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Socialistą ir komu
nistą kova Varšavoj 

Gegužės 1-mą

Maskva atidaro milži
nišką parką darbinin

kams
Olandijos buržuazija 
turi pamato dūkti

Komunistai iš anksto buvo pri
sirengę suardyt socialistų de
monstraciją; riaušėse 8 už
mušti, 150 sužeisti

Apie įvykusias Varšuvoje 
riaušes, švenčiant Gegužės Pir
mąją, Chicago Daily Nevvs ko
respondentas Darsie Gillie pra
neša šitokių smulkmenų:

Kadangi diena buvo graži, 
tai Teatro aikštėje susirinko 
didelės socialistų ir komunistų 
minios, čia turėjo susirikiuoti 
visa socialistų procesija. Socia
listai buvo iš anksto įspėti, kad 
komunistai rengiasi jų procesi
ją suardyti, o todėl buvo suor
ganizavę miliciją, apginkluotą 
revolveriais, gintis nuo komu
nistų.

Socialistų vadai, jų tarpe 
Varšavos burmistras, laikė kal
bas, bet kalbėti jiems nuolatos 
trukdė komunistai, kurie čiajau 
pastatė savus kalbėtojus. Pasi
girdo šūvis, nežinia kieno paleis- 
tas, ii- tas davė j t i s»<>—
cialistams pulti komunistus pa
galiais ir pistoHais. Komunis
tai atsakė tuo pačiu. Kilo pa
nika, ir minia ėmė bėgti į vi
sas puses, raitosios policijos ge
nama. Aikštė ištuštėjo. Liko 
tik daug pamestų kepurių, 
švarkų, lietsargių ir batų.

Kova tęsėsi vos 
minutes. Buvo dar 
kirtimų apielinkės-, 
po valandos buvo 
pabaigta.

Per tas kautynes 
mens buvo užmušti 
žeisti.

Ijenkų buržuazija gali tuo tik 
džiaugtis, nes kol socialistai 
ir komunistai tarp savęs kauja- 
si, jai joks revoliucijos pavo
jus .negresia.

MASKVA, geg. 2. Birže
lio mėnesį Maskvoje bus atida
rytas vienas didžiausių pasau
ly parkų, skiriamas visų pir
miausiai darbininkams ir jų šei
moms. Parkas užima 
kaip 3,000 akrų plotą 
teigimas pareina apie 
nūs rublių.

Ažuot princesei garbinti, minis- 
teris leido nulio naudotis so
cialistams Gegužinę švenčiant

daugiau 
ir jo !«- 
5 milio-

Kongresas atsisako 
tyrinėti nedarbą

ministeris atsisakė leisti 
radio žinių kompanijai 
radio stotį pranešimams

Senato komisija sako, 
bar svarbesnė yra 
kampanija, ne kad 
klausimas

kad da- 
rinkimų 
nedarbo

WASIUN'('.TONAS, geg. 2.
S< nato darbo komisija nutarė 
nedarbo padėties tyrinėjimą 
atidėti iki po prezidento rinki
mų ateinantį lapkričio mėnesį. 
Komisijos nuomone, dabar vi
si užsiėmę prisirengimais poli
tinei kampanijai ir visokį tyri
nėjimai turį būt, dėl politikos, 
pašalinti.

Rezoliuci jii, reik»li 
kad kongresas ištirtų 
padėtį krašte, pateikė 
rius La Follette.

šventės

fašistų 
kurios

nedarbo
senato-

Meksikoj nušautas mai
štininkų vadas

aštunoias 
keletas susi- 
gatvėse, bet 

jau viskas

aštuoni as- 
ir 150 su-

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
2. — Iš Aguas Calientes prane
ša, kad kareivių sargybos tapo 
nušautas maištininkų vadas 
Maximino Salazar, kuris buvo 
suimtas ir atiduotas karo teis
mui. Salazar bandė ištrukti iš 
sargybos rankų ir buvo užmuš- 
as.

Byla Ku-kluxams iš
guit iš Indianos

1NDIANAPOL1S, Ind., geg.
2. — Generalinio valstijos pro
kuroro Arthuro L. Gilliomo 
pradėtoje byloje prieš Ku-Klux-

na valstijos, John D. Williams, 
valstijos vieškelių komisijos di
rektorius, davė įdomių liudiji
mų. Jis 
gegužės

liudijo, kad 1926 metų 
mėnesį turėjęs pasikal- 
su VVaiteru Bossertu,

Indianos Ku-Klu.vbuvusiu
Klano aukštuoju vadu (grand 
dragon), ir tame pasikalbėjime 
Bossert pasakęs jam, kad Kla
nas savo politinei kampanijai 
1921 metais išleidęs $£1,000, 
siekdamas visą valstijos “biz
nį” paimti į savo rankas.

Daug: žmonių žuvo per
tvaną Madagaskare
PARYŽIUS, geg. 2. —Gautas 

Paryžiuje pranešimas sako pa
kilusios milžiniškos jūrių vil
nys užliejo ry tinius Madagaska
ro salos krantus nuo Tamatave 
iki Fort Dauphino. Daug čia- 
gimių salos gyventojų žuvo. 
Tvanas padarė milžiniškos ža
los, sunaikindamas telegrafo ir 
telefono linijas, nunešdamas 
namus ir sunaikindamas lau
kus.

$23,000 gaisro nuostolių
MARSHFIELD, Wis., geg. 2. 

— Praeitą naktį čia apdegė 
Webcr Brothers krautuvė ir 
Red Goose batų sankrova. Ug
nies padaryti nuostoliai bend
rai siekia apie $23,000.

1IAAGA, Olandija, geg. 2.— 
Olandų buržuazija įtūžus ant 
valstybės darbų ministerio, 
kam jis favorizuojąs socialistus, 
leisdamas jiems vartoti radio 
stoti.

Mat 
vienai 
vartoti
apie princesės Julianos gimimo 
dienos celebracijas, pavesda
mas naudotis ja socialistams 
savo Gegužės Pirmosios 
apeigų pranešimams.

