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Neramumai Varsa- Kaltina anglių kum
voje Gegužės Pirmo 
sios švente švenčiant s J •, ~

RIO BE JANEIRO, Brazilija, 
• Respublikos prezi

dento Luizo pastangomis iš 
i Brazilijos kalėjimų tapo palei- 

Komunistams bandant prisiplakt Hta arti 50,000 politinių kali- 
prie socialistų demonstracijos. niu. 
įvyko šaudymų; trys užmuš
ti, dvylika sužeistų.

VAŠAVA, Lenkija, geg. 
Gegužės Pirmosios šventė 
šavoje prasidėjo riaušėmis, per 
kurias tris asmens buvo užmuš
ti ir dvylika sužeisti.

Neramumai kilo komunistams 
bandant prisiplakti prie socia
listų demonstracijos. Socialis
tai atsisakė priimti komunistus 
į savo procesiją gatvėmis, r 
prasidėjo šaudymas!.

Jie buvo kaltinami 
revoliucinių sąmokslų ir kai 
ric sėdėjo kalėjimliose jau 
lėta melu. • »

dėl!

paniją dėl komunis
tu finansavimo

r—„n,o
PitU'buigh Ccal Cb„ duodanti 

pinigų komunistų trukšmada- 
riams .angliakasių unijai 
griauti

WASIHNGTONAS, geg. 1.
Tyrinėjančios minkštosios ang
lies pramonę senato komisijos 
posėdy vakar kilo truk.šmo, vie
nam liudininkų pasakius, kad 
Pittsburgh Coal kompanija re
mia pinigais komunistų darbuo
tę organizuotų angliakasių tar- 
ne. Tas liudininkas 'buvo Louis 
McGrow, leidžiamo Pittsburghe 
laikraščio Lnhor World redak
torius.

McGrew pareiškus, kad Pitts- 
bdrgh (’oal kompaniaj finan
suojanti komunistinių elementų 
veiklumą angliakasių unijoje 
tikslu sugriauti United Mine 
Workers of America organiza
ciją, kompartijos advokatas 
Don Bose šoko ginti, sakyda
mas, kad tai esą “piktas prasi
manymas”. McGrew, atsikrei
pęs į Don Bose, pasakė tiesiai 
jam į akis, kad jis esąs “fixer- 
is” nuo įiat laiko, kaip patapęs 

’ Pittsburgh'Coal kompanijos ad
vokatu.

“Aš dar ne vieno jurv (teis- iiiN rcbvviiiiiuuM', nv uin. iickuu- i . . . . . ' _ .----------------- . ._ mo prisiekusiųjų posedininkų) na algos, bet dar turi pamokė- * . VJ _* . ... '. i . , ... ' savo gyvenime nesu sutixi-Belgų komunistai kur- n kj;ni9aniJai savuteje ūži
sto kariuomenę revo- 

liucijon

Vai Vokietija pritaria A- 
merikos projektui 
karams pasmerkti
WASHINGT()NAS, geg. 1.— 

11 Valstyl/es departamentas pra
nešė, kad Vokietijos valdžia pil 
nai pritarianti Jungtinių Vals- 

Austrų komunistai ban-1i”'0^11]1 dar>’t» tarp,a\1’ 
.v j a. t> j iz„_.'tmę sutarti, kuria valstybes de išvaduoti Belą Kun;uJžil(1(,tlI ;artoti kara kail; sa. 
puolč kalcjim<į

l valstybės 
atsižadėtų vartoti karą kaip sa
vo politikos įnagį.

VIENA, Austrija, geg. 1. 
Keli tūkstančiai komunistų 
jų simpatizuotojų per Geguži-1 
nės demonstraciją 
duoti 
nistą,
“Belą Kun turi būt paleistas!”) 
minia
yra uždarytas, 
sugebėjo puolikus atmušti. Puo 
limo vadai buvo suimti.

ir!

bandė iš va- i 
paskilbusį vengrų komu-! 
Belą Kun’ą. Šaukdama:

Patarnautojos moka 
restoranui $10 savai
tėje už privilegiją 

dirbti

24 žmonės prigėrė 
laivui paskendus

HALIFAN, Nova Scotia, ge
gužės 1. — Gauti iš Louisbur- 
go pranešimai sako, kad jūrėse 
ties Scatterie ■ paskendo Olan
dų garlaivis Callisto ir kad ma
noma, jogei jo dvidešimt keturi 
įgulos žmonės prigėrę.

Viena to garlaivio apvritusi 
pagalbos valtis buvo išgriebta 
jūrėse ties Kelp įjanka.

Egiptas nusilenkė
Britų ultimatumui

Slaptame posėdy abudu parla
mento rūmai atidėjo įstatymą 
viešiems susirinkimams regu
liuoti

geg. 1. — I
puolė kalėjimą, kame jis M dirbandios kaip p„.l

tačiau policija lal.,lautoj(>s Alk-e Foote Mc-j 
Dougall Coffee Shops kompani-i 
jos restoranuose, ne tik negau- į 
na algos, bet dar turi ]

(Atlantic and Pacific Photo]

Chicagiškio valstijos senatoriaus Hermano J. Haenischo vaikai, 
Margaret, 8. ii’ Herman Jr., 5 metų amžiaus. Jų motina gavo 
Įspėjimą, kad vaikai busią pavogti, jei jos vyras, senatorius 
Haenisch, politikoje eisiąs prieš Chicagos merą Thompsoną.

BRIUSELIS, Belgija, geg. 1.
Prieš pat Gegužes Pirmąją 

komunistai nulipdė kareivinių 
ir artimesnių trobų sienas pro
klamacijomis, kuriomis šaukia 
kareivius dėtis su Rusijos re
voliucija ir fraternizuoti 
streikininkais.

Darbo sąjungos planuoja 
vakarą milžiniškas demonst
cijas Briusely, teciau vyriausy
bė pasitiki, kad jokių neramu
mų neįvyks.

ra-

Taip liudijo tos kompanijos; 
advokatas vienos patarnautojos 
byloje prieš restorano manadže- 
rj dėl užgrobimo pinigų.

Kompanijos advokatas pasa
kė. kad pa tarnautojos kartais 
susirenkančios iš restoranų lan
kytojų i

nęs’,” karščiavosi Don Bose. 
I “Visa tai yra netiesa.”

McGrew pasakė, kad per po
rą savaičių jis atvyksiąs vėl ir 
papasakosiąs senato komisijai 

! tokių istorijų apie poną Don 
Ruse, kad lubos griusiančios.

Bijotų Paryžiuje komu- 
nistų riaušių neįvyko

ki $15 per diena, <> t<>- Lindbergh atsiskiria 
dėl kumpam ja turinti daug ap- Į °
likančių, mielai sutinkančių 
mokėti $10 savaitėje, kad lik 
joms leistų dirbti.

su savo lėktuvu

Bedarbiai išmetė ko 
munistus iš savo or 

ganizacijos

Aeroplanas “Spirit of 
Louis”, kuriuo jis skrido 
Atlantą, eina į muziejų.

per

PARYŽIUS, geg. 1. — Pary
žiuje dauguma fabrikų šiandie 
šventė, darbininkams dėl tarp
tautinės darbininkų šventės ne
atėjus Į darbą. Visi taksikebai 
streikavo. Nežiūrint komunistų 
planuotų dideliųi demonstracijų, 
iki vidurdienio Paryžiuje buvo 
ramu. Vakare žada įvykti ke
lios dešimtys komunistų “pro
testo” mitingų ir dėl to į nera
mesnius distriktus mobilizuota 
daugiau raitosios policijos.

Milžiniškos darbininkų 
demonstracijos Meksi-j johannesburg, Pietų Af- 

kos Mieste rika» Keg. 1. — Pietų Afrikos
 . bedarbių organizacija išmetė iš 

MEKSIKOS MIESTAS, geg. savo eilių visus komunistus.
Komunistai mat nuolatos 

kurstė, ir patys organizavo, 
bedarbių riaušes, tuo diskredi
tuodami Išdarbius ir apsunkin
dami jiems gauti darbo.

1. — Įvairiose Meksikos Mies-1 
to dalyse šiandie buvo laikomi 
skaitmeningi darbininkų susi
rinkimai, iš kurių paskui susi
darė milžiniška, kelias mylias 
besitraukianti, procesija mies
to gatvėmis, su muzika ir ple
vėsuojančiomis vėliavomis. De
monstracijoje dalyvavo vyrai ir, 
moterys, fizinio ir protinio dar
bo darbininkai ir valstybės tar
nautojai.

Procesija traukė pro valsty
bės rumus, kur respublikos pre
zidentas Calles ir kiti valdžios 
atstovai sveikino demonstran
tus.

Kinų komunistų egze
kucijos Hankove

VVASHINGTONAS, geg. 1. — 
Garsaus Amerikos lakūno pulk. 
Charles A. Lindbergho aeropla
nas “Spirit of St. Louis”, ku
riuo jis perskrido Atlanto van
denyną iš New Yorko į Paryžių, 
niekados daugiau nebebus var
tojamas oro kelionėms. Lind- 
bergh vakar padarė juo pasku
tinę kelionę iš St. Louis, Mo., į 
Washingtoną, ir dabar “Spirit 
of St. Louis” bus padėtas 
Smithsonian Instituto muzieju
je.

Senatas kvos politi 
nių partijų kampa 

niju fondus

Prieš amerikonų ke- 
liaklupčiavimą Euro

pos valdovams 
'< • —k--

VVASHINGTONAS, geg. 1.— 
Chicagiškis kongresmanas Sa- 
bath (dem.) įnešė atstovų bute 
rezoliuciją, kuria jis siekia pa
daryti galą turtingų amerikie
čių rungtynėms paklupčioti 
prieš Anglijos karalių ir kara
lienę ir prieš kitas Europos vai- 

pasak 
ne tik 
bet iš

nik uotas galvas, kas,
kongresmano, žemina 
pačius keliaklupčiotojus, 
viso žemina Amerikos 
garbę.

Einant rezoliucija, Washing- 
tono vyriausybė turėtų įsakyti 
savo diplomatiniams atstovams 
svetimose valstybėse* nuo šio 
laiko atsisakyti rūpintis ir pa
dėti tituluotų! personų garbinto-

VVASHINGTONAS, geg. 1. — 
Senatas vakar priėmė senato
riaus Robinsono ( 
rezoliuciją paskirti tam tikrą 
penkių narių komisiją, kuri da-įti karalių rūmuose, 
rytų kvotą politinių partijų su- . ——

(dem., Ark.) jams amerikiečiams ir amerikie
tėms, kad jie galėtų prisistaty-

200,000 deironstrant’’ 
Maskvos Raudonojoj 

' Aikštėj

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 1.— 
Iš Hankovo praneša, kad ten 
kasdien atsitinka komunistų 
egzekucijų. Tarp nužudytų bu
vus viena dar tik 17 metų am
žiaus mergaitė, kuri betgi buvo 
komunistų raudonojo tribunolo 
veiklus narys. To raudonojo tri
bunolo nuosprendžiais, kaip sa
ko, daug žmonių komunistai nu
galabiję.

Geležinkelio telegrafis
tai gaus vienų poilsio 

dienų savaitėje

renkamų ir išleidžiamų prezi- Nusibodo gyventi; 
dento rinkimų kampanijai pini-'šovė žmoną ir pats

I sišovė
Komisiją paskirs senato pir-j 

mininkas, vicepreziden. Dawes, j 
iš trijų republikonų ir dviejų1 
demokratų.

MASKVA, geg. 1. — Sovietų 
Sąjungoj šiandie visur buvo' 
švenčiama Gegužes Pirmoji. 
Maskvoj įvyko didelės demon
stracijos, kuriose dalyvavo 
tiek civiliai tiek raudonoji ar
mija. Demonstracijos, kuriose 
dalyvavo apie 200,000 žmonių, 
įvyko Baudonojoj aikštėj ties 
Lenino kapu.

Turkai nuteisė tris mo
kytojas amerikietes

SYRACUSE, N. Y., «eg. 1.— 
Ginče tarp N.e\v York Central 
geležinkelio ir Raihvay Tele- 
'jraphers unijos arbitražo teis
mas išsprendė, kad telegrafis
tai turi gauti vieną dieną poil
sio savaitėje.

Sprendimas įeina galion nuo 
gegužės 16 dienos. Tuo budu 
apie 3,000 to geležinkelio tele
grafistų, kurie iki šiol dirbo 
visas 365 dienas per metus, da
bar kas savaitė turės “onc day 
off.”

New Yorko milionierius 
sergėjo policija

GRAND RAPIDS, Mich., geg. 
1. Jų namuose rado negyvus 
vietos gyventojus, seną Char- 
lesą Conviną, 71, ir jo žmoną 
Emmą, 73 metų amžiaus. Abie
jų kūnuose buvo kulipkų žaiz
dos, o Corwin tebelaikė rankoj 
sugniaužtą revolverį. Prie kru-

BRUSA, Turkija, geg. 1. — 
Trys amerikietės, amerikiečių 
laikomos čia mokyklos mokyto
jos, tapo teismo pripažintos kal
tos dėl vertimo turkų mergaičių

i krikščionybėn, kas Turkijos įs
tatymais yra užginta. Kiekvie- 

( na jų nuteista trims dienoms 
arešto ir pasimokėti po tris li- 

, .. iras (apie $13) pabaudos pini- Nohile pasirengęs skusti 1 XT . . . ...j gaiš. Nubaustosios yra Miss 
STOLP, Vokietija, geg. 1.— Edith Sanderson, Miss Lucile 

G>cn. Nobile jau 
dirižabliu Italių 
Špicbergeną.

prisirengęs Day ir Miss Jennie Jilson. Jos 
išskristi j betgi dar apeliavo j Aukštesnįjį 

teismą.

Japonijoj per Gegužinę 
suimta 36 asmens

TOKIO, Japonija, geg. 1. — 
Iš viso Gegužės Pirmoji Japo
nijoj praėjo ramiai. Tokioj 
betgi buvo areštuoti trisdešimt 
šeši asmens, kaltinami dėl ne
tvarkos kėlimo per demonstra
ciją, kurioj dalyvavo apie 20,- 
000 žmonių, jų tarpe daug ino- 
terų. ;

RAIBAS, Egiptas, geg. 1. — 
Slapioje Egipto senato ir at
stovų buto sesijoje vakar vaka
rą buvo nutarta įstatymo vie
šiems susirinkimams reguliuoti 
svarstymą atidėti iki sekamos 
parlamento sesijos.

Toks nutarimas padaryta rei
kalaujant Anglijai, kuri užpro
testavo prieš tą įstatymą kaip 

I prieštaraujantį Egipto nepri
klausomybės deklaracijai, Ang
lija andai įteikė Egipto vyriau
sybei ultimatumą, reikalauda
ma, kad įstatymo projektas bu
tų ištrauktas iki gegužės 2 die
nos, ir savo ultimatumui pa
remti pasiuntė į Aleksandriją 
penkis karo laivus.

Milžiniška demonstra
cija Cechų sostinėj

PRAHA, čechoslovakija, geg. 
1. Trys socialistų partijos 
Gegužinę šveplių paradais ir 

mitingais, kuriuose dalyvavo 
daugiau kaip 100,000 asmenų. 
Demonstrantų procesijai pra
eiti pro vietą užėmė daugiau 
kaip keturias valandas. Griežė 
penkiasdešimt orkestrų. Demon
strantai nešė vėliavas ir iška
bas su reikalavimais, be kita, 
atskirti bažnyčią nuo valstybės 
ir mokyklos.

Kongresmanas Sweet 
užsimušė aeroplano 

katastrofoje 1
CORTLAND, N. Y., geg. 1. 

