANCUOS RINKIMAI

Sekmadienį Francijoje įvyko antri balsavimai, ku
rių apytikriai rezultatai jau yra pranešti. Iš jų matyt, 
kad naujojo Franci jos atstovų buvo sąstatas bus baveik 
toks pat, kaip buvo senojo, t. y. didelę daugumą turės 
kairiosios partijos, radikalai ir socialistai.

Amerikos laikraščių korespondentai, beje, visi kaip 
vienas, skelbia “didelį Poincare laimėjimą”. Šis skelbi
mas tečiaus yra teisingas tik vienu atžvilgiu,, būtent: 
dauguma naujai išrinktojo atstovų buto stoja už “tau
tos vienybes” valdžios palaikymą, iki bus stabilizuota

XV-ojo amžiaus pradžioje mi
niatiūrinė tapyba ir raštas bu
vo pasiekę aukščiausio tobuly
bės laipsnio. Tuo laiku pasitai
kydavo puikiai papuoštų švent
raščių skaisčiais, dažnai sunkiai 
įmanomais piešiniais, kurie su
dalydavo rėmelius teksto, su
maniai surašyto pergamente. 
Taip pat gausiai buvo prasipla
tinę lošiamosios kortos, atga
bentos iš Venecijos ir Florenci
jos, kur josios buvo atneštos 
graikų iš Konstantinopolio, kur 
kas anksčiau prieš išeisiant iš 
proto Karoliui VI. [Lošiamosios 
kortos, pasak Diušeno, buvo at
gabentos Prancuzijon XIV šimt
mečio pabaigoj]. Tos kortos su
maniai buvo papieštos aukso 
dugne. Karalius, galvinis, ber
niukas buvo atvaizduojami pui
kiausiais kostiumais; papuošta- 
sai tūzas reiškė vėliavą. Tos 
figūros laikė rankoj, sulig sa
vo vertes, skipetrą arba ginklą, 
švytravusius sidabru^ aukso 
dugne, ir buvo atvaizduojamos 
purpuriniais ir žydrais rūbais. 
Bet kortos, panašiai į malda
knyges, tebuvo pasiekiamos iš
imtinai tik turtuoliams: tiktai 
jiems jos tebuvo prieinamus 
savo kaina.

| čyti jam išradimo pirmenybę ir 
teisę naudotis juo. Gutenber- 
go padėtis prieš teismą buvo be 
galo kebli: jis bijojosi atideng
ti savo išradimo paslaptį, o tuo 
tarpu teisėjai, degdami įdoma- 
vimos sužinoti naujojo atiden
gimo esmę, pilte apipylė jį klau
simais. Gutenbergas nusprendė 
verčiau liktis nuteistu, negu at
sižadėti savo išradimo. Pa
smerktas ir netekęs turto, jis 
vienas išvyko gimtinėn, Main- 
can, kad galėtų čia atitaisyti sa-Gutėnbergas gimė laisvajam 

mieste Maince, Reino krantuo- vo garbę. Greit jis sudarė drau- 
se, pirmaisiais XV šimtmečio govę su Faustu ir jo žentu že
mėtais (1401 m.). Laike iškil-|feriu įrengė naują dirbtuvę ir 

J ėmė spausdinti nuolat savo nau
jųjų bendrininkų firma, švent
raščius ir psalmynus, atsižymė
jusius nepaprastu šrifto ryšku
mu.

Faustas ir šoferis, savo rėž
tu, pradėjo pasiduoti pagundai 
nejučiomis pasisavinti Guten
bergo garbę. Vienos Tito Livi
jaus knygos vertime vokiečių 
kalbon jię, skirdami šią knygą 
imperatoriui Maksimilijonui, pa
tys prisipažįsta ir sako, kad 
“spaudos menas buvo išrastas 
Maince genialio mechaniko Jo
no Gutenbergo”; tačiau, keletui 
metų praslinkus, jie visai pa
miršo apie pirmąjį savo pereiš- 
kimą ir pilnai savinosi to išra
dimo garbę.

Nelaimingasai išradėjas vėl 
pasijuto netekęs savo turto. Jis 
apleidžia savo gimtinę, netenka 

•žmonos ir vaikų — visos nclai- 
........ ............... . mes ištinka jj kartu. Būdamas 
reikšmę dorovės ir jau senas ir neturėdamas kąs- 

Gutenber- nio duonos, jis į)riej’<> beveik iki 
rast sau kraštutinio elgetystės laipsnio.

mingo įvažiavimo į tą miestą 
imperatoriaus Fridricho III, 
tuščios varžytines už pirmeny
bę dalyvaujant viešose ceremo
nijose sukėlė luomuose nesan
tarvę, ir devyniolikos metų Gu
tenbergas, kaipo bajoras, buvo 
ištremtas. Jis ėmė keliauti iš 
vieno miesto į kitą, norėdamas 
susipažinti su senobiniais pa
minklais ir aplankyti žmones, 
pragarsėjusius savo talentu. 
Jis pabuvojo Reino pakraščiuo
se, Šveicarijoje, Vokietijoje i r, 
pagaliau, Olandijoje. Pastaroje, 
Harleme, jame pirmą kart gimė 
mintis apie spaudą, o pagrįžus 
štrasburgan, po ilgų mėnesių 
nepaliaujamų tyrinėjimų ir at
kaklaus darbo, jam pavyko, pa
galiau, pagaminti raidės iš me
džio, rasti būdas joms jungti ir 
tuo budu padėti pagrindas nau
jam menui.

Nuvokdamas didžiausiu savo 
išradimo } 
pramones atžvilgiu, 
gas suprato reikalą

Motinos meilės švytruoja didin
guose jojo Madonų paveiksluo
se; sielos pakilimas trykšta ir 
sklaidos, nelyginant žiežirbos, 
iškilmingose triumfalėse sceno
se; baimė dvelkia nuo jo “Ap
reiškimo”, — jojo kuriniai ža
dina tai baimę, tai nusistebėji
mą, tai, pagaliau, liūdną ūpą.

Diureras mirė 58 metų am
žiaus, ir, be pavyzdingųjų ku
rinių, kurių jis mums yra pali
kęs graviravimo mene, mes dar 
jam skalni darbais auksakalys
tėje, skulptūroje ir architektū
roje. Garsusai graveris buvo ne 
tiktai didis menininkas, bet ir 
kilnus pilietis — karštos širdies 
ir stiprios dvasios. Nežiūrint vi
sa to, jisai mirė vargšu, kaip 
apie tai liudija jo rašytas laiš
kas miesto valdžiai Niurember- 
ge, jojo gimtajam mieste. Pa
rašytas tas laiškas paskutinėse 
gyvenimo dienose. Iš jo mes pa
imsime sekančias jaudinančias 
eilutes:

“19 metų tam atgal, Veneci
jos valdžia raštu kviete mane į 
savo miestą, siūlydama man 
200 dukatų metinės algos. Ant
verpeno bendruomenė, laike ne
ilgo mano buvojimo Niderlan- 
duose, irgi siūlė man tris šim
tus florinų algos į metus ir, 
virš to, tiko dovanai paskirti I 
man puikų namą. Taip viena
me, taip kitame mieste buvo 
manoma mokėti už mano dar
bus atskiras mokesnis; bet nuo 
visa tat aš atsisakiau iš meilės 
ir palankumo prie jūsų, gerbia
mieji valdžios atstovai, prie 
gimtojo musų miesto ir prie 
brangios savo tėvynės. Aš nu
tariau geriau gyventi neturtė
liu, negu būti turtingu ir gar
siu svetur.”