Amsterdamo olandų 
gauja atvyko j salę, iš
socialislai siuntė savo iškilmių 
programą, puolė programų ve
dėjus ir sunaikino radio apa
ratą. Bet prieš nutraukimą 
aparato fašistai riktelėjo j mik
rofoną: “Valio, tegyvuoja prin
cesė Juliana!”

Tas netikėtas ir visai ne vie
toj šūksnis “valio” šimtams 
t ii ksu u<> ivj i*adio klausytojų O 
landuose buvo labai keistas ir 

nesuprantamas. Įvyko dagi 
riaušių. į kurias reikėjo įsimai
šyti policijai. Keletas asmenų 
buvo areštuota.

Puikinin. Lindbergh 
planuoja skristi ap

link pasauli 
_________L_ " .

WASII|NGTONAS, geg. 2.— 
Girdėt, kad garsus Atlanto 
skridikas, pulk. Charles A. 
Lindbergh, planuojąs šią vasa
rą skristi aplink pasaulį.

Tuo reikalu jis jau turėjęs
Cinzui rlpl «votim«fl. pasikalbėjimų su valstybės vi- uincai aei sveiimbd. . cesekl.et()1.ium įvertu oidsu.
lių naturahzavimo Visas kelionės planas dar nesąs 

K‘in‘ldoip nustatytas, sako tik, kad pulk.
aU J Lindbergh projektuojąs skristi

m 4. tz j i Europą per Nesvfouudlandą, OTTAVVA, Ont., Kanada, ge- . ... . . Jv . (irenlandiią, Islandiją ir Anglį-
gūžes Y. Kanados ats ovų skristus Fordo trijų moto- 
bute jau antra diena eina kar-,; mctu|iniu acropianll.
šti ginčai dėl svetimsahų natu- 
ralizavimo hiliaus.

Vyriausybė siūlo palengvinti 
ateiviams tapti Kanados pilk'- 
čiais ir modifikuoti deportavi
mo įstatymus • prieš asmenis, 
kaltinamus dėl maištingų kal
bų. Vyriausybė nori, kad butų 
atimta iš kaunčių teisėjų teisė 
teikti natūralizacijos popierius 
ateiviams, tą eisę pavedant iš
imtinai valstybės sekretoriui.

Bet konservatoriai pariamen-;

Newyorkiečiai mokės 
brangiau už važia

vimą

Trys sesutės, žinomos Amerikos komikės aktorės (iš kairės de
šinėn) : Vivian, Rosetta ir Evelyn Duncan. Evelyn Duncan po 
vyru yra Mrs. McClelland ir stovinti prieky mergaitė yra jos 
duktė. Visos iškeliauja dabar vakacijoms į Europą.

Alsatijos Lotaringijos 
autonomininkų byla
COLMAR, Francija, geg. 2.— 

Čia prasidėjo Alsatijos Lotarin
gijos autonomininkų byla. Kal
tinamųjų suole yra penkiolika 
asmenų, jų tarpe l)r. Eugene 
Rickler ir M. Roose, mokytojas, 
kurie per ką tik įvykusius rin
kimus tapo išrinkti atstovais į 
Francijos parlamentą. Jie kal
tinami dėl darymo sąmokslų 
prieš valstybę.

Autonomininkai siekia Alsa
tijos ir Lotaringijos provinci 
jas, kurios per didįjį karą tapo 
Francijos vė| atimtos iš Vo
kietijos, padanti nepriklauso
ma respublika.

Komunistų ir fašistų 
bruzdėjimas Švedijoje

Anglija protestuoja 
Jungt. Valstybėms

Kaltina Amerikos vyriausybę 
dėl laužymo svaigiųjų gėri
mų kontrabandos sutarties

Savo kapitalais ameri
kiečiai padės Rusijai 

atsigriebti
BERLYNAS, geg. 2. — Iš 

Maskvos atvyko i Berlyną M. 
G. Kahn, New Yorko finansi
ninkas, pasirašęs su sovietų 
valdžia kontraktą padėti Rusi
jai Amerikos kapitalais išvys
tyti “juodžemio srities” — di
džiausios pasauly javų augina
mos juostos — pramonę.

Kahn mano, kad Amerikos 
pinigais padedama, Rusija ga
lėsianti eksportuoti daugybę 
javų, medžiagos popieriui ga
minti, celulozo, p vėliau ir sa
vo gaminių, kaip antai dirbti
nio šilko ir popierio.

Egiptas prašo Angli
ją nesikišti į jo 
vidaus reikalus

LONDONAS, geg. 2. —Gau
tais šj rytą pranešimais iš Kai
ro, Egipto vyriausybė savo at
sakyme į Anglijos ultimatumą 
mandagiai, bet griežtai pareiš
kia. kad ji neeralinti leisti An
glijai maišytis j vidujinius E- 
gipto reikalus. Atsakymo notoj 
Egipto vyriausybė sako:

Egipto valdžia atsisako pri
pažinti Didžiosios Britanijos, 
ar Lot kurios kitos svetimos 
valstybės, teisę maišytis į vidu
jinius Egipto reikalus. Trokš
damas tačiau išlaikyti draugin
gus santykius su Didžiąją Bri
tanija, ministerių kabinetas 
nutarė įstatymo susirinkimams 
reguliuoti projekto svarstymą 
atidėti iki lapkričio mėnesio.

No. 106

Kinų nacionalistai 
paėmė Tsinaną

šiauriečiai be mūšio atidavė 
šantungo sostinę; nacionalis- 
tams kelias j Pekinu atdaras

TOKIO, Japonija, g*g. 2. 
(Jauti iš Pekino visai ištikimi 
pranešimai, sako, kad Pietų Ki
nų Nacionalistų kariuomenė pa
ėmė Šantungo provincijos sos
tinę Tsinaną. Miestas buvo pa
imtas vakar rytų be jokio mū
šio, kadangi šiauriečių jėgos 
buvo iš jo pasitraukusios.

Kelias visa geležinkelio linija 
į Pekiną tuo budu lieveik jau 
visai atdaras, ir manoma, kad 
vyriausias šiaurės Kinų jėgų 
vadas, maršalas Čang Tsolinas, 
bus priverstas netrukus bėgti 
iš Pekino Į savo Mandžurijos 
sostinę Mukdeną.