šiandie užsimušė New Yorko 
kongresmanas Thaddaeus € 

I Svveet, skridęs aeroplanu F 
nu- ■ Washingtono į Phoenix, N. Y. 
nu-1 ^(‘tcli nuo VVhitney Point 

dėl smarkios lietaus audros ae
roplanas buvo priverstas nusi- 

į leisti žemėn. Vieta buvo labai 
nelygi ir, užgavus žemę, aero
planas apsivertė, Kongresma
nas buvo sutriuškintas. Jo pilo
tas, Įeit. Hoppin, išliko 
kas.

svei-

NEW YORKAS, geg. 1.
Visos New Yorko policijos jė- tinęs Corwin turėjo prisisegęs 

raščiuką, kuriame sakoma, kad 
juodu jau pavargę gyventi ir 
maną, kad aname sviete jiem
dviem busią daug geriau.

gos, apie 21,000 uniformuotų 
vyrų ir keli šimtai detektivų 
buvo mobilizuota riaušėms pa
trempti, jei tokių įvyktų pei* 
Gegužės demonstracijas. Turčių 
namai Fifth ir Park avenues, 
taip pat miesto ir federalių val
dininkų namai ir ofisai buvo 
stiprių sargybų dabojami. Mi
tingai buvo leista laikyti tik 
tam tikrose vietose. Iki pava
kario viskas buvo ramu.

MOTINA IR DU VAIKAI 
TRAUKINIO UŽMUŠTI

REYNOLDS, Neb., geg. 1.— 
Traukiniui užgavus automobi
lį buvo užmušti Mrs. Minnie 
Fcis ir du jos vaikai, 4 ir 2 
metų amžiaus.

ORR
Chicagai ir apielinkei fede

ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Veikiausiai bus gražu ir po 
pietų truputį šilčiau; viduti
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros
tarp 48° ir 55° F.

šiandie saulė teka 5:46, lei
džiasi 7:48. Menuo leidžiasi

15:06 ryto.

buvo

Bulgarijos agrarų 
das suimtas

va

SOFIJA, Bulgarija, geg. 1. 
— Vyriausybės' tapo suimtas 
Georgi Christov, agrarų vadas, 
kuris, agrarų valdžiai griuvus, 
buvo pabėgęs į Jugoslaviją ir 
dalyvavęs, sako, ginkluotuose 
įsiveržimuose j Bulgariją. Be to, 
jis buvo kaltinamas dėl impor
tavimo bombų, pavartotų iš
sprogdinime 1925 metais Sveti 
Kral bazilikos Sofijoj.

z Vokietijoj Gegužinė 
šventė praėjo ramiai 
BERLYNAS, geg. 1. — Ber- 

lyne ir provincijos pramonės 
centruose Gegužės 
praėjo ramiai, nors
ore įvyko skaitmening'ų dar
bininkų mitingų.

Pirmoji 
atvirame

Gali kilt konfliktas 
tarp pietų Kinų ir 

Japonijos
Nebodami Japonų ultimatumo, 

generolo Čian Kaišeko nacio
nalistai nukirto šantungo ge
ležinkelio liniją

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 1. 
— Atrodo, kad susikirtimas 
tarp Japonijos intervencijos ka
riuomenės ir Kinų generolo 
čian Kaišeko nacionalistų ar
mijos Šantungo provincijoje 
bus neišvt ngiamas, nes pietie
čių (Kinų nacionalistų) vadas 
ftepahojo japonų protesto ir 
nukirto šantungo geležinkelio 
liniją apie 50 mylių į rytus nuo 
Tsinano, šantungo provincijos 
sostinės.

Gen. Fukuda, japonų inter
vencijos kariuomenės vadas, ką 
tik buvo išleidęs ultimatumą, 
užgindamas liesti geležinkelį 
tarp Tsingtao ir Tsinano dėl to, 
kad tai, girdi, pakenktų japo
nų interesams.

Generolo čian Kaišeko ka
riuomenė betgi staiga pasirodė 
lies Mingšui miestu ir gekcin
kelio linija buvo atkirsta, taip
jau atkirstas telegrafo ir tele
fono susisiekimas.

Kinų nacionalistai skelbia, 
kad jie jau užėmę visą šantun
go provinciją, išskiriant nedide
lę pusiausalio dali, kuri dar pa
silieka šiauriečių rankose.

Pranešimai iš Nankino sako, 
kad šiauriečių vadai šantunge, 
gen. čang čuengšanas ir mar
šalas Sun čuanfanas pabėgę be
ne Į Tientsiną, kame jie susijun
gę su Pekino diktatorium 
čang Tsolinu, Mandžurijos val
dovu.

Jack Sharkey su
pliekė Delaney

♦

NEW YORKAS, geg. 1.
Praeitą naktį Madison Square 
Gardene įvyko kumščių kova 
tarp Jack Sarkey (Juozo Žu
kausko) ir Jack Delaney. šį 
kartą Sharkey lengvai apsi- 
lirbo su savo oponentu. Pirma
me raunde Delaney per vieną 
minutę ir tryliką, sekundų jau 
gulėjo ant grindų, gavęs |>enkis 
stiprius kirčius į pasmakrę. Re- 
feree išskaičius iki devynių, 
Delaney pakilo ir stojo kirstis, 
bet atsitiko tas pat: gavęs vėl 
•markių smūgių jis sukniubo, 
raitydamasis ant grindų, ir jau 
nebepajėgė atsistoti ant kojų 
kai referee išskaitė dešimt. 
Sharkey paskelbtas nugalėtoju.

Rungtynių žiūrėti buvo susi
rinkus 15,000 minia. Jų žiūrė
ti buvo atvykę ir Atlanto van 
denyną perskridus 
monoplano “Bremen” įgula 
kap. Koebl, baronas von Hue- 
nefcld ir maj. Fitzmaurice.

Konfliktas tarp Vene- 
zuelos prezidento ir 

sunaus
,■■■— .i — A—

SAN JUAN, Porto Rika, geg. 
1. — Iš Karakaso praneša, kad 
tarp Venezuelos prezidento 
Gomez’o ir jo sunaus Jose Go- 
mez’o, kurs yra vicepreziden
tas, kilęs rimtas konfliktas.

UŽMUŠĖ REDAKTORIŲ

TA'MA, Iowa, geg. 1. — Ne
žinomas piktadaris, apiplėšimo 
tikslu, užmušė laikraščio Fair- 
mont (III.) RevieAv redaktorių 
A. B. Stansbury, užpuolęs jį ne
toli nuo Mountour miestelio.
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Stevens viešbutyje įvyko su
važiavimas Amerikos žydu or
todoksų sinagogų delegatų. Da
lyvauja 100 atstovų.

^Vaicekauskiene M Ursula 
Zamalaustase A
Zardetsis Kazimieras
Zinkus D

ištiesti 
narsiai

kurie padarė 
Sezypauskio

— pasirodys 
Mary Pick- 

pavadintas

V. Piskauskas, ižd. J. Peslikas, 
pranešimams į laikraščius A. K. 
Marcinkevičius.

—A. K. Marcinkevičius.

McVickers teatre — rodoma 
veikslas “’.augh, Clown,

8 » 
vaikėzai,

.Juozo

45
48
49
50Chicago teatre — pradedant 

diena gegužes, Balaban and

3511-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

61
65
66
68

12th STREET
Tcl. Kedzie 8902

iAs *•*•••• Ir ■ AJA ’is ■■•ui, > į.

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

34 W. Randolph St., Chicago 
1446 Broaihvay, Gary, Ind.

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

CHICAGO, ILL.

type-T
LAIKRODIS 

BUDINTOJAS

Radiolite $2.25
Laikrodžių budintojų srity šis bus tiek 
mčK'atnas kaip Yankee laikrodėlių 
pasauly. Kaina ta pati ir jame yra tie 
patys patikėtinumo, geros išvaizdos ir 
stiprumo gerumai. Išlenktos kojos, bur
busio budintoja užsukanti, poliruotas 
metalinis veidas. Korsikos rankena yra 
dalykai reiškianti didelę vertę. Tikrai 
patikėtinus Laikrodis Budintojas uz 
$1.50.

Patarnavimo Dept.
Ingersoll Watch Companv, Ine. 
New York - Chicago - San Francisco

Harding teatre su ateinan
čiu pirmadieniu pasirodys gar
siojo koinedininko

J. BABRAVIČIAUS
Atsigėriau arelkėlės ir

Graži čia giružė
26057 ŽedSlis iš Vilkaviškio mieste

lio ir Pas darželį 3 mergeles
16034 E Aguonėles ir

Kur Bakūžė Samanota
16035F Tykiai, Nemunėlis

Visur tyla
61002 F Karvelėli

Plaukia sau
ĮDAINAVO

68699 A Užmiršai
Karvelėli

26031 Valio nepriklausoma Lietuvą 
ir Klaipėdos maršas

80525 Vai Jonukai Jaunasis ir
Karkline žvirblelis V. Daukša

80470 Linksminkis Jonai ir
Kas subatos vakarėlį Vinckevičius

16092 Ak, Myliu tave ir
Neveski vaikine K. Menkeliuniutė

Perkant 6 ant sykio, prisiuntimą 
apmokame.

Katalogą Victor, Columbia, Odeon 
rekordų pasiunČiam kiekvienam tlykai

KORESPONDENCIJOS
■........................ .1 I

Broliui ir Sesute: Nereikia 
puoštis povo plunksnomis, kad 
papuošti šį rašinėlį ir nereikia 
čiulbėti- lakštutės balseliu, kad 
sugriaudinus tavo brangus, bro
lau ir sesute, širdį. Nes užten
ka tik prisiminti apie padėtį 
darbininkų, kurie išeina į kovos 
lauką už geresnį duonos kąsnį, 
arba kad atginti tą, ką turi, 
kuomet darbdaviai užsimoja at
imti, ir tai šaltas prakaitas per
pila kūną. Pamąstykime apie 
tuos kovojančius angliakasius, 
kurie kad apginti savo teises ir 
savo uniją, jau antri metai kaip 
stovi ant kovos lauko, kęsdami 
badą, šaltį, skurdą, ir žiaurų 
terorą. Jie šaukiasi į savo bro
lius, kad jiems pagelbėtų apsi
ginti nuo bado ir šalčio, jeigu 
jau ne pačias tvirčiausias dar
bo spėkas, tai nors tuos nelai
mingus nekaltus kūdikius, kurie 
vista iš bado pačioj pradžioj sa
vo gyvenimo. Jie šaukiasi to
dėl, kad žino, jog kiekviena ko
va pralaimėta yra pralaimėji
mas visų, o badas ir skurdas 
yra galingiausias kovotojas, to
dėl jie ir šaukiasi pagelbėti ba
dą ir skurdą apgalėti. Tą visa 
matant, sudreba kiekvieno šir
dis ir kyla troškimas 
pagelbos ranką tiems
kovojantiems angliakasiams, 
kurie jau antri metai kaip ko
voja su darbdaviais, kompanijų 
nusamdytais mušeikomis ir taip 
gi su šalčiu, badu ir skurdu, ko
voja nenuilstančiai ir yra pasi
ryžę tą kovą laimėt. Kitų tau
tų ir kitų kolonijų visuomenė 
jau senai ir daugelį sykių tiesė 
jiems pagelbos ranką, bet mes, 
lawrenciečiai lietuviai, kuomet 
patys nukankinti bedarbės, kuri 
gal skaudžiausiai palietė mus, 
negu kitas kolonijas, dar nebu
vome ištiesę savo pagelbos r in
kos. Bet dar nėra vėlu. Mes 
patys esame gerai patyrę tokią 
kovą ir gal būt daugiausia esa
me kovoję ir visuomet kovas 
laimėję. O mums pagelbėdavo 
visos Amerikos organizuoti ir 
neorganizuoti darbininkai. To
dėl atsiteisdami dabar kovojan
tiems angliakasiams užsidėjome 
užduotį: visos l^awrence palai
pinės draugijos, kliubai, kuopos 
ir parapijos, suėję į bendrą ko
mitetą ir bendrai dirbant nuta
rėm surengti balių 5 d. gegu-

nėj, II Berkley si. ’l'aipgi pa
rinkti aprėdalų ir negendančio 
maisto, (dėl baliaus nutarta 
parinkti iš biznierių reikalingų 
dalykų ir valgių), kad kuodau- 
giausią butų galima sušelpti 
badaujančius angliakasius. Ben
dras visų dalbas, bendrai visi 
dirbkim. Kas turi atliekamų ar 
išaugusių drabužių, čeverykų ir 
kitokių reikmenų, atneškite į1 
L.U.K. svetainę arba ir tą pa
tį-vakarą ateinant ant baliaus. 
Drabužiai, žinoma, visokie rei
kalingi, bet kūdikiams reikalin
giausi, nes tų nelaimingų dau
giausia yra. Taipgi yra išrink
ta komisija pereiti pas visus 
biznierius ir parinkti aukų kas 
tik ką duos, ar pinigus, ar mais
tą ar drabužius ar darbu. Ko
misija susideda iš sekančių ypa
tų: M. Stakionis, O. Milienė, K. 
čiulionis ir J. Marcelis. Visi 
biznieriai yra kviečiami nuošir
džiai su kuo nors prisidėti, kaip 
sušclpimui kovojančių, 'taipgi 
surengime baliaus. Kuomet yra 
bendras darbas, lai būna bond-' 
ros visų ir spėkos, o pasekmės 
bus geros ir streikuojantiems 
angliakasiams nauda. * Nepamirškite rengiamo ba- 

, liaus dienos ir vietos 5 dieną 
gegužės, 6 vai. vak., Lietuvių 
Ukėsų Kliubo svetainėj. Taipgi 
nepamirškite . perkratyti bak-‘ 
sų ir šėpų ir surinkus atlieka
mų aprėdalų, atneškite į Kliu- 
bą bilc laiku. Bendro delegatų 
posėdžio išrinktasis komitetas: 
pirm. M. Slakionib, užr. rast.1

Rusiškos ir Turkiškos Vanosi

atxit)Hkit 25 <cn- 
ji|H užmokėsit kaip 

Kcdzie Avenuc,

Trečiadienis, geg. 2, 1928

ir

N.

aklrtiiiffOB
poM'kniių.

todėl jt|H
Ki;|žiijHiin Jiihu pini-

1’ENKIŲ 
nupiginta kaina, 
ir pagiliuubuokit
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CHICAGOS 
ŽINIOS
West Chicago 

parkai

Ties St. James ligonine, Chi
cago Heights, sustojo autas 
naktj iš sekmadienio j pirmadie
nį. Vienas buvo bjauriai su
muštas, kitas peršautas. Pasi
sakė, kad juos užpuolę piktada
riai. Vienas jų jau miręs. Kitas 
vargiai išliks gyvas. Policija 
nužiūri, ka\ x,io du vyru tapo

NAUJIENOS, Chicago, ID. . . . ............. .............. . 
» » »

Pasiutęs šuva įkando tris
kūdikius. Be to tas šuva Įkan
do veidą Abellos Carlson, 17 
metų merginos, ir apriejo p-ią 
Mattie Bačkas, 45 metų, 1319 
Addison 
veidan.

šiandien, gegužės 2-rą dieną, 
(iarfield parke atsidaro paroda 
“aukų darbinių, padarytų West-. 
aidės parkų rankų darbų pa-1 
mokose paskutinį sezoną. Pa
rodoje bus išstatyta 8,(XH) pa
vyzdžių. Paroda taps atidary- 
a 2 vai. po pietų. Ji tęsis dvi 

savaiti ir bus atdara publikai ( 
nuo 2 vai. po pietų iki 19 va-, 
’andos vakaro. Paroda bus lai
koma valčių trobesyje 
liouse).

♦ ♦ ♦

Clūcagos organizacija, kuri 
vadinasi Chicago ('rime Conl 
mission, reikalauja idant Su- 
nerior ir Circuit teismų teisė
jai pašalintų iš kriminalio te is
mo tris teisėjus, būtent lenką 
Klarkosvski, Emanuel Eller ir 
O t to Kerne r.