Diureras čia pasireiškė visas 
pilnumoje, šitame laiške, pil
name vertės, jis prašo Niurem- 
bergo valdžią priimti nuo jo in
delį sumoje tūkstančio florinų 
— jo darbų ir taupymo vaisių 
ir kasmet išdavinėti nuošimčių 
nuo tos sumos po penkiasde
šimt florinų jam draug su žmu-

einavd diena dienon vis silp

nyn ir silpnyn.”
Puikus išreiškimas nusižemi

nimo, kuklumo ir kilnios puiky
bės jausmo, stebėtinas susijun
gimas didžio budo su didžiu ge
nijum !

(Bus daugiau)

Rūpindamiesi kitų laime, mes 
randame ir savųjų.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 S’o. Paulina St., Chicago, III.

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

Racine, Wis. y 
Tel. J3353

Kaurai, karpetai, linoleum, Lan
gų Užlaidos, Draperies. Olseliu 
ir Retail. Išimtini pardavinėto
jai, 8% pigiau už cash.

. > _________

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ 
Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK 
47 St & Ashland Avė.

4

IR

RAKANDAI
I

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

RUG and FURNITURE j 
CLEANERS

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

MŪRINIS arba MEDINIS
cin t1"011®1* — kit* tcnRvai» *š- 

IU mokėjimais i 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji-l 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi-l 
šokių stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk-j 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar-fc 
lorius. Mielu noru priduosime ap-(l 
skaitliavimą ant pareikalavimo—befl 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- J 
cagoje ir i priemiesčius. Prisiųskitojl 
savo vardą, adresą jeigu norite in-’i 
formacijų.
Vardas
Adresas

Quality Construction Co. I
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

&

f

BUDRIKI) 
KRAUTUVĖ

■ 
visados buvo ir bus Lyderiai Radios | 
Kas vėliausio ir geriausio, viską it 
kainos žemesnės kaip kitur!

Vietor Ortophonic Radiola, Atwa T 
ter Kent, Brunswick, Radiolas, 11<>: 
vvard, Radiola, Spartan, Scnora RC j 
Radiolas. Didelis pasirinkimas.

Norėdamas įsigyti gerų Radio tiil 
pašauk Budviko Krautuvę — Telcfd; 
nas Boulcvard 4705, o bus jums pa1, 
demonstruota dykai jūsų namuo. c.

Radiola 17 su toliomis $157.50 ,
Atwater Kent 37 su tūbomis $11 
Freshman 0 tūbų Electric $87.00

i

Brunsvvick Radiola Conibinaciju ui 
$99.00. Į ‘

JOS. F. BUDR1K h
(Korporacija)

3117-21 So. Halsted Strei-I
CHICAGO, ILLINOIS I

c



Antradienis, gegužes 1, 1928 1TA¥JIENO, DHojo, a

' Tarp Chicagos
Lietuvių

Roseland

Marąuette Park
Marųuette įmirko apielinkėje 

šiuo laiku bėgioja daugybė šu
nų. Sakoma, kad jau policija 
nušovusi vieną kitą pasiutusį! 
šunį. Vietos gyventojai turėtų 
prisidaboti ir prižiūrėti vaikus. 
Žinoma, kažin kaip didelio pa-j 
vojaus nėra, bet atsargumas ne-. 
kenkia. Ir dar butų gerai pra
nešti policijai, jei atbejojama 
dėl kokio šuns sveikumo.

— Vietinis

Šioje rožių žemėje gyveno 
raudonas biznierius vadinamas 
Martynas. Jam pabėgus ir pali
kus jo išperėtas draugijas be
tvarkėje, tokį nepaprastą Mar
tyno pabėgimą į vakarus jo 
draugai skaitė nepaprastu atsi
tikimu.

buvo pritariančių žmonių tam 
darbui, tai negalėjo drabužių 
supirkti. Buvo priversti drabu
žius paimti ant bargo. Darbas 
tapo atliktas. Skolininkai, ilgai 
nelaukę, pradėjo reikalauti, kad 
grąžinti jiems skolą. Komisarai 
sugalvojo štai kokį skymą: at
mokėti komisarukų kliubo sko
las iš buvusios Martyno išperė- 
tos lygos. ,

Grabeliai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Akių Gydytojai***
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL

PRANEŠIMAI
20t<> Wardo Lietuviu Politikos ir 

PaSelpos Kliubo svarbus susirinki
mas atsibus seredąj, gegužės (may) 
2 dieną, 7:30 vai. vak., J. Savicko 
svetainėj, P' 
Union Avė. ---- ------- ——
ku ir naujų narių atsiveskite.

— Vtlr’yba

Pasilikusieji pieškos nebeži
nojo kas ir kur dedasi ir ką da
ryti. Paverkę, paaimanavę, su
manė sušaukti visuotiną pieškų 
susirinkimą sutvarkyti Marty
no išperėtas draugijas. Pieškų 
ir pieškių susirinkimas pasiro
dė toks skaitlingas, kad raudo
nojo kontraktoriaus visi pakam-

, piai buvo užimti. Susirinkime 
; šnekėta ir diskusuota, kam pa
vesti kontroliuoti draugijas,

1 Martyno išperėtas. Po ilgų 
kusijų nutarta pavesti visa 
maudą kilbasninkui.

1 1

Uždėjo jam cinų komisaro 
rožių žemės. Kilbasninkas, suži-

dis- 
ko-

ant

Uitos gatvės ir kampas nojęs tokią naujieną, griebėsi
\ ĮSI Daliai bukite lai*. naltz/vio Izoin mililzti rli_

šiuomi pranešu, kad nuo šios die- 
■s aš daugiau nebusiu atsakomin- 

ar išlaidas, 
per mano 
(po tėvais 
*- į juos

J. Dvylis
1107 Washington St., Waukegan, III.

no __ 
ga> už jokias 
padaryta^ mano 
moterį Frances 
Žemaičiutė) ar 
reikalais.

skolas
vardu

Dvylis 
kitą asmenį

darbo. Galvoja, kaip palikti di
desniu ir garsesniu, negu buvo 
Martynas.
šmeižti
asmenis,
mandos.