Nacionalistai protestuo
ja prieš Japonų veiks

mus Kinuose
ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 2. 

Pranešimas iš Tsingtao sa
ko, kad japonai beveik visas 
savo jėgas mobilizavo, iš Tsing- 
tuo į rL'sii n i 111 ii. .ii c* užėmę
kelis distriktus ii- įsi tvirtinę, 

pareikMami, kad tai esą reika
linga, idant galėtų teikti visos 
galimos apsaugos gyventojams 
japonams.

Nacionalistų Nankino valdžia 
aštriausiai dcl to protestuoja, 
kaltindama japonus dėl darymo 
pastangų pakišti koją naciona
listų laimėjimams prieš šiaurės 
inilitaristus. Nacionalistų val
džia pareiškia, kad japonų vei
ksmai galį privesti prie labai 
rimtų nesusipratimų.

Traukinys perbėgo per 
žmogų; jis atsikėlė ir 

ėmė bėgti
MEMPIIIS, Tenn., geg. 2. — 

Louisyille and Nashville gele
žinkelio tarpbėgiais ėjo stip
riai svyruodamas vyras ir par
griuvo, tuo tarpu kai netoliese 
jau buvo greitasis Pan-Ameri
can traukinys. Mašinistas darė 
visų pastangų sulaikyti, bet jau 
buvo per vėlu ir traukinys dun
dėdamas ūždamas perlėkė pei 
gulintį žmogų.

Kai pagaliau traukinys su
stojo ir mašinistas su konduk
toriais bėgo atgal pasiimti su-, 
triuškintą, kaip jie manė, kū
ną, tąsis atsistojo ir ėmė beg 
ti šalin, taip pat svirduliuoda
mas. J j betgi pasivi jo ir arešta
vo dėl girtumo. Vyras iš tiesv 
buvo visai girtas, ir parpuolęs 
tarpikiuose jis, kol traukinys 
perėjo, gulėjo kniupščias, nesi- 
krutindamas, ir išliko neužgau
tas. Jis pasisakė esąs Lee Hol- 
comb iš Beavertono.

WASHINGTONAS, geg. 2.
Britanijos vyriausybė per savo 
ambasadorių Washingtone įtei
kė valstybės departamentui no
tą, kuria britai protestuoja 
prieš Jungtinių Valstybių pa
kraščių sargybos laivų žygius, 
gaudant svaigiųjų gėrimų kon
trabandos laivus už Amerikos 
teritorinių vandenų ribos. Bri
tanijos vyriausybė paduoda ke
letą atsitikimų, kur pakraščių 
sargybos laivai sulaužė padary
tą 1923 metais tarp Anglijos ir 
Jungtinių Valstybių svaigiųjų 
gėrimų kontrabandos sutartį, 
sulaikydami britų laivus 
rose jūrėse ir darydami 
tas.

Prohibicininkų va
das areštuotas dėl 

korupcijos
INDIAiNAPOLIS, Ind., geg. 

2. — St. Joseph kau-ntės šeri
fas areštavo protestonų kuni
gą, reverendą E. S. Shumakeri, 
Indianos valstijos Anti-Saloon 
lygos superintendentą.

“Reverendas” Shumakėr kal
tinamas dėl korupcijos. Jis bu
vo paleistas po $1,000 kauci
jos.STOKHOLMAS, Švedija, geg. 

2. — Kaip praneša, kai kurie 
komunistai, kurių šveduose iš 
viso nedaug tėra, lankę Rusų

NEW YORKAS, geg. 
The Interborough Rapid 
šit kompanija, kuri operuoja j karo akademijos kursus tiks- 
didesnę dalį New Yorko keltų- lu organizuoti bolševikų kovos 

; jų ir požeminių elektrinių trau- 
. kinių, važiuotės kainą pabran-

te tam vyriausybės sumanymui j ‘teismas’
labai priešinas. Jie sako, kad / j______
tuomet prasidėtų “\vholesale” 
naturalizavimas svetimšalių, Vengrija prašo išduoti 
kurių daugelis esą visai netin- Belą Klin’ą 
kami ir nepageidaujami. 

Beta Kun’ą

I'ran-

atvi- 
kra-

Coolidg-e priėmė vokie-
čių airių lakūnus

WASI£INGTONAS, geg. 2.— 
Prezidentas Coolidge šiandie 
priėmė Baltajame Name vokie- 
čių-airlių Altlanto 
kap. 
maj. 
nam 
žiu.

Lakūnai padarė taipjau vizi
tą kongresui. «

stkridikus, 
Koehl, von Huenefeldą ir 
Fitzmaurice’ą, ir kiekvie- 
jų prisegė aviacijos kry-

Kuba pailgina prezi
dento terminą

HAVANA, Kuba, geg. 2. — 
Kubos konstitucijos konvenci
ja nutarė respublikos preziden
to terminą pailginti iki šešerįu 
metų, be teisės būti išrinktam 
antram terminui.

VIENA, Austrija, geg 2. — 
Vengrijos vyriausybė nutarė 
prasyti Austriją, kad išduotų 
jai buvusį komunistų diktato
rių Vengrijoje, Belą Kun’ą, ku
ris balandžio 26 dieną buvo 
Vienos policijos areštuotas.

Belą Kun atvyko iš Maskvos 
į Vieną padirbtu pasportu, ir 
dėl akių buvo įsikūręs neva 
aptiekę, kuxi iš tiesų buvo ven
grų komunistų sąmokslininkų 
lizdas.

kuopas Švedijoje. Jau esąs slap
tai suorganizuotas ginkluotas 
komunistų būrys iš apie 500 
vyrų, tačiau iki šiol jiems ne
pavyko rasti sau pritarėjų or
ganizuotų darbininkų tarpe.

Bet tas komunistų bruzdėji
mas padarė tiek, kad paskatino 
pradėti veikti ir švedų fašistui. 
Tųjų taipjau piedaug- tėra, bet, 
sekdami bolševikų pavyzdžiu, 
jie irgi ėmė slaptai organizuoti 
savo apsaugos jėgas.