7
Katz teatrų organizacija turės 
vadinamų metinę paslapčių sa
vaitę, pavadintą “Take-Chanee 
Week”. Programas laikoma pa
slaptyje.

Roosevelt teatre — eina pas
kutinę savaitę paskelbusio juok
dario llan.ld Lloyd paveikslas

Orientai teatre — sekmadie
nyje pasirodys paskilbę daini- > 
ninkai Van ir Shenk; keli kiti 
įdomus scenos numeriai.

l’ptown ir Tivoli teatruose— 
su pirmadieniu bus rodomas 
paveikslas “The Big City”; 
scenos numeriai.

Senate teatre 
naujam paveiksle 
ford; paveikslas 
“My Best Giri”.

('bailio 
paveikslas 

“The Circus”; scenos numeriai.
Norshore teatre - sekmadie

nyje Al ('.avale duos naują pro
gramą, pavadintą “The Dixie 
Flyer”; o krutamasis paveikslas 
tą pačią savaitę bus Mary 
Pickford “America’s Swcet- 
heart.”

Nepavyko. Allen Huss, 
metų vaikinas, apsivedė 
u-le Vivian Pester, 15 metų, 
šliubą jie gavo šeštadieny. O 
šiandie? Well, jaunoji pas tė
vus, o jos vyras šaltojoj ir kal
tinamas yra išžaginimu mergai
tės. Nelaiminga ženatvė.

» » »
Pasak “Daily News”, North 

Riverside miestelis apsiginkla
vęs “karui” su paskilbusiu but- 
legeriu Capone. Nužiūrima, kad 
Capones bendrai pašovę šešta
dienio naktį vieną miestelio po
licininką. Versija to įvykio pa
duodama tokia: Capone ir jo 
sėbrai butlegeriai mėginę už
grobti miestelio valdžią, idant 
įsikūrus jame lizdą butlegerių 
operacijoms. Rinkimuose jie 
prakišę, tai dabar pradėję ker
šyti. Jeigu tokia žinia nėra po
litikierių paleista “antis”, tai ji 
tikrai įdomi ir parodo, kokios 
galios turi butlegeriai.

Iš Washingtdho pargabenta 
mirusio Washingtonc kongres- 
mano Martino Madden kūnas į 
jo tėviškę. Madden palaidotas 
Eairview kapinės, prie Hins- 
dale, III.

Penki 
hold up 
krautuvėje ir nušovė tuo laiku 
krautuvės savininką, tapo pa
smerkti kalėti kiekvienas po 
25 metus. Sezypauskis turėjo 
bučernę adresu 1739 Lull place. 
Nuleistųjų vaikėzų vyriausias 
yra 22 metų, o jauniausias 15 
metų. Jų vardai: Kazimir Piot
ro wski, Stanley Bucas, Roman 
Balczewiak, liarvy Zdan.

» » A..
Sekmadienio vakare oanditai 

nušovė merginą, p-lę Eggles- 
ton, tarnavusią kaip parodytų
jų vietų Ritz teatre, 6343 Roose
velt Road. Banditai pasigavę 
$1200 pabėgo automobiliu. Auto 
laisnis nužiūrėta, bet ar padės 
laisnio žinojimas policininkams 
surasti piktadarius, tai jau ki
tas klausimas.

Dabar naujos Ortophonic Vic- 
trolos Victor, Columbia, 
Brunswick yra staila iš
girsk pas BUDRIKĄ.

Nauji Lietuviški 
Rekordai

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
mokėsimo sau tinkamą nau
ją rekordą už kiekvieną 10 
senų rekordų, šiam pasiūly
mui nėra jokio aprubežiavi- 
mo. Atneškite kiek tik nori
te senų rekordų.

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

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

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
, 1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

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

1618 West 18-ta Gatvė

laivelis ,$1.25
'BUTĖNAS 
tėvų kapus ir

$1.25

Laiškai Pašte
Ale laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus^; paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
iow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko

54 šidlauskis-Visuomis
Abromaitis Barbora 2 
Auskalniui S 
Baltjurgis Juozapui 
Buknus W
Dabrovvski Klemens 
Gudemas Adalpa 
Kascukas Jonas 
Kūkalis Justinas 
Liskas A
Markūnas Mrs. Justin
Meitus August 
Petkienė Ona 
Bauba Wilem 
Rubinas Kazimeras 
Ruikis Paul 
Saboska Marijona 
Šeputis Juocas 
Tranjonis D 
Vinckunas M

RUPTURA
IŠGYDOMA 

Be
J Skausmo

Be 
Peilio

šis statementas yra patvirtintas 
mano rekordais. Tie rekordai rodo, 
kad aš neimu neišgydomas ligas. 
Mano tikslas yra visuomet būti at
viru ir teisingu ir pagelbėti savo 
pacientams. Išsigydykit ten kur šim
tai kitų yra išsigydę.

Skaitykit ką Bednach sako:
“Man labai malonu yra paliudy

ti apie puikų mano rupturos išgy
dymą per Dr. Flint. Aš turėjau 
rupturą per tūlą laiką, paskiau aš 
gydžiaus pas Dr. Flint. Dr. F’int 
gydė mane be peilio, be skausmo 
ir nereikėjo išlikti iš darbo. Tai 
buvo keturi metai atgal ir nuo to 
laiko aš visai pasveikau ir visai 
nereikia dėvėti jokio diržo.”

Charles Bednach, 
1723 W. Erie Street

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
X 322 So. State St., 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedčlioj nėra skirtų valan 
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuve, langų.

PATARIMAS
Kiekvienas gyvena pagal savo geriausį išrokavimą, bet 
kaip kada gero draugo patarimas išeina ant naudos. 
Todėl mes savo seniems ir busiantiems kostumeriams 
pa tariam, kad ateinančiai žiemai pirktumėt anglis 
anksti, nes pavasarį kainos yra prieinamesnės. Yra 
sprendžiama, kad linkui žiemos gali įvykti įvairių keb
lumų anglies industrijoj, todėl ir kainos bus daug aukš
tesnės.

THE VILIJA CO
3700 So. Spaulding- Avė. Chicago, Illinois 

Tel. Lafayette 2584

PLAUKŲ IR GALVOS 
SPECIALISTAS

Naujausiu budu ir vaistais. Duodamo ge- 
riuusius trcatinontus galvai. Išgydomo 
pleiskanas, sulaikome plaukų kritimų ir 
atgaiviname plaukus. Geriausios pasek
mei*. Ateikite Šiandie. Vai. 0-P. N<<1. 10

INDI A LABORATORY
1407 Milvvaukee A ve., Chicago

linitpriQ Pr!>GQllTIQIYIQQ Arba Rinigai Grąžinami UVIlvlIb 1 I dbdlllldllldb Užbaiga Jūsų Kentėjimams

Alai jt)s turite piiukutinę progų atsikratyti GoiU-rio. 
greitai, pigiai, be skausmo ir operacijos. Nedaro skir
tumo kok| Uoiteri jųn turite ir kaip ilgai jus j| tu
rite. Jūsų Gol toriu pranyks kaip magija, kaip tik var
tosi! musų ANTI-GOITRIC, vėliausia išradimas žinomo 
Europos Mokslininko-Gydytojo, Dr. Tom. Aioa puikios 
gyduolės yra žinomos beveik visuose dalyse pasaulio 
kaipo pasekminglausios, ir kiekvienų dienų mes gauna
me vis daugiau ir daugiau padėkavonių. Musų ANTI- 
GO1T111C neapvilia, ir yra visai skirtingos nuo kiti} 
gyduolių, kurias iki šiol vartojot be pasekmių. Tūk
stančiai gavo puikius pasekmes, todėl jus busite se- 
kanias! Jei jos nepagelbės, mes 
gus. Jos nekenkia ir neturi narkotikų. Kad palengvinus 
visiems jas nusipirkti, mos pasiūlome jums ........... .
DOLERIŲ VERTES ANTI-GOITRIC 
TIK UZ $3.00. Bandykit jas tuojau 
nuo negražius i^žiuros ir pavojaus.

NESIŲSKITE PINIGŲ Iš ANKSTO, tik iškirnkit ŠI skelbimų 
tus ilcl stipakavlmo ir persiuntimo išlaidi). Cž gyduoles $3 
pristatys | namus. CHICAGO MEDICAL LABORATORY, 1723 
Dept. 427. Chicago, Iii.

YANKEE
Radiolite $2.25

Garsiausias ir mėgiamiausias pasauly 
laikrodėlis! Per paskutinius 

trysdešimts penkis metus 
į virš šešiosdešimts milionų 
B žmonių gavo iš savo 
K Ingersoll Yankee Lai* 

krodėlių patikėtinų 
laikų ir stiprų patarna* 

vimų. Už žiupsnukų 
kainos reiškučios 

vertės.

i f / J
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AŠ LYGINU ŠITĄ MALT 
PRIEŠ KITUS VISUS...

nežiūrint!
Bile koks kostumeris kurio biznio aš neno
riu pamesti, klausia manęs, kuris. yra ge
resnis malt pirkti, aš sakau: “Budvveiser.” 
Suprantama, aš negaliu duoti jokių premi
jų su Budweiser' arba keną dykai už kelis 
“labels.” čia yra perdaug geros rųšies už 
tai. BET...
Kiekvienas kenas kurį parduodu iš savo 
krautuvės yra tikras mano draugas... ir 
draugai vėl grįžta atgal pirkti.

Budvveiser Malt Syrup padaugina 
skonj duonos, keksų, eookies ir 1.1.

ANHEUSER-BUSCH, St. Louis
Western Sales Corporation

1525 Ncwberry Avė. Distributors Chicago,

Budweiser
Real Ouality Malt Syrup

BM 72
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Menas ir Dailės 
Mylėtojas

DailCs Mylėtojas savo raSte, 
“Menas ir musu menininkai”, 
“Naujienų” 99 num., bando 
Įkalbėti chicagiečiams?, kad visi 
atvykusieji iš Lietūvos artistai 
prigauti in.ėj o juos per pastaruo
sius dešimtį metų, pasivadinda
mi. save “baigtais” artistais. O 
visa to priežastis buvusi ta, kad 
artistai reklanuiodavdsi “Nau
jienose”. Ir dėlto, girdi, “mes, 
meno rėmėjai, turime teisės 
jaustis įžeisti, kad mus tokiais 
tuščiagalviais laikoma.” Todėl, 
kad “ateiviai" mus “nefuliu- 
tų”. Dailės Mylėtojas duoda re
ceptą, kaip apsisaugoti nuo tų 
negeistinų svečių. Tas receptas 
yra labai paprastas: “Naujie
nos" turi nereklamuoti juos, o 
tik pranešti apie jų atvykimą. 
Na, ir užbaigtas kriukis. Gaila, 
kad šita puiki mintis neatėjo 
galvon “Dailės Mylėtojai" de
šimtis metų atgal. Jis butų 
daug “pasidarbavęs” kėlimui 
meno Amerikos lietuviuose. Bet 
gal ir dabar dar bus nevėlu,jo 
receptas pritaikyti?

Blogumas y.a tas su “Dailės 
.Mylėtoju”, kad jis ne visiems' 
viena miera mieruoja. Jis prie
šingas reklamai, kuri teikiama 
“ateiviams” artistams, bet da
ro išimti “vienintelei musų dai
lės draugijai “Birutei’ ir visiems 
musų nabagams vietiniams dai
nininkams, kurie moka po šešis 
dolerius už lekcijas (o kode! da
ryti išimtį- tiems, kurie moka 
už lekcijas daugiau ar mažiau, 
kaip šešis dolerius? — B. R.), 
dalyvauja su mažu išėmimu mu
sų parengimuose vien už rekla
ma....” Reiškia, kitiems rėkia-
ma negalima naudotis, bet visi 
turi teisės reklamuotis, kurte 
gaus nuo D. Mylėtojo leidimą 
tatai daryti. Reikia pasakyti, 
kad niekas taip nemėgsta rek
lamuoti artistus h* dainininkus, 
kaip D. Mylėtojas. Ne vieną, ir 
ne du kartu teko, matyti para
šas “D. M.” prieš koki vakarą 
arba koncertą; gi po vakaro ar 
koncerto jis nei pusė lupų ne
užsimindavo apie tai, kas ir 
kaip buvo lošiama ir dainuoja
ma. Jis savo misiją atlikdavo, 
iš kalno. Gi dabar staiga jis 
pats sau pradėjo kailį pliekti dėl 
reklamos. Kame dalykas?

Bet toliau jis dar dvasiau kal
ba apie “rėmimą savų”. Ir kad 
įrodyti reikalą “savų” rėmimo, 
nurodo kuriuos reikia neremti, 
štai jo argumentas: “Paimki
me art. Babravičių, kuris dar
buojasi musų tarpe (vien savo 
naudai, ne musų) jau keletą 
metų. Kokią jis naudą nešą ir 
kokia nauda neša vietinė Biru-' 
tė?”

Galima pasakyti žodis kitas 
dėl įtarimo, buk Babravičius I 
dirba “vien savo naudai, ne mu-| 
sų”. Nežinau, ką D. Mylėtojas 
turi omenyj kalindamas apie j 
naudą ir ką, sulig jo, reiškia 
“musų naudai”. Aišku, kad mes į 
negauname apčiuopiamos nau-1 
dos iš koncertų, teatrų, šokių, j 
nežiūrint kas juos rengtų: savi i 
dainininkai, Babravičius ar Bi
rutė. Iš lankymo teatrų, kon- j 
certų, operų, paveikslų galerijų 
mes negauname užmokesnio, bet ■ 
gauname estetinį pasitenkinimą, | 
už ka mes su mielu noru daž- ’• I
nai mokame. Bet jeigu D. Mylė-, 
tojas to nežino, tai gaila, kad. 
jis save vadina meno rėmėju.! 
Kol kas dar neatsirado tokių j 
artistų, kurie “dvasia šventa 
gyventi” ir dainuotų ar loštų

be jokio atlyginimo. Birutė irgi 
neleidžia publiką į .savo •paren
gimus be bilietų. Neš juk ir sa
lės vaidinimams bei koncertams 
niekas veltui neduoda. Tai koks 
skirtumas, ar Babravičius ima 
už bilietus, ar Birutė, ar kas ki
tas? Svarbu yra tai, kad publi
ka esti patenkinta parengimu ir 
kad tas parengimas jai suteikia 
ka tai aukštesnio, kiltesnio, kas 
švelnina žmogaus jausmus ir jį 
skiria nuo paprasto gyvulio. 
Apie.kokios'kitokios naudos ga
vimą aš nežinau. Gal D. Mylė
tojas gauna ką nors apčiuopia
mo iš koncertų? Butų įdomu 

' žinoti.
Toliau jis bando įrodyti, kad 

“muš sutraukia į Babravičiaus 
koncertus ne Babravičius, bet 
ta didelė nepaprasta reklama...” 
Tai jau tikras bėrimas dulkių 
į akis. D. Mylėtojas bando pa
daryti juodą iš balto. Kad p. 
Babravičius patenkina savo dai
nomis publiką, nežiūrint kaip 
apie tai mano D. M., parodo ne
senai įvykęs koncertas, kuria
me buvusi publika negali atsi
gerėti jo koncertu. Be to, juk 
Babravičius jau ne pirmą kon
certą rengia. Jeigu jis butų kar
tą prigavęs, antrą, tai ir viskas. 
Daugiau žmonės nelankytų jo 
koncertu# Bet kaip tik priešin
gai. Juk ir Lincolnas pasakė, 
kad žmones negalima prigaudi
nėti visą amžių. D. M. sako, 
kad Babravičius butų “allright", 
jeigu jis eitų dainuoti Birutei. 
Čia ir pasirodo D. M. nelogiš
kumas. Jeigu Babravičius savo 
koncerte dainuoja, tai “vis tas 
pats”, bet kad jis Birutei dai
nuotų vis tas pačias dainas, tai 
butu gerai. Kiekvienas daininin- 
kas, jei jis nesijaučia vergas, 
turi turėti teisės eiti arba neiti 
dainuoti kur jis kviečiamas. f

Iš D. M. rašto matyti, kad. 
jis norėtų, idant “Birutė” mo-j 
nopolizuotų teisę vakarų rengi
mo. Reiškia kas atsiklaus jos, 
tas galės vakarą rengti, o kas' 
ne, tai jį niekas neturi remti. 
Šitaip kalbėti nuoširdus meno 
rėmėjas negali. Taip gali kal
bėti tik tas; kam ne menas ru
pi, ne kėlimas kultūros, bet 
tam tikras politikavimas. Musų 
kultuvėj imas nesusideda iš vie
nos kokios draugijos, bet iš 
daugelio vienučių, ir mus viena 
bet kuri dailės draugija negali 
patenkinti. Netik, kad mes tu
rime remti savo tautos meni
ninkus (lankyt jų parengimus), 
bet ir didžius menininkus kitu 
tautų. Tai kultūringo žmogaus 
pareiga. Meno srityj, kaip ir 
visur kitur gyvenime, eina stip
ri kompeticija. Ir jeigu pasi
rodo meno arenoj koks silpnas 
arba savo pareigų nemokąs ei
ti menininkas, jis ilgai negali 
išsilaikyti ir žūva. Nėra reika
lo, kad kokia nors organizacija 
jį pašalintų.