štai viename lygos globėjų 
susirinkime kilbasninkas drą
siai pareiškė, kad viskas tebėr 
tvarkoje, komisarukų kliubas 
gerai stovįs, tik reikią pusė da- 
mokėti už drabužius. Ak, tu 
Jezuseliau šventasai, sujudo 
pieškos. štai pakilo su syk du 
vyru. Vienas diktai raudonu 
veidu, o kitas — dideliu pilvu, 
su ūsais. Griežtai abu pareiškė, 
kad negaus nė vieno cento. Kil
basninkas tik šast ir atsisėdo, 
kaip šaltu vandeniu apipiltas, ir 
nelaukęs galo susirinkimo trau
ke pro duris laukan, čia supra
to visi, kad komisaras kilbas
ninkas rožių žemėje negalės pa
kilti taip aukštai, kaip kad 
Martynas buvo iškilęs. Dabar 
visi ir visos pieškos laukia nau
jų

IEŠKAU savo sunaus ir buvusios 
moteries. Jie išvažiavo i Detroitą 
kovo 25, 1928. Aš norėčiau žinoti, 
kur ji padėjo tą valką. Kaip ji da
bar vadinas, nežinau, bet po tėvu 
Anna Kulikauskas, iš West Frank- 
fort, HL o Po mano vardu, Anita 
Wallace. 5 pėdų. 6 colių aukščio, 
mėlynos akys, plaukai rudai dažy
ti, vaiko vardas Kenneth Wallace. 
Jo yra geltoni plaukai, mėlynos 
akys, 5 metų amžiaus. Jis gal yra 
kam paduotas auginti. Jie pernai 
vasarą buvo Denver, Colo., gal ir 
vėl ten išvažiavo. Ji yra tikra lie
tuvė, bet su lietuviais neužsiima, ji 
moka plaukus garbinioti, ji yra 28 
metų amžiaus. Kas man praneš 
apie ja ar vaiką, duosiu už abudu 
$10 atlyginimo, čia yra abiejų pa
veikslai. JOHN WALLACE, P. O. 
Box 262, Carlinville, III.

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO, 1LL.

skymų iš kilbasninko.
Prūdelis.

nusipirk typewriteri. 
/ei nori išmokti 
gerai rašyti —

Simpatiškas 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

F. Elideikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tol. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield 
Tel. Lafayette 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd.

OPTOMETRIST

Lietuviai Daktarai

6487
Avenue 

Street 
1752

Phone Boulevard 
4649 South Ashland 

ir 805 East 47th
Phone Kenvvood
Praktikuoja 20 metų

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Avenue 
0727

Cicero

3201

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

Tel. Kenvvood 5107
a I a n d o b

nuo 9 iki U vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakare i

apart šventadienio ir ketvirtadienio

v

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

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

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

Namų telefonas Brunswick _0597) 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Pirmiausiai jis ėmė 
per iožednievną tuos 
kurie neklausė jo ko- 
Jam būdavo niekai 
į akis savo priešams,

Bile tik pasirodžiifs didvyriu sa
vo išrinktiems. Negana to, kad 
jisai pasirodė ištikimu komi- 

1 sąru savo buriutiems, jis su
manė, kaip tinka vožniai asabai, 
surengti parę kabariete. Toje 
parėję buvo sukvietęs garbin
gas asabas, bet pieškų visai ne
kvietė. Tu r but suprato, kad 
jam menkos vertės yra jo pieš
kos. Po tos parės kilbasininkas 
mažai bekilo. Pirmiaus manė 
net iMartyną pralenkti, o dabar 
negalįs iki Martyno garbės da- 

Geuužėu l-inoH^Dienos Prakallx>s.; sivai.yti. Kiti jo draugai paste- 
Mildos svetainėje, 3140 So. Hal- bėjo, kad garbės pasiekimui 

bes “Naujienų” redaktorius P. Gri- jum kenkiąs Adomo šonkaulis.
Montvidas. Planu Kilbasninkas ištuštino trečda- Aldona (ialskiute, .. . , .

Vytautas Galskis, taipgi *! surūgusios bačkos, kartais 
csatarbkvie' ūkdavo jį matyti smagiame 

Su pasididžiavimu jis sa
kydavo, kad ilgai netrukus jis 
Imsiąs lygus rožių žemėje, kaip 
Martynas kad buvo. *Kad lygiu 
būti, reikia šiokį tokį skymą 
sugalvoti. Vienas negalėdamas 
sugalvoti skymą, pasikvietė ap- 
tiekorių. Su juomi sudarė ben
dra frontą. Tuodu “milžinu” iš
galvojo ir sutvėrė “porkuiapų” 
kliubą. Pirmiaus juodu abu dir
bo be pieškų žinios. Bet jų dai
lias nešė mažai naudos. Bet štai 
iš pieškų pusės atsiranda kele
tas pritarėjų, kad Martyno iš
perėtą lygą perkrikštijus į kliu
bą. Tam sumanymui buvo ir

Mirė Alfonsas 
Bartkus

SLA. 36 kp. susirinkimas įvyksta 
seredoj, gegužės 2 d., 8 vai. vak., 
Lietuvių Auditorijoj. Visi nariai pra
šomi būtinai atsilankyt, nes bus 
rinkimai delegatų į busią SLA. 
Seimą.

— M. \aidyla, Sek r.

. VISl’OMiO DEBATAI 
GENIOJI U

Cicero, Lietuvių Liuosybės 
nėj, trečiadienį (gegužio 2 
vai. vakaro. Visuomis kritikuos 
krikščionybę bei katalikybę, o kun. 
Geniotis gins ją.

8

lujienų 
ir Dr. 

skambins p-li 
smuiką 
bus ir kiti pamarginimai. 
kų šventės dienoje ____ ___ 1
čiami visi lietuviai darbininkai kuo- Upe. 
skaitlingiausia dalyvauti. Nepamirš
kite, kad Gegužės Pirma Diena pri
puola Utarninke. Programas prasi
dės 7:30 vai. vakare. Lauksime kiek
vieno iŠ Jus atvykstant į šitą dar
bininkų šventės apvaikščiojimą. 

Kviečia L. S. S. Komitetas

Balandžio 29 mirė visiems ži
nomas buvęs Town of Lake 
elektrikos kontraktorius Alfon
sas Bartkus. Jis važiavo auto
mobiliu su savo žmona ir beva
žiuodamas Mielii^an City stai
giai susirgo. Netrukus automo- 

N biliuje ir mirė. Indianos valsti- 
e jos sveikatos departamento gy

dytojai pripažino, kad jis mirė 
širdies liga. Dabar yra parga
bentas pas graboriti Zolp, 1646 
W. 46 St., tel. Boulevard 5203. 
Apie jo laidotuves bus pranešta 
vėliau. —A.

Metinės Mirties Sukaktuvės 
VLADISLOVAS ALELIUNAS

Mirė Gegužės 1 d., 1927, pa
laidotas šv. Kazimiero kapinė
se, Chicago, III.

Pamaldos už jo siela bus lai
komos Dievo Apveizaos para
pijos bažnyčioj, 18th ir Union 
Avė., Chicago, III., Antradie
ny, Gegužės 2 d., 7:30 vai. ry
to. Prašome giminių, draugų ir 
pažįstamų atsilankyti.

Mes tave brangus musų vy
re ir tėveli niekuomet neuž
miršime. Tebūnie tau lengva 
šios šalies žemelė.

Nuliūdę,

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

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.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

Moteris ir Dukteris 
2077 Canąlport Avė.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubo 
Amerikoj, susirinkimas įvyks Gegu-' 
žio-May 1 d., Mark White Sųuare' 
Park Assembly Hali ant 29th ir! 
So. Halstcd St., 8 vai. vak. Malo- j 
nokite visi buli laiku ir naujų na- j 
rilį astiveskite.