NORĖJĘ PRAMOGOS —API- 
PLĖŠĘ BAŽNYČIĄ

Meksikos banditai su- 
kuldino traukinį

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
2. — Iš Guadalajaros praneša, 
kad maištininkų banda sukul- 
dino Meksikos Miesto-Guadala- 
jaros traukinį, padėję, bėgiuo
se akmenų. Apie dešimt pasa- 
žierių buvo sužeista.

Rąstas apvertė valtį;
6 asmens žuvo

EAU CLALRE, Wis., geg. 2. 
— Del apiplėšimo čia prieš po
rą savaičių vienos katalikų baž
nyčios dabar buvo suimti du 
jauni farmų bernaičiai, Otto 
Fletschoek ir Albert Krens. 
Jie prisipažino per du kartu 
apiplėšę naktimis bažnyčią ir 
išdaužę jos langus, bet darę tai 
ne dėl to, kad butų norėję pa
sipelnyti, bet dėl pramogos, dėl 
“excitement.”

Francija sumokės Ame
rikai $11,500,000 skolos

PARYŽIUS, geg. 2. - šių 
metų birželio 15 dieną Franci
ja sumokės Jungtinėms Valsty
bėms 11‘/o miliono dolerių, kaip 
savo karo skolų dadelę.

RADO PRIGĖRUSI PROTES
TONŲ KUNIGĄ

UNI0NT0WN, Pa., geg. 2.- 
Monongahela .upėj srovės neša
mas didelis rąstas užgavo valtį, 
kuria yrėsi šeši asmens. Valtis 
apvirto ir visa įgula — moky
toja Miss Zenith Gaddis, 20 me
tų amžiaus, ir penki negrai — 
prigėrė.

ir apielinkei lede 
biuras šiai dienai

4 studentai pašalinti iš
universiteto

URBANA, III., geg. 2. — I>el 
nepadoraus elgesio mokykloj, iš 
Illinois Universiteto tapo’ paša
linti trys studentai ir viena stu
dentė.

AURORA, Ilk, geg. 2.—Upė
je, netoli nuo Somonauk, vakar 
rado skenduolio kūną, kuriame 
pažinta Auroros protestonų ku
nigas R. Williams. Jis buvo pra
puolęs iš Auroros jau daugiau 
kaip savaitė laiko. Manoma, kad 
jis netyčia įkrito į vandenį ir 
prigėrė.

lietaus su perkuni-

Fordas grįžta namo

SOUTHAMPTON, Anglija, 
geg. 2. — Amerikos automobi
lių fabrikininkas Henry Ford 
baigė savo vizitą Anglijai ir 
šiandie išplaukė namo.

Chicagai 
ralinis oro 
pranašauja:

Gali būt
jomis; vėsiau į pavakarį; stip
rus žiemių vakarų vėjas.

Vakar
tarp 52°

Šiandie saulė teka 5:44, lei
džiasi 7:49.

j 5:27 ryto.

temperatūros 
ir 83° F.

buvo

Mėnuo leidžiasi

WILKINS IR EILSON NETRU
KUS APLEIS ŠPICBERGENĄ

OSLO, Norvegija, geg. 2. — 
Gautomis čia žiniomis, lakū
nai kap. Wilkins ir Įeit. Eilson 
per penkias ar šešias dienas 
paliksią Green Barborą, Špic
bergene, garlaiviu Hobby. Aero
planas, kuriuo jie perskrido iš 
Alaskos per šiaurės žemgalį j 
Špicbergeną, esąs geroj padėty 
ir taipjau busiąs laivu parga
bentas j Norvegiją.

MARION, Ohio, geg. 2.
Nuo prezidento kapo tapo pa
šalinta karo sargyba, sergėju
si jį per beveik penkerius me
tus.

NIKARAGUOS SUKILĖLIAI 
IŠSPROGDINĘ KASYKLAS

BLUEFIELDS, Nikaragua, 
geg. 2. — Praneša, kad ameri
kiečių valdomos La Luz ir Bo- 
nanza kasyklos šiaurinėj Nika
ragvoj tapusios sukilėlių iš
sprogdintos.

j .



NAUJIENOS, Chicago, H Ketvirtadienis, geg. 3, 1928

KORESPONDENCIJOS i 1
Milwaukee, Wis.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

P. Grigaičio prakalbos

15 diena balandžio, 3 valan
dą po piety, Universal Settle- 
inent svetainėje, 861-1 avė. įvy
ko prakalbos surengtos T. M. 
D. 60 kuopos. Kalbėjo P. Gri
gaitis, “Naujienų” redaktorius. 
Reikia pasakyti, kad P. Grigai
tis yra geras kalbėtojas. Jis 
nekalba paviršutiniškai, bet jis 
ką kalba, tai ir faktais įrodo. 
Pirmojoj‘kalboj kalbėjo kultū
ros ir apšvietus reikaluose. An
troje kalboje kalbėjo dėl ku
riu aplinkybių Lietuvoje |x*rves- 
mas įvyko ir kaip Lietuvos 
valdžia valstybę turėtų tvarky
ti, kad galėtų prieiti prie geres
nės ateities. Pasibaigus prakal
boms i paduotus klausimsu kai-, 
bėtojas atsakinėjo gana aiškiai,, 
taip kad kiekvienas galėjo su- ’ 
prasti visus paaiškinimus.

Buvo renkamos ir aukos Lie-1 
tuvos neturtingiems hiokski-! 
viams. Po dolerį aukojo: A. I 
Beržas, S. Beržienė, K. White, 
V. Valukonis, V. Staupickas; 
smulkių aukų surinkta $3.20. 
Viso $8.20.

Visiems aukautojams už au
kautas aukas T. M. D. 60 kuo
pa taria širdingą ačiū.

-— Laisvas žiedas.

Jūsų saugumui
Paskutinės savaitės biuletene 

policijos komisionierius Michael 
Hughes perspėja:
Saugokitės morenų!

Neleiskite mažiems kūdi
kiams klaidžioti gatvėmis vie
niems, sutemus. Ta pasarga 
liečia moteris taipgi.