Nenorėčiau, kad mane klai
dingai suprastumėte, čia netu
rėjau omenyj “Birutę” paže
minti; nenorėjau nei jos vardą 
minėti, nei p. Babravičiaus, bet 
D. Mylėtojas savo rašte minėjo 
juos, tad ir man teko minėti ir 
daryti palyginimus neišvengia
mai. Neturiu nieko priešingo 
rėmimui vietinių artistų bei 
da i n i n i n k ų.—Birutes Rėmėjas.

Town o f Lake
Visų draugysčių valdybų su

sirinkimas atsibus 4 dieną ge
gužės 8 valandą vakare švento 
Kryžiaus parapijos svetainėje, 
46 ir Wood St. Visos valdybos 
malonėkite susirinkti, nes turė
sime aptarti sumanymus kai 
dėl Lietuvių Dienos apvaikščio- 
jimo.

Kviečia G.D.D.K.V. Valdyba.

Roseland
Roselandas ■ įveikė 18-tą apie- 

linkę; Golden Star besbolo 
jauktas laimėjo pirmą susi
rėmimą.

Sekmadienyje, balandžio 29-tą, 
prie 95-tos ir Michigan Avė., 
Golden Star besbolo jauktas lo
šė su 18-tos gatvės apielinkės 
vyčiais (K. of L.). Abu jauk
tu buvo lietuvių. Kadangi vie
ni nuo kitų gyvena toli, tai ka
da susirinko publika pažiūrėti, 
kaip lietuviai lošia, rodėsi, jo- 
gei ji buvo kuo tai tokiu skir
tinga. O tas skirtumas pasi
reiškė todėl, kad roselandiečiai 
simpatizavo Golden Star lošė
jams, gi 18-tos gatvės apielin
kės lietuviai reiškė užuojautos 
saviemsiems vyčiams.

Laimėtojais išėjo Golden 
Star kliubo jauktas.

Golden Stars 15.
K. of L. 6.
Reiškia pirmame šio sezono 

lošime Golden Stars laimėjo. 
Reikia pasakyti, kad šis laimė
jimas buvo svarbus. Viena, tai 
buvo pirmo lošio laimėjimas; 
toks laimėjimas priduos dau
giau energijos lošėjams. O ant
ra, reikia pasakyti, kad 18-tos 
gatvės apielinkės vyčiai skai
tosi geri besbolo lošėjai; jie tai 
ir buvo tas kietasis riešutas, 
kurį Golden Stars turėjo per
kąsti.

Golden Č7«r kliubo besboli- 
ninkų daili uniforma: baltos 
marškos, o ant krutinės para
šyta melsvomis raidėmis “Gol
den Star”, juodos kepuraitės su 
viena auksine žvaigžde.

Roselandiečiai, o gal ir kitų 
Ghicagos miesto dalių lietuviai, 
mėgia žiūrėti į besbolo lošimą, 
ką liudija skaitlingas atsilanky
mas taip vyrų, kaip moteriš
kių, senų ir jaunų, į lošimo vie
tą. Tikrai yra geras dalykas 
praleisti laiką tyrame ore. Tik 
nelaimė, kad pereitą sekmadie
nį siautė smarkus vėjas ir dul
kes nešė taip, jog sunku buvo 
žiūrėti.

Golden Star kliubo baseboli- 
ninkai gegužės mėnesį turės 6 
lošimus, o gal ir daugiai! Trys 
lošimai bus prie 95-tos ir-'Michi- 
gan Avė. Gegužės 6 dieną los 
su White Clover, geg. 13-tą — 
su Harvey Blue Sox, o gegužės 
20 d. — su White Star. Visi 
lošimai prasidės 3 valandą po

I pietų. Gegužės 27 d. Golden 
Stars loš su rockfordiečiais — 
R. L. A. C. — Rockforde.

Ant. Stankus, Golden Star 
kliubo narys, geras besbolo lo
šėjas, kuris buvo išvažiavęs 
lošti su profesionalais lošėjais 
Mississippi Valley League, su
grįžo vėl į Roselandą. Priežas- 

itis esanti toki, kad kada tai 
lošdamas basketbolą buvo su- 

! silaužęs šonkaulius, ir dabar, 
kai pradėjo lošti besbolą, jam 
ėmė atsiliepti šonkaulių skau
dėjimas.

Gondel Stars džiaugiasi su
laukę Stankų kaip gerą lošėją.

/ Kliubietis.

Birutės sezono už
baigimo vakaras

Pereitam sekmadieny Birutė 
patiekė mums paskutinį šio se
zono koncertą. Užsibaigus pro- 

i gramui, Birutes vedėjas, St.
Šimkus, sėdos automobilin ir 
tuojau išvyko j Lietuvą. Jį pa
lydėjo gana žymus skaičius 
choristų ir šiaip veikėjų.

Grįžtant prie koncerto, tenka 
pastebėti, jog rotai kada pavie
ni dainininkai parodo tiek pa
siryžimo kaip anam sekmadie
ny. Gražus pavasario oras ir 
saulės spinduliai išviliojo gerą 
dalį Birutės publikos į laukus 
ir chorui reikėjo pasirodyti ne 
įprastose sąlygose.

Bet programas — dainos — 
nuo to nė kiek nenukentėjo, 

i Priešingai; kai kuriose vietose 
buvo sudainuota daug įspūdin
giau, negu inrcituosc- koncer
tuose. • «

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

........... . .........................................
Woollens Dentistas
Prezidentus The Ilayes Dentul Ofisų

Atsiminkite: 23 Metų Įstaiga

VIENUODŲ KAINŲ 
SKYRIUS

1800 S'. Halsted St.

Pirkit nuo musų olselio kai
nomis. Copper coli Kasinis Ali- 
dytuvas virtuvės boileriui, 
$6.86 Klauskite Pono Musll.

Peoples Plumbing & 
Ileating Supply So. 
490 Miluttukee Avė., 

4(11 N. Halsted Ht.
Haymarket 0076—0070

VISUOMET ŽEMOS KAINOS
Todėl kad

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

Juk gausite Alnu žemas kalnas 
kiekviename ofise 

Darbas garantuojamas kiekviename ofise

Dabar Birutė turės laiko ren
gtis prie ateinančio sezono. 
Vienas dalykas norėtus jai pa
tarti, tai rečiau rengti koncer
tus pavasarį, o dažniau žiemos 
laiku. —iM.

Su

Savaitiniai išplaukimai 
Kelionė greita ir pigia 

kaina
* Del permito ir kitų infor

macijų kreipkitės prie 
vietinių agentų arba prie

Hanibuiii-AnKDcan Uit
United American Lines, Ine* 

General Agentu
177 N. Michigan Avenue,Chicago

TEN IR Iš 
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

m ūsų populiariais laivais
N*W TORU, ALBKRT BA1.UN.

HAMBURG, DSUTSCHLAND* 
REIOLUTK, RKUANCS. - 

CIEVKIAND, 
MIITPHALIA, THUR1NO1A

Puikus patarnavimas 
visose klesose 

Europines kelones asme
niniai vadovaujamos

$nnnis NEW yor- /II iko iki KAU‘ LUUnO IR ATGAL
Plūs ¥. S. Revenue taksai

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

• NAV1MAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lasai, vanos ir prūdas visada.
908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted Št.

i Phone Canal 2544—2545

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

DR. JOHN E. ZAREMBA
20 W. Jacksori BĮ v., netoli State St.

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

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

DIDYSIS EUROPOS KARAS 
TIK $3.95

VELTUI ' VELTUI 
KASNORS NEPAPRASTO

štai jiiH turite paskutine progų pamatyti vinį) DI
DĮJĮ EUROPOS Karą, Kuriame dalyvavo visas pa
saulis. Paveikslai yra nuimti karo Jaukuose ir jus 
galit viski) kuoaiškiausiai matyti per musų page
rinta Homoseopc. Tai yra puikiausi* išradimas! Tas 
pasiliks jūsų šeimynoje kaipo brangi istorine dova
na. Jus pamatysite kaimus, miestelius luitai suar
dytus, kariuomenes mūšius tranšėjose, atakas šau
tuvais. mūšius artilerijos, kavalerijos, tanki) mū
šius, mūšius laivų, aeroplanų, zepeiinų ir daugeli 
kitų žingeidžių reginių. Vienas setas susideda iš 
VIENO HOMOSCOPE III 150 REGINIŲ. Užbaigti 
gražiomis spalvomis. Tas viskas verta mažiausiai 
JO dolerių, bet mes numažinom kaili.) tik iki $3.96, 
kad kii-kvienas turėtų progų nusipirkti. —- VISAI 
VELTUI duodame prie kielcvieno seto l naudingas 
dovanas: kišeninį peiliukų. C'hiniška Sidabrinį Lai- 
mčs Žiedą, kuris atgabena daug laimes, sveikatos 
ir džiaugsmo dėl jūsų, kišenine Detektyvų kamerą, 
ir vienų X-Ray Tube.- — NESIŲSKIT PINIGŲ Iš 
ANKSTO, tik iškirpkit šį skelbimų ir atsiųskite 50 
centų dėl sitpakavimo ir persiuntimo išlaidų. Už 
tavorą jus užmokėsite kaip Jums pristatys j na
mus.

GRAND NOVELTY CO.
1723 N. Kedzie Avė., Dept. 221, 

Chihago, Illnois

n

Visuomet Nuvargusi ir Skaudama?
Jus negalit jaustis atsakančiai kuomet inkstai veik 
Kiekvieną dieną jus esate 

skaudama ? Kenčiate nuo 
nugaros skaudėjimo, turite gal
vos skaudėjimą ir svaigulį? Ar 
šlapiuimos yra tankus, rudas ir 
degina bėgdamas kanalu ?

’l'ie ženklai yra I dr) neveiklių 
inkstų ir turite jų neapleisti. 
Doan’s Pilis, stimuliojanlis diure- 
tic, padaugina inkstų syvus ir 
tuo budu prašalina hereiKalingas 
iitmatąs. lloan’H turi reputaciją

Ponia Harvey C. Netherton, 618 W. Rexford Avė., Cent- 
ralia, III., sako: “Mano inkstai neveikė normaliai ir šlapini- 
mos buvo pertankys. Aš tankiai iš ryto atsikeldavau susly- 
i'usi ir nuvargusi. Man skaudėdavo nugara. Doan’s Pilis pra- 
ąalino mano trubeiius ir mano inkstai yra dabar normalus. 
Kiti šeimynoje irgi vartoja Doan’s su geromis pasekmėmis.” 
visoje šalyje. Klauskit savo kaimyno!

50,000 vartotojų užgyrė Doan’s:

Doan’s Pilis
Stimuliuoja Inkstų Syvus

I’iih iImih vertelgai GOc box. Fostcr-Mllburn Co. Mfg. ( lieniLl, Bnffiilo, \Y

“NAKTIS
BALTIJOS

PAKRANTĖSE”
3-jų aktų melodrama 
parašė ir stato scenoje 
artistė M. Dundulienė

Gegužio-May 2 d.

C. S. P. S. SVET
1126 W. 18th St.

Durys atsidarys 6:30 
vai. vakare. Teatras 
prasidės lygiai 8-tą vai. 
vakare.

Sėdynės rezervuotos.
Tikietų kaina $1.00 ir 
$1.50. Balkonas nere
zervuotas po 75c.
Artistė M. Dundulienė

P-lė J. Pažiurauskaite, 
Ūtos rolėje.

NAUJI IR VARTOTI 
RAKANDAI ■

Pigiausiomis kainomis, 40%—50% 
pigiau. Savininkai rooming house, I 
viešbučių sutaupykit pinigrj, pirki-. 
te čionai.
Haddon Furniture CoJ

Jan Pietrzakowski, Sav. 
1120 No. Ashland Avė.
Telefonas Armitage 8181

Tuoj nebeskauda
[ minute skausmas dingsta tai greitumas 
Dr. Scholl’io Zino-pads. Jie priežastį pra- 
ialina-rspaudima ir čeverykų trynimų. 
Nepavojingi opiausiai odai.
Ploni, sauganti, gydanti. Visose aptiekose, 
autuvų ir dept. krautuvėse.—35c dčzč.

DZScholl's 
Zino-pads

Uždėkite vienf—skausmo nėrl

Nuvo Dantys------------------------------------ $6
Perliniai Dantys--------- — $10
20 Amžiaus Dantys------------------------- $*6
Holiln Dantys -------------------- $-0
Truforni Dantys $26
Truoe-hlte Dantys ---- $26
H. H. Whlte Natūraliai------------------- $36
Naturalės Pink Pleitos------------------- $36
Pieitų pataisymas .........-...........   $1
Dantį) dadė.liinas, vienas dantis —— $1 
Ištraukimui gyduolės -------------------- $1
Ištraukimus dantų gas.su oxlgenu — $3

Keletas dantų $1 kiekvienas
Auksinės Crown, 22-karato , —$6
Ilrldgmvork (ui dantį)-----------------$6
Sidabru pripildymas ........ —........... $1
Alloy pripildymas aukštos rųšies $2 
Auksiniai Inlav ................ — $2 Iki $10
Naturalės spalvos erowns ...........  $6
Porcellnlal jucket erowna — $16 Ik! $20 
X-Kay (kas 3 dantys) ......    60c

Teikiam viski) geriausio kas tik 
yra dentlsterljoj

RAŠYTA GARANTIJA
ATŠILANKYKIT ŠIANDIE DEL 

DYKAI APSKA1TLIAVIMO

Atsiminkite: 23 Metu Įstaiga
Tarpe Jnckaon ir Van Ruren

326 So. State St
Sale Rialto teatro

Pasižiūrėkite j musų langus 
— 2 aukštas

Vakarais iki 8. Nedėllomls Iki pietą
V

108-ta Serija Prasidės 
Gegužio 3-čią, 1928

Pasinaudokite Proga
Parduodame visokios rūšies Parlor Setus žemiausiomis kainomis 
tiesiog iš dirbtuvės. Ateikite ir persitikrinkite musų teisingu pa
siūlymu.

Brisk Parlor Mfg. Co.
3016 Archer Avė.

Biznio Tel. Lafayette 5053

32-tri metai kaip KEISTUČIO SPUL- 
KA finansuoja paskolas pirkimui arba 
statymui namų, ir sutaupino milionus 
dolerių lietuviams.
Galima pradėti taupinti pinigus mo
kant kas savaitę po 25c. ir aukščiau.
Akcijos užsibaigia bėgyje 3V4—6 y2
12 metų.
Visados mokame 8% akcijų skyriuose. 
Neatidėliok, bet pradėk taupinti pini
gus dėl savo ateities!