Valdyba

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys i 
susirinkimą, antradieny j, Gegužio 1 
dieną, 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorium svetainėje, 3133 South > 
Halsted St. Gerbiami draugai, ma-j 

"Li laiku pribūti, nes tu- 
svarb^ reikah' dcl “i” priešų, bet kad kitokios išeities 
J. Demereckis, Rašt. | jp sugalvojimo neturėjo, tai jie 

turėjo sutikti su tuo, kaip buvo 
10990 sumanę keli su komisarų žinia.

Tai tokiu budu lygą perkrikšti- 
bus jo ant kliubo.

Paskui iš to kliubo atsirado 
keletas vaikėzų, keletą dar su
rinko, vertė agitaciją, už suda
rymą komisariukų tymo. Suda
rius tymą, prasidėjo kaulijimas 
pinigų iš saviškių nupirkimui 
drapanų tymui. Kadangi mažai

lonėkite visi

arimo.
— K.

Roseland. — Gegužio 1 d., 8 vai 
vakare, Aušros kambariuose, 
S. Michigan Avė., įvyks Lietuvių 
Improvement and Benefit Kliubo su
sirinkimas. šiame susirinkime I 
įvairių raportų, pranešimų ir bus j 
svarstoma nauji reikalai. Visi na- j 
riai būtinai atsilankykite paskirtu 
laiku.

J. Tamašauskas, Rast.

• <J

VINCENTAS MICKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

balandžio 28 dieną, 2 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 57 
metų amžiaus, gimęs Raseinių 
apskr., šviekšnos parap., šal
teliu kaimo. Amerikoj išgyve
nęs 28 metus. Paliko didelia
me nuliudimo 3 sūnūs: Jurgį, 
Momertą, Justiną; dukterį He
leną, žentą M. Kuksht ir bro
lį Juozapą. Kūnas pašarvotas, 
randasi 140 Swan St.

Laidotuvės jvyks Gegužio 2 
dieną, 8 vai. ryte, iš namų j 
švento Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Mickaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Simai, Duktė, Žentas, Brolis 
ir Giminės
laidotuvėse patarnauja gra

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

PADĖKAVONĖ
A. A. Stanislovas Petraitis, 

kuris mirė Balandžio 27 dieną 
/ir palaidotas tapo Balandžio 
30 d., o dabar ilsisi Tautiško
se kapinėse, amžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo jį į 
tą neišvengiamą amžinybės 
vielą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mu
sų tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. Ypatingai 
V. Poveikiams; dekavojame 
graboriui Masalskiui kurs sa
vu geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo jį j 
amžinastį, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpes
čius, ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėmis; o tau musų my
limas Stanislovai sakome: il
sėkis šaltoj žemoje.

Nuliūdę,
Hroliai ir Gimines

ATYDA. Chicagos Lietuvių Savi
tarpinės Pašei pos Draugijos na
riams. Musų draugas Pranas Dau
ginis mirė Balandžio 28 dieną, 7:30 
valandą vakare. Bus palaidotas 
Utarninke, Gegužio 1-Aią dieną, 9 
vai. ryto. Kūnas pašarvotas, 2127 
Homer St. Meldžiu narius musų 
draugijos kuoskaitlingiausiai daly
vauti laidotuvėse.

— X. šaikus, Sckr. i
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Lietuves Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

Res. 6660 South Artcsian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
South Ashland Avė., 2

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų
OFISO VALANDOS:

j Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2
I vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.
' vakaro. Nedėi. nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

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

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

iki

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

4729 lubos

HgU

iki 4

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 Annitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

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

127

Phone Victory 4952
A. JARUSH-KAUSHILj’.AS
A K U š E R K A

3252 South Halsted Street
MRS.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. .Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 . So. Halstcd St.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

* I“Naktis Baltijos Pakrantėse”, 3 
aktų melodrama. Parišę ir stato i 
scenoje art. M. Dundulienė, gegužio 
2, 1928, C. S. P. S. svetainėje, 1126. 
\V. 18 St. Visos vietos rezervotos, | 
todėl norinti gauti geresnes vietas 
malonėkite įsigyti tikietus iš uuks- 1 to:

Naujienų Redakcijoj
Universal State Bank, 3252 South 

Halsted St.
Aušros Knygyne, 3210 S. Halsted 

Street.
J. J. Zolp, lt. E. Office, 4559 So. j 

Paulina St.
J. Pačktuius, 10019 Perry Avė., 

Koseiand, ir pas scenos MyL Rate
lio narius. —M. Dundulienė.

KEPURINIS BALIUS 
SU PROGRAMŲ

rengia Lietuviu Moterų Draugija 
Apsvieta, Nedėlioj, Gegužės (May) 
6 d., 1928 m., Chicago Lietuvių Au
ditorijos, mažojoj svetainėj, 3133 S. 
Halstcd St. Kiri turės gražesnę ke- 
pusę, la aus dovaną. Įžanga 50c.

Kurios norit prisirašyt į virš mi
nėtą draugiją, meldžiam ateiti į va
karėlį ir prisirašyt; nuo 16 metų iki 
25 metų įstojimas Veltui, nuo 25 iki 
45 metų įstojimus $1.00.

Kviečia Ikunnteldb.

1 Franciškus Yorkmanas
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 29 dieną, 12:30 

valandą dieną, 1928 m., sulaukęs 58 metu amžiais, įgimęs 
Pažeriu kaimo, Kaltinėnų valse., Tauragės apskr. Ameri
koje išgyveno apie 35-ius metus. Paliko dideliame nuliu- 
dime dukterį Agniešką, du broliu: Domininką ir Jurgį, 
seserį Barborą Monstavičienę, pusbrolį Praną Yorkmaną 
ir Domininką Nirbaką, -^2 pusseseres Lietuvoj. Kūnas 
pašarvotas, randasi I. J. Zolp koplyčioj, 1646 W. 46th 
Street.

Laidotuvės įvyks ketverge, gegužio 3 dieną, 10 vai. 
ryto, iš koplyčios bus nulydėtas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Yorkmano giminės, draugai 
ir pažįstami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. * z

Nuliūdę liekame,
BROLIAI, SESUO ir GIMINĖS

Laidotuvėse patarnauja graborius, 1. J. Zolp, Tele
fonas Boulevard 5203.

Laidojimu rūpinasi pp. Kranas Butkus ir Antanas 
Kasputis. Norintieji platesnių žinių kreipkitės telefonu 
Normai 9364.

AUGUSTINAS BALAZARAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 29 dieną, 9 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 48 
metij amžiaus, gimęs Močiuinj 
kaimas, Krekenavos valsčio, 
Panevėžio apskr. Amerikoj iš
gyveno 22 metu. Paliko dide
liame nuliudime pusseserę Sa- 
lomiją Narsutienę ir Joną Nar
sutį. Pusbrolius Juozas Rope ir 
moterę ir pusbrolis Kaz. Krik
ščiūnas ir jo moteris ir gimi
nūs, o Lietuvoj tėvus ir du 
brolius Kazimieras ir Antanas. 
Kūnas pašarvotas, randasi 544 
22nd Avė. ir Washington Bou
levard, Bellwood, III.