Perspėkite savo kūdikius da- 
botis žmonių, kurių jie nepa
žįsta. Įkalbėkite jiems, kad 
jokiu budu jie nesutiktų sėsti 
autan pasivažinėti, jeigu koks 
nepažistamas žmogus juos kvie
čia.

Moterys privalo būti juo at
sargesnės dėl to, ką jos rengia
si įleisti į savo namus. Visuo
met bukite atsargios, kai esate 
namie vienos su kūdikiais, ne- 
įsileisdamos nepažįstamų vi
dun.

Daug pasibaisėtinų piktada
rybių buvo papildyta pereitais 
metais, ir papildė jas moronai, 
prisidengę kolektorių skraiste. 
Kolektoriai, tikrai tarnaujan
tys gaso, telefono ir elektros 
kompanijoms, visuomet nešio
jasi su savin* Patinkamus pa
liudijimus.

Sudarykim ' Bendrą 
Centrą

(Skiriama diskusijoms)

Pentwater, Mich.
Hado nusišovusi lietuvi t *

šios apielinkės lietuvis far- 
meris Charles Kvederas šiomis 
dienomis rastas negyvas—nusi
šovęs, ar keno nors kito nušau
tas. Kvedero kaimynai nema
tydami Kvedero per porą dienų, 
nuėjo pažiūrėti ar kas neatsiti
ko su juo. Jie rado duris už
rakintas, bet per langą įžiūrėjo 
Kvedarą gulintį ant grindų. 
Taojaus pašaukė šerifą, kuris 
su savo ‘pagelbin’nkai ir įsilau
žė į namą.

Jei abejojate de» nepažįsta
mų žmonių, kurie nori įeiti į 
jūsų namus, tai geriau bukite 
atsargios ir neatidarykite du
rų. Įtaisykite* duryse lenciū
gus. ši atsargos priemonė leis 
jums pasikalbėti su nepažįsta
mais neįsileidus jų vidun.

Kurčių savaitė
Nuo gegužės antros iki ge

gužės penktos dienos paskelb
ta vadinamoji kurčių savaite. 
Jungtinėse Valstijose yra su
tverta federacija organizacijų, 
kurios rūpinasi problemomis,

Kvederą rasta gulinti ant 
grindų vidury kambario, negy
vą ir sušalusį. , Išpradžių ma
nyta, kad jis pasimirė nuo ko
kios ligos. Bet po juo rasta re
volverį, su vienu iššautu šovi
niu. Nuodugnesne egzaminaci- 
ja parodė, kad jis yra nušautas, 
tik kulka perėjo per drabužius 
nepalikdama didelės žymės. Vis
kas kambary rodė, kad jis pats 
nusišovė ir koroneris tą pripa
žino. Tečiaus ant drabužių ne
surasta parako žymių, kurios 
pasidaro iš arti šaunant. Kam
bary rasta ir kitą revolverį, ku
ris nebuvo iššautas. Antra, ne
žinoma ir priežasties, kodėl jis 
turėjo žudytis. Jis buvo skai
tomas pasiturintis taimeris ir 
pats ne kartą sakydavo, kad jis 
nepaiso javų neužderėjimo ir 
jei jis negalėtų ant farmos tin
kamai pragyventi, tai jis gali 
gryšti i anglių kasyklas Penn- 
sylvanijoj, iš kur jis ir atvyko 
Į Miehiganą. Visas namas bu
vo pilnas džiovinamų pupų, iš
ėmus vieną kambarį, kuriame 
jis pats gyveno. Dar nesenai 
Jis buvo patenkintas, linksmas 
ir jo kaimynai nenori tikėti, 
kad jis butų pats nusižudęs.

Velionis Kvedaras buvo apie 
50 metų amžiaus, nevedęs ir sa
vo farmoj gyveno vienas. Jis 
turėjo brolį Chicagoj. Kiti gi 
giminės gyveną Lietuvoje. Kū
nas išsiųstas į Chicago, pas bro
lį, paalidojimui. - K.

NAUJI IR VARTOTI 
RAKANDAI

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

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

Tel. Boulevard 0214 —
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4601 So. Paulina St.. Chicago, UI.

L______________________

liečiančiomis žmones sunkios 
klausos, štai šią kurčių savaitę 
ir iškels kalbamos organizaci
jos, kiek jos įstengs, tas pro
blemas visuomenės domei.

Tyrinėjimai, padaryti vienur 
kitur, duoda pamato manyti, 
kad tik mokyklose esama nuo 
3 iki 5 nuošimčių tokių moki
nių, kurių klausa turi ydų. Su
augusiųjų tarpe kurčių ir tu
rinčių klausos ydų žmonių yra 
dar daugiau. Nurodoma, kad 
80 n uos. šio kurčių skaičiaus 
galėta išvengti, jeigu butų bu
vę laiku atkreipta domūs į 
klausą. 1

Kurčių Lygos (Jiicagoje pa
stangomis viešose miesto mo
kyklose buvo įvestas priversti
nas ekzaminavimas vaikučių 
klausos. Lyga ir šiuo laiku va
ro savo darbą. Birželio 18-22 
dd. St. Louis’e įvyks Kurčių 
Federacijos suvažiavimas. Chi- 

jeages kurčių lygos buveinės ad
resas toks: 206 East Superior 
St., Chicago, III.

Policija buvo suėmusi Daniel 
Rooncy, tarnaujantį miestui 
darbininką, sąryšyje su nušo
vimu Pearl Engleston, 17 metų 
merginos, dirbusios Ritz teat
rui, Bersvyn, 111. Bet Rooney 
pavyko įrodyti, kad jisai buvęs 
visai kitoj vieloj tuo laiku, kai 
merginą banditai nušovė. Roo
ney pakistas. Policija mano, 
jogei banditai nušovę merginą 
todėl, kad ji juos pažinusi.