Keistučio Skolinimo ir Buda- 
vojimo Draugija No. 1 

840 West 33rd St.
Chicago, Illinois 

UNDER STATE GOVERNMENT 
SUPERVISION

gas.su
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naujienos
The Lithuanian Daily News 

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

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Koosevelt 8500

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paStu:

Metams .........................   $8.00
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111. — Telefonas: Koosevelt 8500.
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

IŠLENDA YLA Iš MAIŠO

Logika, ką ir bekalbėti. Tai mums primena to paties 
p. Visuomio išvadžiojimus apie lyčių santykius ir šeimos 
formas: ideališkiausia šeimos forma, girdi, yra vienpa- 
tybč. Bet vienpatybės nereikalauja nei gamtos įstaty
mai, nei dorovė. Gamtiška šeimos forma yra daugpaty- 
bė....

Beje, rašytojas Visuomis šitame savo “lietuvybės 
gelbėjimo” plane kažin kodėl visai užmiršo paminėti tą 
savo garsiąją poligamiją, kaipo vaistą prieš ištautėjimą. 
Tik pamanykite, jeigu kiekvienas sveikas lietuvis vyras 
pasiimtų kokį tuziną pačių, o kur vyrų randasi daugiaus 
negu reikia, kad kiekviena moteris pasiimtų po keletą 
vyrų — tai kad imtų lietuvių tauta kilti!

'• f

Ir tai juk kartu reikštų ir “naujos’ tyros” Visuomio 
tikybos principų įvykinimą gyvenime.

Baigiasi tas genialis p. Šidlausko planas paklausi
mu, ar daug randasi tokių žmonių, kurie norėtų įsteigti 
naują laikraštį ir šitam tikslui sudėti po penkinę. Kuk
lumo pagautas, rašytojas Visuomis kreipiasi i publiką 
ir sako: Kas butų pageidaujamas to naujo laikraščio“Naujienų” korespondentas, Pasaulio Vergas, pra

neša iš Pittsburgh’o, kad to miesto laikraščio “The 
Pittsburgh Press’ bendradarbis, Leon R. Sack, rašo, jo- 
gei tą angliakasių unijos griovimo darbų, kurį atlieka 
komunistiškas “Save-the-Union” komitetas, finansuoją 
nelinijinių kasyklų savininkai. Savo nuomonės parėmi
mui p. Sack primena, kaip Pittsburgh Coal Co. jau 1925 
metais bandė suskaidyt angliakasių uniją ir tuo tikslu 
leido laikraštį vardu “The National Labor Tribūne”, ku
ris grieežčiausia smerkė “Lewiso mašiną” ir vedė mai- 
nierių tarpe visai tokią pat agitaciją, kokią dabar veda 
“save the union” žmonės. Tas kompanijos leidžiamas 
laikraštis buvo taip pat dykai dalinamas angliakasiams, 
kaip komunistų “The Coal Digger”.

šitas kaltinimas, kad komunistai gauna pinigų iš 
neunijinės Pittsburgh Coal kompanijos savo propagan
dai tarpe angliakasių, dabar tapo viešai iškeltas ir Jung
tinių Valstijų senate. Jį iškėlė Louis McGrew, “Labor 
World” redaktorius, iš Pittsburgh’o atvykęs į Washing- 

4oną liudyti specialei senato komisijai, paskirtai tyrinė
ti sąlygas streiko apimtose kasyklose.

Tuo budu yla pradeda išlysti išmaišo. Jau senai bu
vo aišku kiekvienam bešališkam žmogui, kad komunis
tų varoma propaganda angliakasiui unijoje eina naudon 
ne unijai, bet tik jos priešams. Buvo taip pat numano
ma, kad tai propagandai semiama pinigai iš kokių nors 
gausių finansinių šaltinių. Komunistai neturi tiek pini
gų, kad ištesėtų leisti laikrašti, kurio tūkstančiai ekzem- 
pliorių išdalinama mainierių apgyventose “pečėse”, kad 
jie galėtų siuntinėti burius agitatorių į visas puses, ir 
organizuoti masinius “pikietus” prieš unijos narius. Bet 
kokie tie šaltiniai, dar nebuvo žinoma. Dabar paslaptis 
išeina aikštėn.

Komunistų “revoliucinė” propaganda yra šelpiama 
kasyklų kompanijų pinigais!

Gerai, kad pagaliau Amerikos mainieriai gauna 
progos patirti, kas yra tie jų “geradėjai”, kurie siūlėsi 
jiems, “išgelbėti” jų uniją. Toliaus jie žinos, kaip su jais 
pasielgti.

redaktorium?
štukorius — ar ne?

Apžvalga
I Į I I ■! —

HUMBUGAS IR KVAILUMAS.

SIŪLOSI MUS IŠGELBĖT

P-as šidlauskas-Visuomis yra geros ir didelės šir
dies žmogus. Atvykęs iš Lietuvos į Ameriką, jisai ėmėsi 
mums skelbti “naują, tyrą tikybą”, kad mes atsikraty- 
tumėni nelabosios krikščionybės ir nevirstume bedie
viais. Nes krikščionybė trukdo mokslo pažangą ir yra 
pasiskolinta nuo žydų; o bedievybė neleidžia žmogui su
prasti dorovę. Kad mes neatsiliktume nuo pasaulio prog
reso ir neištvirktume, tai mums p. Šidlauskas atgabeno 
iš Lietuvos savo “visuomybę”.

Tyčia tuo tikslu ir atvažiavo i Ameriką, kad pasta
tytų mus į teisingą kelią religijos reikaluose!

Vos pagyvenęs keletą mėnesių musų tarpe, jisai te- 
čiaus surado, kad mes reikalingi pagalbos da ir kitam 
svarbiam dalyke. Ir tuojaus, paėmęs plunksną į ranką, 
jisai sėda ir pagamina kitą “naują” ir “tyrą” planą mu
sų išganymui.

Jisai sugalvojo, kaip išgelbėti Amerikos lietuvius 
nuo ištautėjimo! Laimė, kad šitas jo išradimas, nors ir 
smulkiai suplanuotas, yra išdėstytas ne ištisoje knygoje, 
bet vienam lapelyje, todėl ir žmogus, neturįs atliekamo 
laiko tuščiais niekais- užsiimti, gali jį išstudijuoti.

Trumpai suglaudus Visuomio mintis (tame lapelyje 
jisai, beje, jau tituluoja save “rašytoju”, o ne “naujos 
tyros tikybos” skelbėju), galima taip išreikšti: Kad 
Amerikos lietuviai neištautėtų, tai jie privalo lietuviš
kai tarp savęs Lalbėti, lietuviškai savo vaikus mokinfi ir 
užlaikyti visa, kas lietuvius skiria nuo kitų tautų žmo
nių.

Kiekvienas pasakys, kad tokių “naujų7 idėjų ame
rikiečiai yra prisiklausę dar tais laikais, kada p. Šid
lauskas nebuvo nė sapnavęs apie keliavimą Amerikon. 
Bet teisingumas reikalauja pasakyt, kad pas jį esama ir 
tikrai “originalių” sumanymų. Pareiškęs ir pakartojęs, 
kad Amerikos lietuviai privalą įsikabinę laikytis “lietu- 
vj^tės”, jisai duoda jiems patarimą atmesti Lietuvos 
partijas, kaipo nereikalingas ir net kenksmingas, ir — 
priklausyti demokratams arba respublikonams!

Prieš keletą dienų šioje vie
toje buvo nurodyta, kad “Lai
svė” apmelavo Socialistų Par
tiją, pranešdama, buk pastaro
ji savo konvencijoje “iššlavė 
klasių kovą” ir dabar jau skel
bsianti “klasių santaiką.’*. “Nau
jienose“ buvo paduota žodžiai 
iš S. P. platformos,- kur sako
ma, kad Socialistų Partija yra 
darbininkų “politinis įrankis 
klasių kovoje”.

Sugautas bemeluojant, Brook- 
lyno komunistų laikraštis mė
gina dabar savo senu paprati
mu “apglušyti” savo skaityto
jus riksmu. Jisai rėkia, kiek 
drūtas, kad “Naujienos” neži
nančios Socialistų Partijos kon
stitucijos!

Partijos Konstitucijoje, girdi, 
pirmiaus buvę įdėta žodžiai, 
kad kiekvienas asmuo, stoda
mas į partiją, turįs pasirašyti 
sekamą pareiškimą (“L.” sa
ko “prižadą”!): “Aš žemiau 
pasirašęs, pripažindamas kla
sių kovą tarpe kapitalistų kla-j 
sės ir darbininkų klasės ir rei
kalingumą darbininkų klasei 
susiorganizuoti į politinę par
tiją.... šiuomi pareiškiu....” O 
“Naujienos”, mat, rašė, kad So
cialistų Partijos konstitucijoje 
nėra dėstoma klasių kovos teo
rija.

Taigi, esą, ir pasirodo, kad 
“Naujienų” redaktorius, kuris 
per penkiolika metų priklauso 
Socialistų Partijai, “nežino nė 
to, kas buvo jo partijos kons
titucijoj.”

Gaila mums tų nelaimingų 
Brooklyno monelninkų, bet mes 
esame priversti dar kartą nu
imti jiems karūną nuo galvų. 
Jie perskaitė “Naujienų” 
straipsnyje sakinį, kad socia
listinių partijų konstitucijose 
nėra “dėstoma klasių kovos te
orija”, ir jie nesupranta, ką tai 
reiškia!

Ar gi pasakyt, kad “aš pri
pažįstu klasių kovą tarpe kapi
talistų klasės ir darbininkų 
klasės”, tai reiškia išdėstyti 
klasių kovos teoriją? Kiekvie
nas bent truputį “gramotnas” 
žmogus išmano, kad teorijos 
“dėstymas” yra aiškinimas tų 
minčių, iš kurių susideda teo
rija: minėjimas tam tikrų fak
tų, parodymas priežastinio ry
šio tarpe tų faktų, darymas iš
vadų iš jų ir 1.1. Nieko pana
šaus aukščiau minėtoje ištrau
koje iš S. P. konstitucijos nė
ra. Taigi nėra ir jokio dėsty
mo, o yra tiktai pareiškimas 
(deklaracija).

Jeigu “Laisvės” pisčikai dar 
iki šiol to nežino, tai mes jiems 
pasakysime, kad tas pareiški
mas buvo spausdinamas ant 
aplikacijos kortų.

Vadinasi, visa, kas įvyko, tai 
tas, kad partijos konvencija nu
tarė tą pareiškimą išmesti iš 
aplikacijos kortų. Organizaci
jos santvarka, t. y. konstituci
ja, tuo nėra pakeičiama nė per 
nago juoduma, lodei ir yra 
kvaila rėkti, kad pareiškimas Lietuvos

apie klasių kovą “tapo iššluo
tas iš konstitucijos”.

Ir ne tik kvarta, bet jau sta
čiai idiotiška yya tvirtinti, kad 
tas aplikacijos formos pakeiti
mas reiškiąs Socialistų Partijos 
išsižadėjimą klasių kovos. Juk 
iš kiekvieno aplikanto reikalau
jama, kad jisai pasižadėtų lai
kytis partijos principų ir plat
formos. Jos gi principai kokie 
buvo, tokie ir pasiliko. O jos 
naujoji platforma, kaip jau bu
vo atkartotinai čia pabrėžta, 
ne tik neužtyli klasių kovos, 
bet pažymi, kad pati Socialistų 
Partija yra darbininkų ginklas 
klasių kovoje!

Tai ko tie komunistiški hum- 
bugieriai nori?

Mes aną kartą pasakėme, kad 
jų “kritika” S. P. konvencijos 
nutarimų yra “sudurnavoju- 
sios galvos kliedėjimas”. Bet 
matant, kaip jie užsispyrę vis 
tvirtina tuos pačius melus, ten
ka pastebėti, kad humbugo pas 
juos yra dar daugiau, negu 
durnumo.

Žodis 
amerikiečiams

---------------------
šįmet Lietuvos fašistai ruo

šiasi paspekuliuoti Amerikos 
lietuviais ir jų doleriais: pir
muosius ruošiasi apgauti, mo
raliai iš jų pasityčioti, o atvež
taisiais amerikiečių doleriais 
sustiprinti medžiaginiai patį 
kruvinąjį fašizmo režimą Lie
tuvoje. šitą savo tikslą fašis
tai bandys pasiekti per orga
nizuojamą Kaune “Amerikiečių 
savaitę”. Jau dabar įvairios 
organizacijos ir kai kurie fa
šistinio ręžimo činauninkai, 
Voldemaro, Musteikio ir kitų 
fašistų šaikos pirmaeilių žmo
nių įsakomi, organizuoja komi
tetus Amerikos lietuviams pri
imti. Amerikos lietuvių priėmi
mui fašistinis kartuvių vežimas 
nepasigailės Lietuvos žmonių 
rankomis suraustų šimtų tūks
tančių litų. Amerikos lietu
viai, Jūsų didžiulė dauguma ap
leido Lietuvą todėl, kad Jums 
pasidarė nebepakenčiamas Ru
sijos caro žandarų ir policijos 
viešpatavimas Lietuvoj. Jūsų 
tarpe yra nemaža žmonių, ku
rie savo laiku caro budelių per
sekiojami, bėgote iš Lietuvos* 
savo laisvę saugodami J r ją 
gindami. Visi Jus Amerikoje 
pergyvenote sunkiausias sąly
gas, matėte bado, šalčio ir ant 
savo kailio patyrėte, kaip sun
ku darbininkui, kuomet jis, 
spaudžiamas ir ujamas, neturi 
galimybės savo skriaudos ir 
vargo pareikšti savo draugams 
ir vienminčiams. Visą šitą Jus 
gerai žinote, ir todėl seniai su
pratote, kas tai yra laisve ir 
kaip ji brangintina.

Jus visa tai prisiminę supra
skite, kad dabar Lietuvoje Vol
demaro ir Smetonos šaikos su- 
darytasai režimas yra dešimte
riopai sunkesnis ir šlykštesnis 
už caro režimą. Supraskite, 
kad šimtai karių, kovojusių už 

laisvę, šiandien

kalėjimuose, vargsta Varnių 
koncentracijos stovykloje ir iš
trėmime svetimuose kraštuose. 
Tūkstančiai Lietuvos darbinin
kų, valstiečių ir inteligentų y- 
ra prislėgti sunkiausio fašistų 
režimo slogučio ir kenčia šlyk
ščiausias pasityčiojimus.

Mes čia Lietuvoje visą laiką 
gyvepame karo padėties stovį. 
Fašizmas kovoja prieš Lietu
vos liaudį ir jos laisvę. Mus 
valdo pienburniai, sulaužę prie
saiką ir pamynę kario garbę 
leitenantai, karo komendantai, 
policininkai ir Šnipų gaujos. 
Sauvalė ir pasityčiojimas se
kioja kiekvieną sąmoningą, gal
vojantį ir sąžiningą Lietuvos 
pilietį. Tokio ištvirkimo, šlykš
tumo, demoralizacijos ir pasi
tyčiojimo nesugebėjo sugalvoti 
caro satrapai, už tai tuos caro 
satrapus pralenkė lietuviškieji 
Voldemarai, Smetonos, Plecha- 
vičiai ir visa fašistine gauja.

Lietuvos fašizmas remiasi 
melu ir demoralizacija. Fašiz
mas čiulpia iš musų krašto pa
skutinius syvus. Prie fašisti
nio Smetonos režimo už milijo
nus parduodamas paskutinis 
Lietuvos turtas—miškai, o tais 
pinigais samdomi šnipai ir vi
sokį niekšai, kuriais remiasi 
fašizmas. Tūkstančiai alkanų 
bedarbių slankioja po visą 
kraštą. Tūkstančiai, pardavę 
paskutinį savo skarmalą, bėga 
Brazilijon, Argentinon, o tuo 
metu Smetonos, Voldemaro gau
ja veža Lietuvos gerą į užsie
nius, apvagia iždų, ii- slepia pi
nigus užsienių bankuose, nes 
žino, kad teismo diena neper- 
toliausia.