Laidotuvės jvyks Ketvirta
dieny, gegužio 3 dieną, 9 vai. 
ryto, iš namų j Mt. Carmel 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j M t. Carmel kapines.

Visi A. A. Augustinas Bu- 
lazaras gimines, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Pussesere, Pusbroliui ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Prabish, Tel. Mel- 
rose Park 797.

Viršui Universal
State Bank

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

Akių Gydytojai

Graboriai

S. D. L ACHAVICZ
Lietuvis Graborius 

Balząmuotojus

su
12

Ki-
su-

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O D

L1KTUVIS AKIIJ KPKf'IALISTA
Paleng vins akių i tempimą, kuris 

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

Phone Boukvard 7589
ir

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, 111.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-2,5 Iii

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halstcd St.

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

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

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. Western Avė.

Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:00 P.M. 6:00 iki 8;30 P.M. 

CHICAGO

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 sutartį

{vairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

arti 31st Street
Vąlųndoy: 1—5 po piet, 7—8 vakare 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 South Halstcd St.

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart l’anedčlio ir 

PėtnyČios

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3335 So. Halstcd St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo 'telefonu

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidunniestyj:
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washinxrton and Clark Sis.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Purk 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone. Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas ( anai 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
gėrėjoj ir pfttpyčįoj nuu 9 iki 6

ioinis ir šventad. 10-r-12 dieną Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Antradienis, gegužės 1,1928Į(AIJW8, UMCigo, m
_____ - -- 4----------------- - - —-  - — -- —■ - ——

Personai
Asmenų lenko

Real Estate For Sale 
Namai*žemė Pardavimui

Fanns For Sale
Ūkiai Pardavimui

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtafaiii

Rytoj SLA. 36 kp 
susirinkimas

Business Service 
Biznio Patarnavimas

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2H nuošimčio ir lengvais išmokė- 
Iimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
te jokio komišino.

S. OSGOOD,
12231 West Division St. “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

PAIEŠKAI) savo pusbrolio Benio 
Sinkevičio, žižmarių parapijos, Bi- 
jautonių kaimo. Girdėjau, kad jis 
Kanadoj užmuštas; tai prašau 
pranešti kas apie ij žinote.

M. SINKUS
1417 So. Hamlin Avo. 

Chicago, III.

man

JAUNA pora parduoda su nuo
stoliu gražins rakandus, mohair 
seklyčios setas, 1(1 šmotų valgomo 
kambario setas, 2 miegruimio setai. 
Galima parduoti dalimis. Keystone 
6738. 4337 N. Albany avė.

Business Chances
Pardavimui Biznjui

EKSTRA. Liga verčia parduoti 
labai gerą šviežios mėsos pedlio- 
riaus biznį. Du trokai eina kandie,

Visi SLA. 36 kp. nariai jau 
gavo atvirutes-pakvietimiis j 
36 kp. susirinkimą, kuris įvyks 
rytoj, gegužės 2 d., Lietuvių 
Auditorijoj. Susirinkimas bus 
kibai svarbus, nes bus renkami

mą. Todėl butų labai gerai, kad 
visi nariai atsilankytų. —S.

Bridgeportas
Sužeistos dvi lietuvaitės

A. KRISHACK
, Malkos, Ledas, Perkrausty- 
Automobiliais l’atarnavimas.

4628 VVenhvorth Avė.
Phone Yards 5318

Financial
Finansai-Pasko

PINIGAI SKOLINAMI
Už Jūsų Karty

Notos perfinansuojamos, išmo
kėjimais sumažinami. Važinėki-

i tės kol išmokėsite.
GABFIELD MOTOR CO.

Cor. 55th and \Vabash

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, 

wrights. Rašyk ilandie. 
reikalai! kreipkitės prie manęs 
S linu u£sitikėjinw. Teisingas 

neitas patarnavimas.
B. Pelechowicz

Registered Patent Attorney, 
2380 W. Chicago Avė.

Dept. 7 
Chicago, UI.

4 KAMBARIŲ neatsiŠaukusių ra
kandų ............ L.......................  $75

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

Aldanu vakarais, Parduosime da-Pntnnhl ''“'‘"ii vuixuiuini • .uuuuaimc n«- ratenių limfa. Mos dastatome j priemiesčius, 
su jgmokėjimais.

yra apie 40 gorų bučernių; pasisku- 
binkil atsišaukti, nes ilžiaugsitės 
nusipirko. Galima mainyti ant na
mo. STANKO and <’O., 5097 Archer 
Avo., J.afayette 6036.

PARDAVIMUI bučeme ir gro
sernė. Geras biznis. Gera proga 
žmogui prasigyventi. Atsišaukit 

3603 So. Union Avenue

PUIKIOS MICHIGAN KARMOS 
Parduosiu arba mainysiu 160 ak

rų farmą, prie -ii. 
kelio. Gražus budinkai, L# 
stuba. Yra karvės, arkliai 
javai apsėti, Iraktojius 
sos žemė. Savininkas serga, turi par 
duoti arba mainyti į Chicagos i 
mą.

PARDAVIMUI 17,500 ketvirtai- 
____ ____ ___ ____ nių pėdų prie 43 St. netoli Halsted, 

didelio cementinio tir ka gasolino stočiai, mažai dirb- 
10 kambarių j tuvei arba garažui. Pabudavosim pa- 
:;.i, mašinos,' gal pirkėjo norą arba mainysim j 
pirmos kle- rezidencijos lotus. Taipgi lotas 33x 

r- 125 prie 5751 So. VVpIIs St., kairia 
na- $1500. šaukit Bayer, Spaulding 9500

STRESEA
155 No. Clark Street 

Tel. Central 1213

ir A-B-C STORAGE COMPANY 
2525 W. Madison St. 
Netoli Westem Avė.

Sekmadieeny, apie 6:30 vai., 
vak.. kertėj Halsted ir 32 gat
vės automobilio tapo sužeistos 
dvi jaunos lietuvaitės mergai
tės. Vienai mergaitei rankos 
pirštai nukirsti, kitai koja su-l 
žeista. Abi sužeistosios mergai- Mes paskoliname jums $100, $200 

... v. . r» i i- arba $300, imame legal) nuoiim-tes liko nuvežtos j St. I aul 11- h Pinigus gausite į 12 valandų, 
goninę. —R. Industrial Loan Service

Englowood ( H 127-(>0*28

Be Komiso ir Išlaidų

IcLASSIFiED AliS

arba $300, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite į 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Miscellaneous
_____ įvairus

LIETUVIAI

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras
Kandys išnaikinamos ir kandžių 

porai sunaikinami išmuštuose ra- ‘ 
kanduose. Tas yra daroma procesu I 
užtvirtintu Jungtinių Valstijų Vald- ' 
žios. * t

Visas darbas garantuotas 
Valome apmuštus rakandus

Nueva Fumigating Company 
701 So. Cicero Avė.