Kadangi miesto iždui pasida
rė trumpai su pinigais, tai 
pašalinta iš darbo 50 daktarų 
ir norsių, dirbusių sveikatos de
partamentui. Nužiūrima tečiaus, 
kad į keletą dienų šie paleistie
ji iš darbo asmenys bus prii
mti atgal, merui Thompsonui 
užsistojus už juos. Mūras Thom- 
jisonas ketinąs prašyti tuber- 
kuliozio sanatorijos trustisų. 
kad jie iš sanatorijos fondų 
mokėtų sugrąžintiems darban 
daktarams ir nursems iki mies
tu iždas “ pritvinkę. ”

Skaitlingos grupės Chicagos 
lietuvių profesionalų ir biznie
rių nuo senai rūpinos sudary
mu centralinių organizacijų. 
Turime čia Daktarų Draugiją, 
Lietuvių Ratelį, Lietuvių Ame
rikiečių Vaizbos Butą ir kitas. 
Be tų, randasi daug kultūrinių 
draugijų, pasilinksminimo kliu
bų, • politinių kliubų, jaunuome
nės ratelių ir panašių organi
zacijų. Bet neturint atatinka
mo namo, kuriame tokios orga
nizacijos tilptų,’ kur kiekviena 
atskirai turėtų savo pastovią 
buveinę, visos tos organizacijos 
skursta, kaip paukščiai be liz
do.

Kada atsižvelgsime į kitas 
tautas, Chicagoj gyvenančias - 
į Masonic Tamples, į įvairius 
Klubus, etc., tai širdy jaučiasi 
kaž-koks skausmas. Taip skur
džiai mes viešą gyvenimą veda
me. O juk ir musų tarpe yra 
turtuolių, o musų visuomenė 
irgi nėra taip skurdi. Jeigu 
pradėsime skaityti lietuvius, 
Chicagoj gyvenančius, kurie 
turi savo namus, savo automo
bilius, savo biznius, tai pasiro- 

1 dys, kad tokių yra čia tuks- 
| tančiai.

Sprendžiant pagal tuos davi
nius, pasirodo ir lietuvių ne
menka išgalė. Jeigu neturime 

| Bendro Centro, priežastis to 
gludi ne stokoj išgalės, bet sto
koj susipratimo, susibūrimo.

Kliubo idėją, sumanymą turi
me Lietuvių Rately, kuris ge
gužės mėnesy apvaikščios dvi
dešimties metų savo gyvenimo 
sukaktuves .ir kuris nuo senai 
svajoja apie įkūrimą savo bu
veinės.

Pereitais metais grupė žmo
nių, turinčių daug pinigų, užsi-j 
mojo padaryt Rateliui sarmatą 
—įkurti puikų kliubą. Viena ša
ka tų turtuolių jau buvo užpir
kusi Henry Blaino residenciją 
prie Prairie Avė ir 27 gatvės, 
o antra derėjosi dėl Wads’o na
mo, prie Drexel Bulvaro ir 49- 
tos gatvės.

Kaip viena, taip ir kita gru
pe pinigų turėjo užtektinai, bet 
sumanymas neįvyko, kadangi 
parinktos vietos buvo toli nuo 
lietuvių centro ir kadangi už
laikymas tokių kliubų atsieitų 
labai brangiai. Užsimojimai pa
liko užsimojimais.

Mes-gi pasiliekame be Bend
ro Centro.

Taip dalykams stovint, kiek- 
! vienas praktiškas pasiūlymas 
privalo rasti užuojautos. Ir toks 
praktiškas pasiūlymas yra da
romas grupes, kuri nuo senai 
rūpinasi įkūrimu dvilypės fi
nansinės įstaigos National Bank 
ir Trust Co.

Finansinės įstaigos yra kredi
to įstaigos, o kreditas yra pa
grindas musų ekonominio ir 
kultūrinio gyvenimo. Kreditas, 
kaip kraujas kūne, pasiekia vi
sas viešojo gyvenimo dalis ir 
duoda joms gyvybę. Kredito į- 
staiga atlieka širdies funkcijas 
kūne. Taigi, sudarius tokį fi
nansinį centrą, visuomeninę į- 
staigą klausimas Chicagos Lie
tuvių Bendro Centro išsiristų 
savaime, be mažiausio apsunki
nimo dalykų.

Banksa yra apsimokantis biz
nis ir kiekvienam reikalingas. 
Bankas kuriasi pagrindiniu ka
pitalu ir perviršiu. Sukūrimui 
tokios dvilypės įstaigos reikia 
$400,000.00 pagrindinio kapita
lo, padalinto į 4,000 dalių po 
$100.00 kiekviena. Taip yra j- 
statymais nusakyta.

Įstatymai neleidžia vaitot 
pagrindinį kapitalą pastatymui 
namų ,arba banko įrengimams. 
Tiems tikslams darosi '“s tir
pius.“ Jeigu prie kiekvienos is

4,000 dalių pridėsime po $50.00, 
tai susidarys surplus kapitalas 
iš $200,000.00.

Su $200,000.00 galima jau 
pastatyt bankinį namą ir ban
kinius įrengimus įtaisyti. •

Moderniški bankai jungia 
kliubo idėją su bankos idėja. 
Statant bankinį namą, galima jį 
taip pastatyti, kad apačioj bu
tų biznis, o viršui kliubas. Jei
gu $200,000.00 neužtektų, gali
ma butų tą kapitalą padidint iš
leidžiant bondus ant namo.

Įkūrus tokią visuomenišką į- 
staigą, idėja Chicagos Lietuvių 
Bendro Centro savaime išsiris
tų be mažiausio dalyvių pasi
šventimo. Kiekvienas įdėtas do 
leris neštų pelną.

Į smulkmenas nėra reikalo 
čia gilintis. Jas nagrinėtumėm 
tada, kada tas sumanymas pri
siimtų.

Tokią įstaigą kurti dabar yra 
laikas, ir štai dėl ko:

Chicago jau pradėjo ruoštis 
iškilmingam apvaikščiojimui sa
vo 100 metų sukaktuvių. 1933 
metais čia įvyks didžiausia ir 
puikiausia pasaulinė paroda, 
kuri atvaizduos ne tik progresą, 
kokį per pastaruosius 100 metų 
Chicago padarė kildama iš pel
kių į vieną didžiausių ir pui
kiausių miestų pasauly, bet ly
giai ir tą progresą, kokį visus 
pasaulis yra bėgyje tų 100 me
tų padaręs—mokslo, išradimų 
ir kitose gyvenimo srityse.