Taigi, šitas kartuvių, kalėji
mų ir Lietuvos gėdos režimas 
žada jus, Amerikiečiai, iškil
mingai priimti, Jus, kurie ko
vojote už laisvę, mokate ją ver
tinti ir jau žinote, kaip reikia 
ją branginti. Nejaugi visi Jus 
eisite į fašistų ruošiamus raug
tus ir balius, žinodami, kad vi
sa tai, kas tik bus Jums duo
dama, yra pirkta vogtais iš 
liaudies pinigais. Tūkstantį 
kartų — ne! Mes, amerikiečiai, 
nereikalingi esame fašistinių 
vaišių ir iškilmių. Mes tas vai
šes rasime ir priimsime iš sa
vo giminių, jų suvargusiose 
lūšnose, arba iš artimų mums 
musų vienminčių ir draugų, bet 
jokiu budu ne iš kruvinų Lie
tuvos laisvės budelių rankų.

* Vykdami Lietuvon. Amerikos 
lietuviai, atvežkite su savim sa
vo laisvų, demokratinių laikraš
čių, kurių Lietuvos fašistai pas 
mus neįleidžia ir draudžia vi
sais galimais budais. Atvežki
te laisvo žodžio, paremkite mus 
savo patarimais ir lėšomis mu
sų kovoje su fašizmu. Atlan
kykite Lietuvos demokratijos 
vadus, pažangiųjų laikraščių 
redakcijas, ir susitarę patys 
be fašistinės ir kruvinos val
džios agentų organizuokite ben
dras vakarienes ir pasimaty
mus. Neužmirškite paremti 
Lietuvos demokratinių partijų 
savo lėšomis. Paremkite auko
mis sėdinčius kalėjimuose lais
vės netekusius ir jų šeimas.

šalin kruvinasis fašizmas, 
šalin fašistinis Amerikiečiams 
priimti komitetas ir jo ruošia
ma Amerikiečiams priimti sa
vaitė. Tegyvuoja demokratinė 
Lietuvos Respublika ir jos Sei
mas. šalin Lietuvos gėda — 
fašizmas!

Lietuvoje gyvenantieji 
Amerikos Lietuviai,

Redakcijos at
sakymai. <

Dr. A. L. Graičunui. — 'ram
stą klausi: Kas daryti reikėtų 
su laikraščių neskaitančiais in
teligentais? Nieko nedarykite, 
duokite jiems šventą ramybę!

M. Strizauskienei, Chas. 
Prasnickiųi ir M. Prekuckienei. 
-—Kam jus tokius niekus rašo
te? Lyg nežinote, kad joks šva
rus žmogus neis į “debatus” su 
bolševikiškais nepraustabur
niais? Talpiname į gurbą.

sėdi abu.
Buvus Komuniste, — Keno-

Tokių asmeninio po-

Spaudos Kankiniai
(Tęsinis)

Pirmoji pasirodžiusioj i pasau
liui knyga, suprantama, turėjo 
įvaryti baimės apšvietos prie
šams; todėl pirmųjų spausdintų 
knygų leidėjų istorija dažnai 
esti ne kas kita, kaip persekio
jimų istorija. Nenoroms kyla 
mintis, kad kiekvienas žinojimo 
žingsnis pirmyn (pažangos keliu 
turi būti išperkamas skausmu 
ir,, ašaromis.

1490 m. Aldo Manuči įsteigė 
Venecijoje garšiąją savo spaus
tuvę, ilgų laikų atitekdavusių po 
tėvo sunui ir išleidusių begalę 
didžios vertės knygų. Aldo’ų 
šeima Italijai buvo tas pat, kas 
Prancūzijai Et jenų šeima. Nar
sieji kovotojai už mokslų. Al- 
do’ai ir Et jenai pilnai yra už
sipelnę visuotinio dėkingumo. 
Manuči, nežiūrint karo, nioko
jusio Italiją, nežiūrint sunke
nybių ir trukumų, nesiliovė 
spausdinęs naudingų knygų ir 
nepaprastu kantrumu stengėsi 
teikti pagalbos besimokinančiai 
jaunuorAenei;

“Dievas — lipdytojas, — sa
ko jis įžangoje vienos jo išleis
tųjų knygų, — kad aš geidžiau 
sunaudoti savo gyvenimų vi
suomenės labui. Vieton ramaus

jisai pagrįžo Milanan, jo prie
šininkai galėjo pasidžiaugti, nes 
galutinai įveikė jį. Be jokios 
priežasties nelaimingasai leidė
jas žiauriai buvo areštuotas 
Mantuos hercogo kareivių ir, 
lyg koksai piktadarys, Įmestas 
į baisųjį kalėjimų, čia su juo 
elgėsi kur kas žiauriau, negu 
buvo elgiamasi su plėšiku.

(Bus daugiau)

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agri kultūriniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
fr javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idhho, Washington ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JfišKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
Bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St. Paul. Mino.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

ir berupestingojo gyvenimo aš 
apsirinkau audringų ir darbin
gų gyvenimų: mes sutverti ne 
smaguriavimams, nevertiems 
kilnaus žmogaus, bet darbui, 
kuris vienas tegali suteikti 
mums pagarbos. Pavešim kai
menei nesąmoningųjų būseną. 
Katonas yra pasakęs mums, kad 
žmogaus gyvenimas turi dide
lio panašumo su geležimi: jiji 
tviska, kai esti nuolat vartoja
ma, ir rudyja, būdama nevar
tojama.”

Tokie buvo kilnieji jausmai, 
stiprinusieji šį gilios pagarbos 
vertąjį žmogų. 1495 metais Al
do atspausdino Aristotelio vei
kalus, išleido Teokrito ir Hezio- 
do kurinius, o sekančiais me
tais — “Thesaurus cornu co-
piae”, rinkinį graikų klasikų ir
gramatininkų, tuomet dar bu
vusių neišleistų.

Karolis VIII tik ką buvo už
kariavęs Italiją. Vienoje savo 
įžangų Aldo rašė: “Sunki už
duotis - tiksliai spausdinti la- 
tyniškas knygas, ir juo labiau 
graikiškas, ir dėti visų reikalin
gų pastangų tokiais sunkiais 
laikais, kuomet ginklai labiau 
vartojami, negu knygos, štai 
jau septyneri metai, kai aš 
ėmiaus to darbo, ir nuo to lai
ko — prisieisiu! — aš nebepa-
žinojau nė vienos valandos atil- 

•L M **810/
1497 metais Aldo užbaigė 

skaudinti pilną Aristotelio vei
kalų rinkinį. Jisai užsimanė ne
trukus išleisti Platono, Hipokra
to ir Galieno kurinius. “Jeigu
Dievas prailgins mano gyveni
mą, kalbėjo jis tuolaik, -- 
aš pasistengsiu patiekti savo
bendralaikiams gerų knygų iš
literatūros ir mokslo srities.” 
Aldo Manuči ištesėjo savo pasi
žadėjimą ir laike 8 metų paei
liui nenuilstamai ir aistringai 
atsidavė geriausiųjų senovinio 
pasaulio kurinių išleidimo daly
kui.

Nelaimės, lydėj tįsios karą, 
fjiautusį tuomet Europoje ir 
ypač Italijoje, privedė 1506 m. 
jo spaustuvę prie to, kad ji tu
rėjo visai pertraukti darbą. Pa
veldėjęs prancūzų karališkojo 
namo pretenzijas į Neapolio ka
ralystę, Liudvikas XII padarė 
sąjungų su Fordimandu Katali
ku, norėdamas išvyti Fridrichą 
III, ir ryžosi paimti Greimą ir 
Veneciją. Aldo turėjo nelaimės 
tapti viena nekultų aukų ne
tvarkos, kurią buvo pagimdęs 
karus. Būdamas apiplėštas, jis 
veltui tik leido laiką važinėji- 
niamš ir bergždiems žygiams 
savo turtui surasti. O kuomet

budžio “polemikų” nclulpinume.
Darbininkui, Detroit. - Gin

čų tuo klausimu užteks. “Atsa
kymo” netalpinsinic.

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

Racine, Wis.
Tel. J3353

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

LIETUVIAI
Kandys išnaikinamos ir kandžių 
perai sunaikinami išmuštuose ra
kanduose. Tas yra daroma pro
cesu užtvirtintu Jungtinių Val
stijų Valdžios.

Visas darbas garantuota^ 
Valome apmuštus rakandus

Nueva Fumigating 
Company

701 So. Cicero Avė.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK 
47 St & Ashland Avė.

KAURAI
IR

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

RUG and FURNITURE 
CLEANERS 

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

MŪRINIS arba MEDINIS
C1H ini°kėti — kiti lengvais iš- 
▼ I V mokėjimais į 24 menesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

Paaeliaine namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir šunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—bo 
užmokcstie.s. Mes einame visur, Chi
cagoje ir i pnemiesčius. Prisiųskito 
savo vardą, adresų jeigu norite in
formacijų.
Vardas ..................................................

Adresas ......... . ............................................................

Quality Cunstruction Co. 
North Shore ofisas ir Vardai 

119 Chicago Avė.
Tel. Uiiivcisity 3350 arba 

Rogers Park 8270



Trečiadienis, geg. 2, 1928

Tarp Chicagos
i Vietinių artistų dar 

buote

Lietuvių
Gegužinis Vakaras

Nors viešiu čia, Waterburio 
kalnuose, toli nuo Chicagos, tė
čiai! kiekvienas įvykis Chicagos 
lietuviuose, ypatingai dailės sri
tyje, mane tiek interesuoja, 
kad kiekvieną dieną laukiu laiš
kanešio “Naujienas” atnešant, 
idant sužinojus, kokie parengi
mai yra 
sekų jie

ruošiami ir kokių pa- 
susilaukia.
praėjusius šio sezonoApie

vakarus jau buvo kalbėta ir ra
šyta, bet vienas vakaras, kuris 
įvyks trečiadienyje, gegužės 2 
dieną, mane ne tik kaip dailės 
mylėtoją, bet ir kaip moterį, in- 

; teresuoja, dėlto kad šį vakarą 
! rengia moteris, kuri su didžiau-

‘ Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas turės gegužinį šokį tre
čiadienio vakare, gegužės 2 die
ną, Cooper Carlton viešbutyje. 

Visiems atsilankiusiems yra 
užtikrintas smagiausias vaka
ras. Bus puiki muzika, taps iš
pildytas trumpas programas. | 
Bus vakarienė iš įvairių skanių Į 
valgių, kuriuos svečiai galės pa
sirinkti, ir visą laiką šokiai be 
pertraukos.

Visuomet būna smagus vaka-įsiu atsidavimu dirbo dailės sri
tyje per daug metų Chicagoje 
ir jos apielinkėse. Ir kas neži
no, kad darbas lietuvių dailės 
dirvoje musų pavadintų “mė
gėjų” ir neapmokamas ir neap- 
kainuojamas (dėl to tur būt 
vietiniai artistai ir negali išeiti 
iš eilių “mėgėjų”). O kad pama 
čius, jogei tas 'darbas pasėja 
kultūros dirvoje grudus, kurie 
yra tų pačių mėgėjų išauginti 
ir vaisingi, tai reikia tik pa
žvelgt truputį atgal ir padaryti 
palyginimą musų kultūrinio 
stovio tada ir dabar.

ras, kurį surengia Chicagos 
j.ir*ovių Moterų Kliubas.

—Aglė.

PRANEŠIMAI
Vaidilos renkasi vakaruose gegu- 
j 3 d., saulei nusileidus.

Krivių Krivaitis.

Roseland. — SLA 139 kuopos su 
slinkimas įvyks gegužio 3 d., 7:30 
vai. vak., Strumilos svet. Visi na
riai ir narės dalyvaukite susirinki
me. Atsiveskite ir savo y draugus 
prirašyti prie SLA 139 kuopos.

J. SloBČauskas, sekr.

LSS 19 kuopos exha susirinki
mas atsibus nedėlioj, gegužio 6 d., 
kaip 10 vai. iš ryto, 377 South 3rd i 
St., Brooklyn, N. Y. Kviečiami seni j 
nariai kurie privalo atsivesti naujų i 
narių prirašyt. —P. Tiškevičius, sek

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto laikys sa
vo mėnesinį susirinkimą trečiadiv- 
nvj, gegužio 2 <!., Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted SI. Susirin
kimas prasidės 7:30 v. v. Gerbiami 
draugai malonėkit susirinkti laiku, j davė 
nes randasi daug svarbių reikalų 
dėl aptarimo. —I). Gulbinas, rast. *

Chicagos Jaunuolių Orkestro mė
nesinis susirinkimas įvyks seredoj, 
gegužės 2 d., 8:30 vai. vakaro, Mark 
\Vhite Sųuare parko (Library rm.), 
3(1 ir Halsted gt. Visi orkestro na
riai malonėkit susirinkti laiku, nes 
turime svarbių reikalų atlikti.

Vaidyba.

Manau neapsiriksiu sakyda
ma, kad dailei, kuria, aš džiau
giuos, interesuojasi didelis mu
sų lietuvių nuošimtis, priklauso 
daug kredito de« U pakilimo.

Iki šiol, gal dei to, kad žmo
gus neįkainuoja tą, ką turi, mu
sų lietuviai ne visuomet įkaina
vo vietinius menininkus ir ne- 

i jiems reikalingo “en- 
couragement” atsilankymu į jų 
parengtus vakarus ir atiduoda
mi kreditą už jų atsiekimus, 
imdami domėn tai, kokiose apy- 
stovose jie siekia to jiems kilto 
idealo.

Viena ypata, kuri prisidėjo

Jaunosios Birutės tėvų susirinki
mas įvyksta ketvirtadieny, gegužio 
3 d.„ 8:3b vai. vak., Mark \Vhite Sų. 
svet. Prašome visi tėvai atsilankyti.

Valdyba. a
SLA 335 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks trečiadienį, gegužės 
,2 d., 7:30 vai. vakaro, Mark Wh>le 
Sųuare Purk svet., So. Halsted St. 
ir 30 St. Visi nariai susirinkit lai
ku, nes yra dapg svarbių dalyki] 
dėl apsvarstymo. —Valdyba. *

20to Wardo Lietuvių Politikos ir 
Pašei pos Kliubo svarbus susirinki
mas atsibus seredoj, gegužės (mav) 
2 dieną, 7:30 vai. vak., J. Savicko 
svetainėj, 19tos gatvės ir kampas 
Union Avė. Visi nariai bukite lai
ku ir nauju narių atsiveskite.

— Vj.L4yba

Šiuomi pranešu, kad nuo šios die
nos aš daugiau nebusiu atsakomin- 
gas už jokias 
padarytas mano 
moterį Frances 
Žemaičiutė) ar 
reikalais.

skolas ar išlaidas, 
vardu per mano

Dvylis (po tėvais 
kitą asmenį juos

1107 VVashington St., Waukegan, III.

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

Sekr.

būtinai atsilankyt, nes 
~i delegatų j busią

— M. Vaidyla,

suVISUOMIO DEBATAI 
GEN1OČIU

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

svetai-
<!•)» 8

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

Naujienų Redakcijoj
Universal State Bank, 3252 

Halsted St.
Aušros Knygyne, 3210 S. Halsted 

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

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

Roseland, ir pas scenos Myl. Rate
lio narius. —M. Dunduliene.

vietas 
anks-

South

KEPURINIS BALIUS
SU PROGRAMŲ

rengia Lietuvių Moterų Draugija 
Apš vieta, Nedėlioj, Gegužės (May) 
6 d., 1928 m., Chicago Lietuvių Au
ditorijos, mažojoj svetainėj, 3133 S. 
Halsted St. Kiri turės gražesnę ke- 
pusę, ta aus dovanų. įžanga 50c.