FRUDENTIAI AUTO LOAN8: 
atdara vakarai*. 803 E. tll "t St., kampa* 

Cottage Grove Midway 4111

2-RUS MORGICIUS 
Padarome j porą dienų 

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

Tu rėkit Gražią Pievą 
šįmet

Turėkit turtingą juodžemį 
Atsišaukit

II. MARTIN
Stewart 9244 arba Regent 2392

ATYDA BUDAVOTOJAMa
Ar jus manote apie tsatyrną arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

Business Service
Biznio JF’atarnaviinas

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. U Vai
kom malevą, popiety, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted. St.
Phone Vieton 7261

J. s. RAMANČIONIS, Sav.

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

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrosų 
specialistai. Paimam ir pristatėm j į 
namus.

644 E. 43rd Street 
Drexel 2287

KITUS Į
3 METUS

MŪRINIAI ir mediniai namai, 
garažai, porčiai, pakeliam namus, 
pertaisom, įdedam cementinius pa
matus, šalygatvius, grindis, stogus, 
malevojam, plasterioiam, įvedam 
plumbingą, visas darbas garantuo
tas, telefonuokit dėl dykai apskait
liavimo, Brunswick 4707.

AJAX CONSTRUCTION CO.
2206 Milwaukee Avė.

MES atliekame viską prie na
mų statymo. Taisome, perdir
bame namus, bungalows, 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 dykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvielkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
OTTO WITTBOLD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

Iš SANDELIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI

$300 vertes mohair sek. setas
i $400 Imp. Lin. Frieze par. setas 
$250, 3 šmotų miegroimio sętas 
$400 walnut miegruimio 
$225, 7 šm. valg. kamb. 
$145 vvalnut valg. kamb. 
$85 9x12 Wilton kaurai

, . . . $145 9x12 French Wiltons
Nereikia damokėti cash. I $75 Coxwell krėslai ......... ....... i.’nuimv r ........ ______ ______

EQUITY J MAINUS
Jei jums yra pavojaus pražudyti 

c<|uity lotų arba kitų real estate, 
matykit mus tuojau. Proga apver
sti savo įplaukas j spekuliatyvę 
propoziciją, f 
Ir ne real estate mainai. EQUITY 
EXCIIANGE, Central 3444, arba ad
resuoki! Box 1060, Naujienos.

Partners VVanted

REIKALINGA partneriai j koš
tame tailor biznį. Pinigų nereikia, 
tik turi darbu prisidėti. Tūri būti 
dalinai patyrus. Bok 1063, 1739 S.; 
Halsted St., Naujienos.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

setas 
setas 
setas 
setas

šmotų pusryčiams setas .......
Atdara vakarais ir nedėliomis 

AVAILABLE FIREPROOF 
AND STORAGE CO. 

7728-32 Stony Island Avė.

$63 
$87 
$55 
$88 
$55 
$45 
$21
$47 
$24 

$5

PARDAVIMUI ice cream 
parlor, kendžių, cigaretų ir ci
garų. Biznis per' ilgus metus 
išdirbtas. Prie Mildos teatro.

3150 So. Halsted St.
Victory 3313.

PARDAVIMUI mažas groseriukas 
nebrangiai. 1912 Canalport Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Geras biznis. Gera proga žmo
gui prasigyventi. Atsišaukit

3603 So. Union Avenue

PARDAVIMUI saliunas su 4 pa
gyvenimo kambariais, renda $55; 
priežastis — turiu 3 biznius.

1124 N. \Vesteni Avė.

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų, $5 ir daugiau, ledau
nės, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 

i dreseriai, rašymui stalai, lova, $2, 
j virtuves kabinot, $7 ir daugiau, bu- 
' fotai, kaurai, pastatomos liampos, 
$3.

SCHVVARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

REIKIA patyrusių moterų prie į 
skuduru sortavimo. Atsišaukite 
PEOPLES IKON & M ETA L CO.

i 5835 S. Loomis Si., Wentworth 6754

REIKIA angliškai kalbančių sales- 
menų. Turi turėti paliudymą. Pa
geidaujama patyrę vyrai. Geras 
“deal”. Matykit R. H. BLAKESLY, 
Room 518, 110 So. Dearborn St., 
Tel. Central 3444.

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui skudurų. I. SANDLER, 2547 
So. Loomis Street.

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

PARDAViMUI geras 
tas. Daromas puikus biznis, 
renda, lietuvių apielinkėj.

4326 So. Kedzie Avenue

restauran- 
Pigi

GROSERNĖS krautuves counteriai 
ir fikčeriai parduodami pigiai. M R. 
PIEKUS, 1703 So. Canal St.

HELBERG Bros, turi pinigų pas- i 
kolinti dėl 2 morgičiu už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai.- Room 6t7-8, 
192 N. Clark St. Deaiborn 4020.

REIKALINGAS šiaučius dirbti 
ant komišino arba rendavoti sau če- 
verykų taisymo dirbtuvę.

'3100 W. lllth Street

500 ANT DOLERIO
Wal. valg. kamb. setai, mohair 

sekly, setai, 9x11 Wilton kaurai, j 
daug kitų bargenų. GOODMAN 
FURNITURE CO., 521 W. 63rd St. 
Phone Normai 4715.

PARDAVIMUI grosernė arba mai
nysiu j bile ką.

1801 So. Peoria Street

Automobiles
M & K Motor Sales

onicaro* amatual ir ataakane.anal vartotų 
karų pardavinėtojai, 100 rarantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame tnechaniAkame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 “ 
$'Zuuo. M(*r turime karą kurie tinka 
kieme reikalame. Caeh, limokėjimaie, 
nale.

081143 8o. Halsted 8t.

AUTOMOBILIŲ taisymo šapa, 
tajerai, baterys, viskas moderniš
kai įrengta, pigi renda, biznis ge
ras, pardavimo priežastis — liga.

1831 So. Halsted Street

Iki
V1HO- 
m ai

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

7020 So. Halsted St.

Exchang^Maind
EQUITY 1 MAINUS

Jei jums yra pavojaus pražudyti 
e<|uity lotų arba kitų real estate, 
žiūrėkit musų skelbimą antgalviu 
“Personai.”

BARGEN \x Pardavimui 5 k:.m* 
barių bungalow, kaina $7300, leng
vais išmokėjimais. Atsišaukit 306 
Geneva Avė. Mrs, James Dalton.

INDIANOS FABMOS j l’hone Elmhurst 1267. Elnihurst, 
Mes esame prisirengę parduoti 4

įrengtas formas visokio didumo. Ra-------------------------------- ---------------- -
šykite tuojau.

F. II. Mayno Farm Agcncy
719 Broadway, Gary, Ind.

Telefonas 5909

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

SAVININKAS turi parduoti 7 kam
barių medinę rezidenciją, 374/2 pėdų 
lotas, karštu vandeniu šildomas, yra 
elektra, 3 karų garažas, $5,500, tik 
$1,000 Įmokėti. 3810 W. 83rd Place, 
Te1. Republic 2371.

PERKAME, parduodame ir mai
nome, taipgi budavojame visokius 
namus po visas Chicagos apielin- 
kes. Apsaugojame namus ir nami
nius rakandus nuo ugnies ir kitų 
nelaimių geriausiose apsaugos kom
panijose. Atliekame visokius popie
rių legališkus darbus pigiai ir grei
tai. FRANK STASULIS, 4405 So. 
Fairfield Avė., l’hone Li 
(Per 15 metų Brighton Park 
sėkmingai biznyje).