Ant ežero, prieš Grant Par
ką susidarys sala nuo 6 iki 8 
mylių ilgio, kuri bus pavidalo 
Jungtinių Amerikos Valstijų. 
Ta sala bus padalinta į 48 da
lis. Rus tai milžiniškas Jung
tinių Valstijų žemlapis.

Tokios tai rųšies sumanymai 
yra Chicagoj įvykdomi. Tauti
nės Chicago gyventojų grupės 
lėni' .j niaus parodyme
nuopelnų civilizacijai ir kultū
rai. Tose lenktynėse ir mes da
lyvausime, nepaisant to, kokią 
vietą jose užimsime.

Sudarius tokį Bendrą Cent
rą, ir mes galėsime atlikti dar
bus, kurie atneš mums ir nau
dos ir garbes.

Pritariantys šiam ' sumany
mui gali man pranešti, paduo
dami savo vardą, pavardę ir 
antraša.

Sifrinkęs tokius antrašus ir 
pasitaręs su vadais įvairių gru
pių, aš sušauksiu susirinkimą 
dalykui aptarti.

Tai sudarys pagrindą pradžiai 
rimtų visuomeniškų darbų.

—J. J. HertmanaviČius, 
3327 So Halsted St.

savo

Ką mate ir nugirdo 
Reporteris

Aukų, broliai, aukų!

Į mano rankas pateko komu
nistų lapelis, išleistas vardu 
“Chicagos lietuvių laikino ko
miteto mainieriams šelpti”. Pa
sirašo tą lapelį “A. S. Miller, 
sekr. ” Matau degantį reikalą 
išpopuliarizuoti jį.

Kad galėjus mainierius “.šel
pti”, komunistams reikia au
kų. O kad gavus daugiau aukų, 
tai reikia skaitlingcsnius Chi
cagos lietuvių burius pamelžti. 
Ir todėl lapelyje pranešama, jo
gei “laikinas komitetas” nuta
ręs šaukti lietuvių draugijų at
stovų konferenciją gegužės 17 
dieną Lietuvių Auditorijoje.

Taigi, gerbiamos lietuvių 
draugijos, kurios nežinote, kur 
dėti, kam ir kaip sunaudoti sa
vo kapitalą, atsiųskite atstovus 
17 dieną gegužės konferencijai 
į Lietuvių Auditoriją. Jums 
čia draugas Andriulis, draugas 
Zolpis, Gasiunas ir kiti tavor- 
ščiai ir tavorškos paaiškins.

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

Visas darbas garantuotas 
Valome apmuštus rakandus

Nueva Fuinigating 
Company

701 So. Cicero Avė.

Bet atminkite, kad kviečiąs1 draugijos -- juo daugiau aukų; 
jus komitetas yra laikinas. O laikinam komitetui! Užtikš
tai reiškia, kad jis išnyks, iš- nu, kad kiekvienas centas bus 
garuos kaip kamparas, kuomet suvartotas taip, kaip tik ko
jai! nebebus daugiau ką melž- munistai, aukų ekspertai, temo

ju kartais pasigęstu- . ka suvartoti.
rcike» gaudyti jį j ju aukų ekspertiniam mau- 

kaip vėją lauke. ___ 2 ,
Gerbiamieji, nepaisykite to, 

ką sako mainerių unijos dar
buotojai ir viršininkai. Jie bu-

garuos kaip

ti. Ir jeigu 
mėt jo, 1

mojimui Reporteris.

NAUJI VĖLIAUSIO
tent prašo aukas siųsti tiesiog t 0TUII A T ĮQ 1)1 A 1U A I 
unijai; jie būtent šaukia, kad MlILiAUd ilAliAl
aukas, kurias surenka komu
nistai, mainieriai tiek mato, 
kiek savo ausis be veidrodžio. 
Gerbiamieji, mainierių unijos 
viršininkai, mainierių unija taip 
kalba tik iš pavydo, kad aukos' 
tenka ne jai, bet tiems, kurie i 
jas renka ir kuriems jos yra 
tikrai reikalingos!

Germiamieji draugijų nariai, 
jus juk nemokate pinigų suvar
toti, nes jeigu mokėtumėt, tai 
ar turėtumėt savo draugijų iž
duose ne tik po keletą šimtų, 
bet ir po keletą tūkstančių do
lerių? Kiekvienas jūsų tesu
pranta tik tiek, kad dolerio su
kramtyti negalima, ba perdaug 
kietas. Negalėdami pinigų val
gyti, jus kraujate juos ir lei
džiate jiems pelėti ir rudyti. 
O iš to — kokia nauda? •

Taigi paveskite savo dolerių 
suvartojimą komunistams, ku
rie yra tikri ekspertai šitokiuo
se reikaluose; kurie moka su
doroti ne tik tūkstančius, ne 
tik šimtus dolerių, bet dagi cen-1 
tus; kurie žino vietą net kum-’ . 
pųims ir dešron^l

Man prisiminus apie kum
pius ir dešras, jus juokiatės. 
Laižytis, o ne juoktis turėtu
mėt, kaip kad mes laižemės 
aną metą, kai surengėm puo
tą komunistams ir komunis
tėms svetainėje ant Ten Eyck 
Street, Brooklyne, iš dešrų ir 
kumpių, kuriuos surinko musų 
tavorškos iš Brooklyno biznie
rių Pennsylvanijo^ streikavu
siems kietosios anglies kasė
jams. Tuomet mes valgėm ir 
laižėmės, o streikininkai tik lai
žėsi, ba Brooklynan, puotai at
vykti negalėjo.

Ot kokie ekspertai mes esa
me aukoms sudoroti! Todėl ge-j 
gūžės 17 dieną visi į Lietuvių 
Auditorijos svetainę! Visos

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

Baby Grand Wajnut kaina $595

Culbransen

Victor Orthophonic kombinaci
ja su Radio krūvoje. Kaina nuo 

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

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

CHICAGO, ILL.
Tel. Boulevard 4705

SERGANTI ŽMONĖS!