Kurios norit p risi rašyt j virs mi
nėtą draugiją, meldžiam ateiti į va
karėlį ir prisirašyt; nuo 16 metų iki 
25 metų įstojimas Veltui, nuo 25 iki 
45 metų įstojimas $1.00.

Kviečia Komitetas.

daug auklėjimui musų teatro 
yra visiems mums žinoma chi- 
cagietė Marė Dundulienė.

Ji turi gabumo ne tik kaip 
vaidintoja, bet taipgi rašo ir 
stato savus veikalus ir režisuo
ja kitų. Vėliausią jos pačios pa
rašytą veikalą, “Naktis Pabal
ti]’ os pakrantėse”, turėsite pro
gos matyti jos* pačios rengiama- 
mn vakare ir jai pačiai dalyvau
jant, gegužės 2-rą dieną, C.S.P. 
S. svetainėje.

Manau, kad chicagiečiai, įkai
nuodami p-nios Dundulienės 
darbavimasi jų tarpe, skaitlip- 
gai atsilankys vakaran pasige
rėti jos naujausiu kuriniu ir 
išreikšti savo įvertinimą vieti-i 
n i am s artistams, klirie yra at
sidavę dailės skleidimo darbui.

—Nora.
Waterbury, Conn.,
Balandžio 26, 1928.

Šiandien M. Dundu 
lienės vaidinimas

Šiandie SLA. 36 kuo
pa renka delegatus
Kuopos nariai prašomi daly

vauti susirinkime

Jeigu norime, kad musą kuo
pa butų tinkamai atstovauja
ma SLA. seime, privalome susi
rinkti visi šj vakarą į mitingą 
ir išrinkti atsakančius asme
nis.

Rinkimai į organizacijos sei
mą turi tiek pat reikšmės, kaip 
ir rinkiniai į Pildomąją Tarybą. 
Jeigu neužmiršom anos parei
gos, beabejo, atsiminsime ir šio 
vakaro. —V.

šiandien 8 v. vakare C.S.PS. 
salėje įvyksta 
nūs vaidinimas 
pakrantėse”.

Akių Gydytojai

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

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

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS'Ilt CHIRURGAS

i 4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Ros., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

18Z1 South Halsted Street 
Chicago, III.

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauįau- 
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

p. M. Dundulie- 
“Naktis Baltijos

Chicagoje lietn-Manau, nėra 
vio, kuris nebūtų matęs sceno
je p. Dundulienės. Per metų 
metus ji teikė savo pagalbą vi
sokiais budais visiems tiems, 
kurie kreipėsi prie jos. Ypač 
gi draugijoms, kurios turi arti
mesnių ryšių su scena, p. Dun
dulienė niekuomet nepasakė ne
negaliu. Ji visuomet surado laP 
ko ir turėjo užtektinai jėgų 
būti ten, kur jos geresnis paty
rimas scenoje buvo tikrai rei
kalingas.

šiandien mes turim prisimint 
taigi ir būti su p. Dunduliene. 
Turėsim progos maloniai pra
leisti vakarą ir drauge padno
sim ranką auklėtojai musų jau
nesniųjų scenos jėgų.—“Busiu”.

IEŠKAU savo sunaus ir buvusios 
moteries. Jie išvažiavo į Detroitą 
kovo 25, 1928. Aš norėčiau žinoti, 
kur ji padėjo tą vaiką. Kaip ji da
bar vadinas, nežinau, bet po tėvu 
Anna Rulikauskas, iš West Frank- 
fort, III., o po mano vardu, Anita 
Wallace. 5 pėdų, 6 colių aukščio, 
mėlynos akys, plaukai rudai dažy
ti, vaiko vardas Kennelh VVallace. 
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
tuve, bet su lietuviais neužsiima, ji 
moka plaukus garninioti, 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.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILT AS 

A K U š E R K A
3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank

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

Akių Gydytojai

Garsinkitės Naujienose

Alfonsas Bartkus
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 29 diegtą, 4:00 

valandą po pietų, 1928 m., sulaukęs 42 metų amžiaus, 
gimęs Lietuvoj. Palike dideliame nubudime moterį Elz
bietą, dukterį Alfredą 6 metų, ir motiną, 2 seseris Ame
rikoj, 2 seseris ir 1 brolį Europoj. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 48 E. lOlth Street.

Laidotuvės įvyks Ketverge, Gegužio 3 dieną, 2:00 
valandą po pietų, iš namų bus nulydėtas į Tautiškas ka- x 
p i nes.

Visi A. A. Alfonso Bartkau^ giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
MOTERIS, DUKTĖ, MOTINA ir GIMINĖS

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, Tele
fonas Boulevard

su
12

Ki-
su-

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O
Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Ofiso if Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso vąlandos nuo 1 iki 3 no pietų 

ir i|uo 6 iki 8 vai. vakare 
Res. '3201 South Wallace Street

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 

Reaidence Tel. Fairfax 6353

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Nuo
8:30

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

12 iki
-12

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

Advokatai
A. K. Rutkauskas. M. D. 

444j Suuth Western Avenue 
Tel. Lafayctte 4146 

Valandos 
nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo C iki 9 vai. vak.

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rcz. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

127

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

AUGUSTINAS BALAZARAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 29 dieną, 9 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs '48 
metų amžiaus, gimęs Močiunų 
kaiman, Krekenavos valsčio, 
Panevėžio apskr. Amerikoj iš
gyveno 22 metu. Paliko dide
liame nubudime pusseserę Sa- 
lomiją Narsutienc ir Joną Nar
sutį. Pusbrolius Juozas Ropė ir 
moterę ir pusbrolis Kaz. Krik
ščiūnas ir jo moteris ir gimi
nės. o Lietuvoj tėvus ir du 
brolius Kazimieras ir Antanas. 
Kūnas pašarvotas, randasi 54.4 
22nd Avė. ir VVashington Bou
levard, Bellwood, III.

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

Visi A. A. Augustinas Ba- 
lazaras giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį . patar
navimą ir atsisveikinimą. ’

Nuliūdę* liekame,
Pusseserė, Pusbroliai ir Gimines

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

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priėžastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas 
žiausias klaidas. Snecialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Ncdėlioj 
10 iki
4712 South Ashland Avė

Phone Boulevard 7589

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 2001

su elektra, parodančia ma
udas. hneciale atyu 
į mokyklos vaikus.

vai. po pietų.

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 

Ncdėlioj nuo 10 iki 1

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

Graboriai

S. D. LACHAVICZ

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Telephone Hcmlock 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. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

edėlioj pagal sutarti

Lietuvis Graborius ir 
Balzaniuotojas 

2314 W. 23rd PL 
Chicago, 111.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avc
/ CHICAGO, ILL.

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 aukštas

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebekit niancf iškabas

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

Phone Canal 0523

fvairusGydyto jai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Refc. Tel. Drexel 9191

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

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

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

Jei abejoji* apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Lietuviai Daktarai

6187
Avenue 

Street 
1752

Phone Boulevard
4649 South Ashland 

ir 805 East 47th
Phone Kenvvood
Praktikuoja 20 metų

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

5107J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
st4s.

OFISAS:
668 W. 18th Street

Tol. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088 Ultravioletinė šviesa ir diatliermia

Tol. Kenwood 
Valandos 

nuo 9 iki 
nuo 6 iki 

apart šventadienio ir

11 vai. ryte;
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

A. MONTV1D, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Rooin 209 
Kumpas North Avė. ir Roboy St.

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

Namų telefonas Brunsnick 0597

11
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

y/ak arais
3241 South Halsted St.

Tel. Yards 0062
7—9 vaf. vak. apart Pancdėlio ir 

Pėtnyčios

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)

' LIETUVIS ADVOKATAS
112 Weet Adams St. Room 1217 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 

Telephone Roosevelt 9090
Namų Jelefonas Republic 9600

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Ncdėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moter 
senas žaizdas, ligas recta 

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

{CLASSIFiED AbSj
11 Educational

Mokyklos

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. Ncd. nuo 10 iki 12 dieną 

Res. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaru. Nedek nuo 10 iki 12 v. dieną

Phone Midway 2880

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas
So. Halsted St., Chicago, I1L8106

4720 REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsite* ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilunkykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENG1NEER1NG

SCHOOL
2040-43 Washingtuu Blvd.



Miscellaneous Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namai-žeinė Pardavimui

Personai 
srrrnu Ieško

NSV3IEN0S, CMčago, m Trečiadienis, geg. 2, 1928

LIETUVIAI
Kandys išnaikinamos ir kandžių 

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

Visas darbas garantuotas 
Valome apmuštus rakandus

Nueva Fumigating Company
701 So. Cicero Avė.

Financial
______ Finansai-Paskolos

PINIGAI SKOLINAMI 
Už Justi Karti

Notos perfinansuojamos, išnio 
liejimais sumažinami. VažinSki- 
tčs kol išmokėsite.

GARFIELD MOTOR CO.
S. E. Cor. 5.5th and Wabash 

7715 S. Halsted Street 
Englewood 1)027-0028

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, 

vrright*. Rašyk šiandie, 
reikalai* kreipkitės prie manę* 
pilnu ušsitikėjimu. Teisinga* 
Greita* patarnavimas.

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attornay, 

2380 W. Chicago Av*. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Furniture & Fixtures
RakandaLJtąisąi ___

BABGI'.NAS už cash. Parduosim 
\ i pa

rankomis karhuo- 
ti seklyčių setai, $60, 7 šmotų vval. 
valg. kambario setas, $.”>9, 4 šmotų 
vvaliHit miegruimio setas, $67, kar- 
petni, lempos, pusryčiams setai, 
krėslai ir šimtai kitų dalykų. Atda
ra kožną vakarą iki 10 vai. Neda
lioj iki o. Klauskit Irvving.
TUFT’S FIREPROOF STORAGE 

4444 Madison St.

■ pigiai naujus ir blskį vartotus 
kandus. Gražus, rankomis kari Patentų - - - -- - - -

au| 
ir

PARDAVIMUI pigiai restauran- 
tas, arti dirbtuvių, prie bizniavęs 
gatvės; biznis išdirbtas, priežastis 
pardavimo — turiu kitą biznį.

11955 So. Halsted St.

Turėkit Gražių Pievų
šįmet

Turėkit turtingą juodžemį 
Atsišaukit

II. MARTIN
Stewart 9244 arba Regent 2392

atyda BUDAVOTOJAMS
Ar jų* manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymu*, įskaitant plum- • 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuota*.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. : 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampa* Hermitage Avė.

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

NAUJI ir vartoti likę bankrutiju- 
_ , , . , , .. šių rakandai ir kaurai. Tikras ber-
Jei jums yra pavojaus pražudyti genas. Dastatymas veltui. Bald’s 

■‘ l_real estate,, purnjture ^49 yye Madison st.

EQU1TY I MAINUS'

EKSTRA. Liga verčia parduoti 
labai gerą šviežios mėsos pedlio- 
riaus biznį. Du trokai eina kasdie, 
yra apie 40 gerų bučernių; pasisku
binki! atsišaukti, nes džiaugsitės 
nusipirkę. Galima mainyti ant na
mo. STANKO and CO., 5097 Archer 
Avė., Lafayette 6036.

eųuity lotų arba kitų i 
matykit mus tuojau. Proga apver
sti savo įplaukas į spekuliatyvę 

Į propoziciją. Nereikia damokėti cash.
Ir ne real estate mainai. EQUITY 
EXCHANGE, Central 3444, arba ad- 

i resuokit Box 1060, Naujienos.

sau rimtos draugėsPAIEŠKAU
■ kur nevartotų svaigalų, • kad ir 40
Į metų, nors ir 
! šykit man, o 
' sakymą.

AUŠROS KNYGYNAS
Box 297

3210 So. Halsted St., Chicago,

su vienu vaiku, 
aš duosiu1 kožnai

Ra-
at-

III

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

2902 W. Nortli Avė., 
kampas Francisco avė.

PARDAVIMUI bučeroė ir gro- 
semė. Geras biznis. Gera proga 
žmogui prasigyventi. Atsišaukit 

3603 So. Union Avenue

PARDAVIMUI ice cream 
parlor, kcndžių, cigaretų ir ci
garų. Biznis per ilgus metus 
išdirbtos. Prie Mildos teatro.

3150 So. Halsted St.
Victory 3313.

....MES turime pilną pasirinkimą sto
gų dengimo ir namu statymo mate- Į 
riolą pigiausiomis kainomis Chica- į 
goj. Balta inaleva, $1.75. Stogams i 
voleliai, $1. Visokios rųšies virvių, į 
8c svarui, arklio spėkos motoras,1 
$7. Įmingu stiklai, “sashes”, visokių i 
mierų, 50c kiekviena. W. M. MI1.LER 
2553 W. Madison Street.

FRUDENTIAI AUTO J.OANS;
a vaunralH, KO3 E. <11 *t St., kampai 

Cottare Grovo Ml<)wny 4111

Partners VVanted
_____Pusi n inkų Reikią

REIKALINGA partnerka į kos- 
tume tailor biznį. Pinigų nereikia, 
tik turi darbu prisidėti. Turi būti 
dalinai patyrus. Box 1063, 1739 S. 
Halsted St., Naujienos.

JAUNA pora parduoda su nuo
stoliu gražius rakandus, inohair 
seklyčios setas, 10 šmotų valgomo 
kambario setas, 2 miegruimio setai. 
Galima parduoti dalimis. Keystone 
6738. 4337 N. Albany avė.

PARDAViMUI geras restaurąn- 
tas. Daromas puikus biznis. Pigi 
renda, lietuvių apielinkėj.

4326 So. Kedzie Avenue

Extra Mainai
IŠSIMAINO puikus 5kių kamba

rių bungalovv, su 2-jų karų garažu, 
mainysiu ant seno namo, senoj apie- 
linkėj, arba ant cottages.

IŠSIMAINO bizniavas namas, Sto
ras ir 2 flatai, su 2 karų muro ga
ražu, mainysiu ant 2-jų flatų pri- 
vate namo, arba bizniavų lotų, ar 
bungalow.

IŠSIMAINO 6ių flatų puikus na
mas, su 4 karų muro garažu, mai
nysiu ant mažesnio namo, sumrner 
resort, arba ant ne didelios farmos 
ir netoli nuo Chicagos.

IŠSIMAINO 13 flatų kampinis 
muro namas, mainysiu ant kelių na
mų senoj apielinkėj.

IŠSIMAINO puiki farma, 39 skė
rių, Wisconsin Valstijoj, mainysiu 
ant namo, nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO kampiniai bizniavi 
lotai, ant Archer Avė., tinkami dėl 
gazolino stoties, arba Road House, 

; mainysiu ant bungalovv, arba pri
valė lotų.

IŠSIMAINO lotas 55x155, Auro
ra, III., mainysiu ant automobilio, 
bučernčs arba ne didelio namo.

IŠSIMAINO puikus garažas, mai
nysiu ant didelio namo.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas

Real Estate For Sale 
Nsniai-žemėyardavini ui

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalovv, karšta vandeniu šil
domas. didelis mūrinis garažas, au
tomatiškas gasu vandens šildytu
vas, stikliniai porčiai, pleisteriotas 
skiepas. Savininkas 6125 S. Wash- 
temivv Avc., Prospect 77Č3.

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

BARGENAi Pardavimu: 5 krm- 
barių bungalow, kaina $7300, leng
vais išmokėjimais. Atsišaukit 306 
Geneva Avė. .Mrs. James Dalton. 
I’hone Elmhurst 1267. Elmhurst. 
III.