3 FLATŲ. Kaina $3,000. 2’/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 į mėnesį. Arba mainysiu. 
Rendu j mėnesį apie $60.

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

PARDAVIMUI mūrinis namas su 
afayette 5948 storu, ice cream, saldainių, cigarų, 

\ pa-i tabako, mokykloms smulkmenos; 
turiu parduoti dėl to, kad vienas 
negaliu apeiti biznio. Randasi sker
sai gatves nuo mokyklos. 

4257 So. Rockvvell St. 
Agentai nesibaderiokit.

PARDAVIMUI. Tokio didelio bar- 
gpno niekui* negalima gauti, kaip 
Cicero, III. 3 pragyvenimų muro 
namas, 2 prag. po 5 kambarius ir 
1 po I kambarių. Vanos, elektra, 
gasas, porčiai apdaryti. Taksų tik 
moka $50 į melus, o kiek reikia UŽ 
lokį namą mokėt Chicagoj? Savi-j tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
ninkas nori parduoti greitai, nes 12 karų mūrinis garažas, karštu van- 
apleidžia šilą šatįT^Pi’ekė to namo j deniu šildomas, bizniavas namas, pri- 
yra Jabai pigi — tiktai $10500. Ne-į imsiu lotus kaipo dalį įmokėjimo. 
praleiskite geros progos. Ben. J. Kaina $27,000, cash $7000. 2624 W. 
Kazanauskas, 2242 W. 23 Place. 51st St. arba Tel. Hemlock 7178.

SAVININKAS labai serga, turi 
parduoti tuojau. Tas ilgai nebus. 
$1500 pigiau, pardavimui 2 aukš-

51st Si. arba ^Tel. Hemlock 7178.

REIKALINGA namų, vidutinio di 
ilumo, 
zesniu

mainyt ant lotų 
namų.
P. S U ROM SKIS

Real Estate
3352 So. Halsted

Yards 6751

arba ma

& co.
st.

PARS1ŲUODA per savininką 2 
pagyvenimų po 4 kambarius, nau
jas medinis namas su naujausios 
mados {taisymais, pigiai. Brighton 
Park apielinkėj. JONAS ENCHERIS 
4228 So. Maplevvood Avė., 1 fl.

PARDAVIMUI ar mainui biznia- 
I vas kampinis namas; įplaukų $75 

j mėnesį. Savininkas
‘568 W. 18th St.

SPECIALIS BARGENAS
Turi būt parduotas tuojau gra

žus 5 kambarių bungalow, tai bus 
puikus dėl jūsų namas. S ‘ ’ 
nori apleisti miestą. Vh 
įtaisyta vėliausios mados, parduo
siu pigiai pirmutiniam pirkėjui. • 
Bungalow randasi prie

5730 So. Whipple St. 
Raktai randasi

3211 W. 63rd St., Hemlock 4900

fininkas 
as yra

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
COPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė
Tel. Lafayette 6738-6716

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
M1£S darome inorgičius ant

South Iniproved Keal Estate. «500 
iki $5000, lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

REIKALINGAS sv.ras vyras 
rooming house. Guolis, valgis ir 
kestis. Atsišaukite

4449 So. Halsted St.

prie 
mo-

REIKIA vyrų prie rinkimo na
mų apšildymo ir plumbingo po se
nus namus, musų lengviu išmokė
jimų planu. Patyrimas nereikalin
gas. Geras uždarbis. Atsišaukit 

641 E. 63rd Street

HUDSON ’27, Brougham .......
BUICK ’27, Sedan ..... .............
OAKLAN1) ’28, 4 durim sedan 
REO ’26, 4 durimis sedan .... 
CHRYSLER ’28, model 52 .... 
NASH ’27, advanced 6 sedan 
HUDSON ’26 Coach 
Visi karai garantuoti 

2560 So. Halsted St.
Atdara visada

$595 
$650 
$695 
$495 
$595 
$650
$395 

Išmokėjimais

KĄ TURITE MAINYMUI?
Mes mainom namus visokių kai

nų. Lotus, farnias, biznius, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

Furnished Rooms
NUOMON kambarys erdvus ir 

šviesus, Brighton Parke. Šaukit nuo 
7 iki 8 vakare. Lafayette 2934.

Musical instrumento
Muzikos Instrumentai

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

NASH special 6 durimis sedan, 
demonstratorius, 1700 mylių važi
nėtas, naujo karo garantija, $1275, 

’/< nuoš. jmokėti. A. L. ARGO, 
6718 So. Western Avė.

savo grojikų pia-1 • 
•ja taip naujas, už!

PARDUOSIU i 
ną, išrodo ir grpja taip 
$95, $10 cash, kitus į 3 mėnesius. 
6621 So. Richmond Avė., 2-ros

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 
durų Sedan, pilnai įrengtas su

i« įrengimais ir atvežtas prie <lu- 
—- kuinu tiktai $1,345. Keiškia

Ogesnis už

PARDAVIMUI, lotas 75x125, įren
gtas su 3-4 kambarių apt. ir 2-4 

ių apt. prie 3911-5 S. Wells 
St. Medinis namas, labai gerame 
stovyje, kaina $6,000, cash $2,000. 

J. COLEMAN and CO. 
1(29 E. Pershing Road 

Blvd. 7769

onus, Ftas. s4 
inn.c Kambarį

iš
' H.

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ
EKSKURSIJOS

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

MAINYSIU rezidencijos kampinį 
lotą ant dviejų aukštų namo. Lotas 
randasi apgyventoj vietoj, Pietinėj 
dalyj Chicagos.

Tel. Commodore 1079

MAINYSIU ant farmos; kas tu
rite be morgičiu farmą ir netoliau 
kaip 120 mylių nuo Chicagos. Tu
riu 2 Storus ir 8 flatus. Rendos $260 
i mėnesį, tiktai su vienu morgičiu. 
J. POVILONIS, 2894 Archer Avė., 
l’hone Lafayette 6735.

EKSTRA SPECIALI S BARGENAS
3 po 30 pėdų lotai prie Califor- 

nia, netoli 71 st St., taipgi 2 po 50 
pėdų lotai prie California ir 
ųųette Parko, netoli lietuvių 
nyčios ir ligonbučio. Pirkit 
vių kolonijoj, kurioj statoma 
namų. Cash reikalaujama.

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

Mar- 
baž- 

lietu- 
daug

3654.

Fanns For Sale
Ūkiai Pardavimui

Resortas ir Farma

PARDAVIMUI biznio prapertė ir 
soft drink parteris, 13 pagyvenimo 
kambariai ir 7 kambarių namukas 
užpakalyj. Gera išdirbta vieta per 
20 ihetų; dirbtuvių distrikte.