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

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

4108 Archer Avenue 
Phone Lafayette flt'

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

Iš SANDĖLIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI

$300 vertės mohair sek. setas 
$400 Imp. Lin. Frieze par. setas 
$250, 3 šmotų miegruimio setas 
$400 vvalnut miegruimio setas 
$225, 7 šm. valg. kamb. setas 
$145 vvalnut valg. kamb. setas 

. $85 9x12 Wilton kaurai ...........
REIKIA angliškai kalbančių sales- .^45 9xl2 French VViltons .... 

menų. Turi turėti paliudymą. Pa- $75 Coxwell krėslai ........ :.....
(geidaujama patyrę vyrai. Geras 5 šmotų pusryčiams setas .......
Į“deal”. Matykit R. H. BLAKESLY, -
' Room 518, 110 So. Dearborn St., 1 
■ Tol. Central 3444.

HELBERG liros, turi pinitra pas
kolinti dėl 2 morgičiu už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 687-8, 
192 N. Clark St Doaiborn 4020.

$63
$87
$55
$88 1
$55 1
$45
$2!

f*?”1*'
Atdara vakarais ir nedėliomis 

AVAILABLE FIREPROOF 
AND STORAGE CO. 

7728-32 Stony Island Avė.

$24 
$5

PARDAVIMUI groserne arba mai
nysiu j bile ką.

1891 So. I’eoria Street

AUTOMOBILIŲ 
, bate rys,

taisymo šapa, 
viskas moderniš

kai įrengta, pigi renda, biznis ge
ras, pardavimo priežastis — liga.

1831 So. Halsted Street

PARDAVIMUI kampinis muro 
namas su bučerne ir groserne. Par
duosiu už teisingą pasiūlymą, nes 
savininkas eina į kitą biznį. Agen
tams pilnas nuošimtis.

NAUJIENŲ SKYRIUS 
3210 So. Halsted Street 

Box 298

PARDAVIMUI beauty parlor, ge-Į 
s biznis, “Permanent” mažina.

3 FLATŲ. Kaina $3,000. 2U auk
štų namas, prie 536 W. 45th St., 2-5 
ir 3 kambarių apt. Didžiausis barge
nas Chicagoj. Tiktai $300 cash, o ki
tus no $30 į mėnesį. Arba mainysiu. 
Rendų j mėnesi apie $60.

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

Bridgeport Painting • 
& Hardware {Jo.

Malevojam ir popieruojam. K Užlai 
kom malevą, popierą, stiklus ir t t

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261 

J S. RAMANČIONIS. Sav

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

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 
6% Nuošimčiai 

Paskola suteikiama
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

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

3100 W. lllth Street

REIKIA vyrų prie rinkimo na- 
! mų apšildymo ir plumbingo po se
nus ------ ------ 1------
j imu 
gas.

namus, musų lengviu išmoke- 
planu. Patyrimas nereikalin- 

Geras uždarbis. Atsišaukit
641 E. 63rd .Street

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų, $5 ir daugiau, ledau- 
nės, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 
dreseriai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinot, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
$3.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

I ras 
Parduosiu pigiai. Gera proga bar- 
beriui. 3320 So. Halsted St.

Exchange—Mainai
EQUITY f MAINUS

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

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

644 E. 43rd Street 
Drexel 2287

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

REIKIA draiverio prie landrės, 
turi būt geras “solicitor” ir .mokė
ti angliškai.

2750 W. Roosevelt Road

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

sekly, setai, 9x11 Wilton kaurai, 
daug kitų bargenų. GOODMAN 
FURNITURE CO., 521 W. 63rd St. 
Phone Normai 4745.

Automobiles

KĄ TURITE MAINYMUI?
Mes mainom namus visokių kai

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

A.
3114 So.

Tel. Victory 4898

GRIGAS
Halsted Street

iš-

$5 ĮMOKĖTI 
KITUS Į3 METUS

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

REIKIA lietuvių vyrų nuo 18 iki 
21 metų amžiaus. Turi gerai atro
dyti. Alga ir bonus. Atsišaukit po 
4:30 vakare, klauskit Mr. Susnick.

CABLE PIANO COMPANY 
301 So. Wabash Avė.

PARDAVIMUI arba mainy
mui — N. W. kampas 65 & Mo- 
zart, 4 flatai po 4 kambarius, 
garu
Bargenas greitam pardavimui. 
Priimsiu lotus. Savininkas Tel. 
Crawford 4451.

SAVININKAS labai serga, turi 
parduoti tuojau. Tas ilgai nebus. 
$1500 pigiau, pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavas namas, pri
imsiu lotus kaipo dalį įmokėjimo. 
Kaina $27,000, cash $7000. 2624 W. 
51st St. arba Tel. Hemlock 7178.

šildomas, moderniškas

6 KAMBARIŲ bungalow, kar
štu vandeniu šildoma, netoli 55 
& Mozart, mainysiu į grosernę 
arba bučernę.

Tel. Lafayette 1083

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

568 W. 18th St.

SPECIALUS BARGENAS
Turi būt parduotas tuojau gra

žus 5 kambarių bungalow> tai bu* 
puikus dėl jūsų namas. Savininkas 
nori apleisti miestą. Viskas yra 
įtaisyta vėliausios mados, parduo
siu pigiai pirmutiniam pirkėjui. 
Bungalow randasi prie

5730 So. VVhipple St. 
Raktai randasi

3211 W. 68rd St., Hemlock 4900

MŪRINIAI ir mediniai 
garažai, porčiai, pakeliam 
pertaisom, įdedam cementinius pa
matus, šalygatvius, grindis, stogus, Į 
malevojam, plasterioiam, įvedam i 
plumbingą, visas darbas garantuo- ■ 
tas, telefonuokit dėl dykai apskait-; 
liavimo, Brunswick 4707.
AJAX CONSTRUCTION CO.

namai, 
namus,

2206 Mihvaukee 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. Marquette Road 
Tel. Wentworth 8548

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba uykit cream- i 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. I 
$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

PASKOLINSIM nuo $58 iki $300 
už 214 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

A. KRISHACK
Anglys, Malkos, Ledas, Perkrausty- 
mas, Automobiliais Patarnavimas.

4628 Wentworth Avė.
Phone Yards 5318

MALEVOJIMAS, POPIERAVIMAS
Dekoravimas, specialės kainos na

mų savininkams 
tas. I" 
ste. Pašaukit mus telefonu dėl dy
kai apskaitliavimo.

Nevada 4215
«

savininkams, darbas garantuo- 
Mes atvažiuojam bile kur mie-

PASTATYSIM ant jūsų loto, nie
ko nejmokėjus. Geriausiai pabuda- 
votas mūrinis bungalovv, musų kai
na $6950. Mūrinis 2 flatų namas, 
$11,900. Mūrinis 3 fialų namas, $15,- 
875. Mūrinis 6 flatų namas, $30,000. 
Viskas modemiška ir naujos mados 
ir modemiški „ parankumai. Saukit 
budavotoją. FRANK LYNN, 5944 N. 
Rockvvell St., Edgcwater 1930.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Real Estate. $500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

REIKALINGAS patyręs bučerys. 
Nuolatinis darbas.

1907 So. Halsted’ St.

M & K Motor Sales 
o 

cnicaroa Mnatuaf tt staakanO<auel vartotą 
karą pardavinėtojai. 100 garantuotą vartotą 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniškame 
stovyje, karai parduodami nuo *180 iki 

1 *ZOOO. M ei turime, karą kuris tinka viso kiemą reikalams. Cash. ISmokSjlmals. mat 
nata.

0811-18 8o. Halsted St.

MAINYSIU ant farmos; kas tu
rite be morgičiu farmą ię netoliau 
kaip 120 mylių nuo Chicagos. Tu
riu 2 storos ir 8 flatus. Rendos $260 
i mėnesi, tiktai su vienu morgičiu. 
J. POVILONIS, 2894 Archer Avė., 
/Phone Lafayette 6735.

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., Phone Lafayette 5948 
(Per 15 metų Brighton Park pa
sekmingai biznyje).

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS

Wisconsino virtinės ežerų,

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jum* naudingo*. 

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

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_______

REIKIA patyrusių motei’ų prie 
‘ skuduro sortavimo. Atsišaukite 
1PEOPLES IRON & METAL CO.
5835 S. Loomis St., Wentworth 6754

REIKALINGA mergina arba mo
teris be vaikų, prie namų darbo į { 
Willovv Springs. Valgis, guolis ir 
$10.00 j savaitę. PEEP 1NN, Tel.. 
Willovv Springs 15.

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonas

Mokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co 

1647 West 47th St.

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

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

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU savo pusbrolio Benio 
Sinkevičio, ŽiŽmarių parapijos, Bi- 
. ... Girdėjau, kad jis

man
jautonių kaimo.
Kanadoj užmuštas; tai prašau 
pranešti kas apie jį žinote.

M. SINKUS
1447 So. Hamlin Avė.

Chicago, III.

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

7020 So. Halsted St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Resortas ir Farma

REIKALINGA moteris ar mer
gina prie namų darbo. Valgis ir 
guolis ant vietos. 3800 Emerald 
Avė., Phone Boulevard 7635.

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

HUDSON ’27, Brougham .......
BUICK ’27, Sedan ...... ^..........
OAKLAND ’28, 4 durim sedan 
REO '26, 4 durimis sedan .... 
CHRYSLER ’28, mode! 52 .... 
NASH ’27, advanced 6 sedan 
HUDSON ’26 Coach ...............

i Visi karai garantuoti. Išmokėjimais
2560 So. Halsted St. 

Atdara visada

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

I karais arba nedėlioj.
Furnished Rooms

--------------------------------------1 NASH special 6 durimis sedan,
NUOMON kambarys erdvus ir1 demonstratorius, 1700 mylių važi- 

šviesus, Brighton Parke, šaukit nuo i 
7 iki 8 vakare. lafayette 2934.

,   -jylių važi
nėtas, naujo karo garantija, $1275, 
% nuoš. įmokėti. A. L. ARGO, 
6718 So. Western Avė.

For Rent
RENDON 6 kambarių 1‘latas, fur- 

nisu arba pečium apšildomi, užda
ryti porčiai. Viskas naujos mados. 
Renda nebrangi.

3528 So. Francisco Avenue

Musical Instrumento
_______Muzikoslnstrument*!

PARDUOSIU savo grojikŲ pia
ną, išrodo ir groia kaip naujas, už 
$95, $40 cash, kitus į 3 mėnesius. 
6621 So. Richmond Avė., 2-ros 
lubos.

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

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

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

D. KURAITIS ir A. KASIULIS
Savininkai

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

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

Viena iš puikiausių Michigan 
resortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento
rium, 9 skylių privatišku golfo 
lauku; tik trejetą valandų ke
liones nuo Chicagos; resortas 
išgarsintas tarp augštos klasės 
žmonių ir visų mygiamas. Gry
no pelno neša apie $14,000 j 
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.

Geriausis pirkinys 1 Gali su
sidaryti kooperacija iš keletos 
žmonių ir visi turės pakanka
mai darbo ir jplaukų. Kreipki
tės greitai. Naujienos, klauskit 
J. šmotelis.

PARDAVIMUI. Tokio didelio bar
beno -niekur negalima gauti, kaip 
Cicero, III. 3 pragyvenimų muro 
namas, 2 prag. po 5 kambarius ir 
1 po 4 kambarių. Vanos, elektra, 
gasas, porčiai apdaryti. Taksų tik 
moka $50 į metus, o kiek reikia UŽ 
tokį namą mokėt Chicagoj? Savi
ninkas nori parduoti greitai, nes 
apleidžia šitą šalį. Prekė to namo 
yra labai pigi — tiktai $10500. Ne
praleiskite geros progos. Ben. J. 
Kazanauskas, 2242 \V. 23 Plaee.

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

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

Blvd.

Prie 
kiekvieną savaitę, pradedant gegu
žio 12

$10
Transportacija, hotelio 

valgį ir t. t.
Padarykite susitarimą 

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

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

D’ALESANDRE
3043!£ Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 4266

ižlaidas,

iš anksto, 
tik apru- 
Apžiurėkit 

vasama- 
$150, išmokėjimais,

. 7769

Bungalows Už 
$500 

įmokėjus

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

NEATSIŠAUKUSIŲ RAKANDAI 
350 mohair ir frieze sek. setų $68 
200 vvalnut miegruimio setų .... $49 
175 vvalnut valgomo kamb. setų $45 
Florentine puikus pusryč. setas $15 
9x12 Wilton ir Axminster kaurai, 

$12 ir daugiau 
Dunn Bros. Fireproof Bldg.

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

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

Hemlock 6885

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

2559 W. Pershing Road

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

1543 N. Homan Avė. 
Netoli North Avė.

turiu
ra-

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

INDIANOS FARMOS
Mes esame prisirengę parduoti 

įrengtas farmas visokio didumo. Ra
šykite tuojau.

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

Telefonas 5909

MODERNIŠKA 120 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

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

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

Phone 364

Jūsų paskutinė proga įsigyti vie
ną šių ultra moderniškų namų.

Ir po $75 į mėnesį. Skam
ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje, 

1 ant jūsų loto gražų, mo- 
namą. Visas namas bus iš 

plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė. bufetas, įmūrytas 
plumbingas, vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinęa moderniškam na- 
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 

. pamatykite musų modelinį namą.
biznio prapertė iri Mes duosime jums radio, skalbi- 

ns, 13 pagyvenimo muj mašiną arba indams plovimui 
kambarių namukas I mašiną dovanų, jei pirksite musų 
išdirbta vieta per, vįeną namą.
"■ Carlson Construction

Company
10838 S. Talman Avė.

ALIS BARGENAS 
lotai prie Califor

nia, netoli 71st $t., taipgi 2 po 50 
Mar-

EKSTRA SPECI 
3 po 30 pėdų

pėdų lotai prie 
ųuette Parko, 
nyčios ir ligoni učio. 
vių kolonijoj, ki 
namų. Cash reik: 

J. A.
40 N. Dearborn

California ir
netoli lietuvių baž- pastatys 
ilučio. Pirkit lietu- dernišką

rioj statoma 
niaujama.
LYNCH
St., Central

daug

3654.

PARDAVIMUI 
soft drink parlo 
kambariai ir 7 
užpakalyj. Gera 
20 metų; dirbtuvių distrikte. 

4020 Norma! Avenue 
Ant kampo, vie 

Nuo 9 ii
nos durys j šiaurę 
ti 4 po piet

2 AUKŠTŲ n k 
tas pardavimui, 
lubos. CHAS. B 
Halsted St.

ledinis namas ir lo-
730 W. 18 St., 2

[ALLY, 1702 South

I

BUNGALOW, 6 kambarių, karštu
vandeniu šildomas, vertas $10,500, 
parduosiu už $8500, tiktai $500 jmo-

WALTER J. PAUL 
Republic 
Hemlock

Eėti.

6601 S. Western
8236 W. 55th St

4170
2389

mūrinis bungalow,■ 5 KAMBARH
prie 5818 S. Troy St., kaina $9500, 
tiktai $1500 įmokėti, moderniškas, 
naujai dekoruotų; 
ru šildomas, į 
savininkas ant 
šaukit

Virgi

s, lotas 80x125, ga- 
jnurytas plumbingas, 

vietos nedėlioj arba

nia 1050

BEĮRWYN 
bungalovvs po 6Pardavimuį 4 

kambarius, I 
mi, lotai 82x1 
sinimui lentos, 
dos, $250 casn 
kaip rendą. Iniormacijų šaukit 
Belmont 9721 a rba Merrimac 8567

kąri tu vandeniu Šildo- 
xl25j yra ledaunes, pro-yra ledaunes, 

viskas naujos ina- 
ar daugiau, kitus

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Kampinis 8 flatų mūrinis na

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

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marąuette 
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 bungalovv, 
octagon frontu, furnas šildomas, 
vėliausios mados, kaina $7500, $55 
į mėnesį, įskaitant nuošimčius. 
5635 Irving Park blvd. Kild. 5773.