4020 Normai Avenue 
Ant kampo, vienos durys j šiaurę 

Nuo 9 iki 4 po piet

$10
iransportacija, hotelio 

valgj ir t. t.
Padarykite susitarimą 

:ies mes galim nuvežti 
’iežiuotą skaičių žmonių.

išlaidas,

iš anksto, 
tik apru- 
Apžiurėkit 

nusų miškų apaugusius vasama- 
nius, 75x150, $150, išmokėjimais, 
!0% jmokėti, kitus po $5 į savaitę, 
’hone Wabash 6593 arba rašykit 
.ong Lake Woodlands. Room 522, 

166 W. Jackson Blvd., Chicago. 
Pardavinėtojų reikia.

75x150,

I

■

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

D’ALESANDRE
3043’,£ Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 4266

■i

Viena iš puikiausių Michigan 
’.esortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento- 

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

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

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

Geriausia pirkinys! Gali su
sidaryti kooperacija iš keletos 
žmonių ir visi turės pakanka
mai darbo ir {plaukų. Kreipki
tės greitai. Naujienos, klauskit 
J. šmotelis.

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bamperiais ir kitais vi- i—‘—--s — — — -4------------- ----•_ •»

.Studebaker yra net $100 
Buick. Commander & 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 

, .;urie norite pirkti naujį karą arba 
. . I mainyti seną į nauji — telefonuo-

binet. Dalį pinigdis, o kitus išmokė- kitę arba asmeniškai atsilankykite į 
nr.n o MILDA AUTO SALES

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

Savininkai

GROJIKUS pianas A-l stovyje, 
turi i

.ViIIIMhO piclTldS SLOVyjv,
puikiausi toną, parduosiu už i k

Morgičiai pirmi ir antri v-ra -70 rol<:-riai’ b?nčius.-if
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

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

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

DIDELIS BARGENAS
Bizniavas. namas, 4 metų senas, 
krautuve, 3 kambarių fialas už

pakalyj ir C kambarių flutas vir- 
SUm. Namas randasi ant S. Ash
land Avė. Vieta tinkanti visokiam 
bizniui. Pardavimui. rezidencijos lo
tai: vienas 30x125, kitas 45x125. 
Lotai randasi Marųuette Parke.

Tel. Commodore 1079

i

Bungalovvs Už
$500

įmokėjus
------- *sigyti vie- 

j namų. 
$75 į mėnesį. Skam-

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
AugŠčiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co. 

1647 West 47th St./------------------------------u--------
MES darome 1, 2 ir 3 morgičlus. 

Eighteenth Bond & Mortgage Co. 
1618 W. 18th St.

I. F. Dankovvski, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

NEATSIŠAUKUSIŲ RAKANDAI 
350 mohair ir frieze sek. setų $63 
200 yvalnut miegruimio setų .... $49 
175 walnut valgomo kamb. setų $45 
Florentine puikus pusryč. setas $15
9x12 VVilton ir Axminster kaurai,

$12 ir daugiau 
Dunn Bros. Fireproof Bldg.

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

MES užmokėsime cash už jūsų 
automobilių, visokių išdirbysčių ir 
modelių. Mes mokėsime daugiau ne
gu Blue Book vertė. ATLAS 
MOTORS Ine., 6039 Cottage Grove.

2 AUKŠTŲ medinis namas ir lo
tas pardavimui, 730 W. 18 St., 2 
lubos. CHAS. MALLY, 1702 South 
Halsted St.

BUNGALOW, 6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, vertas $10,500, 
parduosiu už $8500, tiktai $500 
keti.

jmo-

BARGENAS už cash. Parduosim 
pigiai naujus ir biskį vartotus ra
kandus. Gražus, rankomis karbuo- 
ti seklyčių setai, $60, 7 šmotų wal. 
valg. kambario setas, $59, 4 šmotų 
svalnut miegruimio setas, $67, kar- 
petai, lempos, pusryčiams setai, 
krėslai ir šimtai kitų dalykų. Atda
ra kožną vakarą iki 10 vai. Nede- 
lioj iki 5. Klauskit Irvving.
TUFT’S FIREPROOF STORAGE 

4444 Madison St.

Business Chances

PARDAVIMUI krautuvė su 6 
flatų viršuje, karštu vandeniu šil
doma, 2 karų mūrinis garažas, prie 
Ashland Avė., netoli 72 St. Kaina 
$16,500, cash $2500. Iki pietų šau
kit Republic 1052, o po pietų

Hemlock 0230

PARDAVIMUI saliunas, geras 
biznis, yra salė šokiams ir kaba
retas, su Lunch Room. Geram biz
nieriui, gera proga, šaukit 

Hemlock 6885

6601
3236

WALTER 
S. Western 
W. 55th St.

J. PAUL
Republic 
Hemlock

4170
2389

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
prie 5818 S. Troy St., kaina $9500, 
tiktai $1500 jmokėti, moderniškas, 
naujai dekoruotas, lotas 30x125, ga
ru šildomas, įmūrytas plumbingas, 
savininkas ant vietos nedėlioj arba 
šaukit

Virginia 1050

Jūsų paskutinė proga isi 
nų šių ultra moderniškų 
Ir po . . * 1
ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje, 
pastatys ant jūsų loto gražų, mo- 
dernišką namą. Visas namas bus iš 
plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
plumbingas, vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga moderniškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelinį namų.

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

Carlson Construction 
Company 

10838 S. Talman Avė.

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

• 1543 N. Homan Avė. 
Netoli North Avė.

turiu
ra-

NAUJI ir vartoti likę bankrutiju- 
sių rakandai ir kaurai. Tikras bar- 
genas. Dastatymas veltui. Bald’s 
Furniture, 1142 W. Madison st.

APLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti savo gražų 3 šmotų seklyčios 
setą, 8 šmotų valgomo kambario 
setą, 4 šmotų miegruimio setą, pa
statomas gražias lempas, 2 kaurus 
9y 12. Parduosiu dalimis ir pigiai. 
Rakandai tik 2 mėnesiu vartoti.

2902 W. North Avė., 
kampas Francisco avė.

PARDAVIMUI dviem krėslų bar- 
bernė arba pusė, pigiai.

2404 W. 46th Place

PARDAVIMUI gerai įrengta res
tauracija ir soda fontanas; geras 
biznis, priešais karų barnės. Par
duodu, ' nes einu kitan biznin.

2559 W. Pershing Road

PARDAVIMUI moterų papuošalų 
ir novelty šapa. Arba priimčiau 
partnerį dėl atidarymo Beauty Par- 
for. 5018 W. 16th St., Cicero.

PARDAVIMUI saliuno ir restau- 
ranto fikčeriai. Mažai vartoti. Taip 
pat turiu saliuno fikčerius, kurie 
nėra buvę visai vartoti. Parduosiu 
už pusę kainos. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos.

Atsišaukit
Yards 3408

MODERNIŠKA 120 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

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

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

Phone 364

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalovv, karštu vandeniu šil
domas, didelis mūrinis garažas, au
tomatiškas gasu vandens šildytu
vas, stikliniai porčiai, pleisteriotas 
skiepas. Savininkas 6125 S. Wash- 
tenaw Avc., Prospect 7733.

BERWYN
Pardavimui 4 bungalovvs po 6 

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

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

Trianglc 6210

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

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Kampinis 8 flatų mūrinis na

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

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

6409 So. Kedzie Avenue

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

t
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