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

* Ručine, Wis.
Tel. J3353

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

Ar Jus Kankina Pleiskanos?
Naudokite

Ar Jums Galvos Odą Niežti? 
Naudokite 

RuffJesj 
Ar Jųsų Plaukai Slenka? 

Naudokite

Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 
Naudokite 

Rįiffles
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

Rtiffles

Pasitarki! e su
Dr. Ross apie bi- 
le kokią LIGĄ 
arba SILPNU- I 
MĄ. Maloniai su
teikiami visokie 

patarimai 
DYKAI

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

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

penkto aukšto.
Jus privijote turėti geriausj gydy
mą. Pasimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų praktiško 
Gatyrimo gydyme kraujo ligų, sifi- 

o, odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūslės li
gų. Yra vartojami geriausi ‘Ameri
kos ir Europos metodai. Speciali* 
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tiįnkamo gydymo minėtų ligų. 
Dr. Ross pašvenčia visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Nedčlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėlyj, sere- 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvidešimtis penki metai 
tame name

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
l'pAI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalčs — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listcrinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co» Saint

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

Šame 
Price 

for over 35 year« 
25 ounces for 25®

ŪSE LESS 
than of high 
priced branda

MILLIONS OF POUND3 
USED BY OUR GOVERNMENT

bimTVES 
Night and Moming to keep 
themClcan,Clcar and Healtliy 

Write for Free *‘Eye Care” 
or “Eye Reauty” B&ok

M utine CeM Dept. U. S., 9 B. OKo St., Chicifis

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Visoje aptiekose—35c ir 65c puodukas ir 
dudoli. Children’s Mustcrole (Icngves- 

. nė forma) 35c.

Geresnis nei Mušt ar d Plaster.

Feeaa-mint
U]

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kodzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Liuosuotoją 
Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos .

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

For Cttts and Woundi
Apsisangokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrežinių tu šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku 
Zonite užmuša baklerij&a. 
Ir išgydo.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Moterų pasaulio pa
rodos klausimu

Moterų Pasaulio parodos dar
bas smarkiai eina pirmyn. Lie
tuvių moterų komiteto atsišau
kimas davė pasekmių. Daug 
lietuvaičių pasižadėjo parodą 
remti žodžiu, darbais ir medžia
giškai. Užsitarnautų didelį ačiū, 
jeigu kurios vyrų draugijos pri
sidėtų savo grašiu. z

Darbą, kurį apsiėmė nešti 
ant savo pečių Chicagiškis lie
tuvaičių komitetas, yra musų 
tautu* kultūros darbas, o ne 
vien moterų. Taigi, ir mes, vy
rai, turėtumėm nors savo gra
šiais jį paremti.

Savo auką pridaviau Lietuvos 
konsulatan.

—Vienas gentelmenų.
I

• \ u 

Musų menas ir me
nininkai

Dailės Mylėtojas iškėlė “Nau-' 
j ienose” opų klausimą:.kaip su-, 
tvarkyti musų menininkų dar-; 
buotę, kad ji butų juo pasek-' 
mingesnė?

Klausimas pilnai pribrendęs 
diskusijoms. Ir pakelta jis lai-' 
ku, ba jeigu šios diskusijos duos 
teigiamų rezultatų, tai per va
sarą bus laiko prisiruošti nau
jam sezonui tinkamiau, negu iki 
šiol. ,

Turiu taipgi pastebėti, kad 
kalbėdamas apie musų meną ir 
menininkus, aš turiu omenėje 
tą skaitlingą buri meno mėgėjų, 
kurie netarnauja nei Maskvai, 
nei Romai, kurių darbuotė nėra 
tik pridėčkas prie papos encik
likos arba Maskvos tezių, o yra 
nepriklausoma.

Dvi meno sritį
Kalbant apie lietuvių meni

ninkų darbuotę Chicagoje, rei
kia turėti domėję tai, kad ji 
pasireiškia ne vienoje kurioje 
meno šakoje. Turime mes mu
zikantų, dainos mylėtojų, dar-į 
buotojų dramos srityje.

Bet svarbiausi vaidmenį mu-! 
sų meno gyvenime vaidino iki 
šiol ir tur būt vaidins dar kurį 
laiką dvi jo ruši: dainos ir dra
ma. Dainomis rūpinasi, kiek 
man žinoma, Birutės ir Pirmyn 
chorai. Dramos srityje, kaip or
ganizuota grupė, gyvuoja tik 
Roselando Lietuvių Scenos My
lėtojų Ratelis. Kiti dramos dar
buotojai yra neorganizuoti, vie
ni pasirodo viename parengime, 
kiti — kitame. Beje, esama dar 
p. Vaičkaus teatru, kuris, deja, 
nesugebėjo patraukti prie savęs 
nei geriausiųjų musų dramos 
vaidintojų, nei publikos.

Dramos vaidintojų darbuotė
Roselande, kur veikia Lietu-

nizuoti. Tur būt dar blogiau bus 
tai, kad didžiuma jų, nors ne
tingi darbuotis, bet yra atsilikę 
nuo progreso, kurį daro teatras 
kaip tam tikra dailės šaka. Nes 
ar daug musų dramos mėgėjų 

i “laužo galvas” apie panaudoji
mą šviesų, apie origijiališkesnį 
pastatymą veikalo, ne kad “tri
jose kambario sienose”? Ar 
daug jų seka specialius dramai 
įkirtus žurnalus arba skaito 

Į knygas, pašvęstas teatrui? Abe
joju.

Kas reikėtų daryti padėties 
pagerinimui? Man rodosi, kad 
kaip galima artimesnėje ateity
je dramos darbuotojai (jos) tu- 

i rėtų susirinkti pasitarimui; jei 
galima ir kur galima, sutverti 
dramos draugijas; paieškoti, 
bene atsiras vienas kitas asmuo, 
kurio patyrimus dramos dar
buotojai mėgėjai galėtų sunau- 

I doti. Jei neatsirastų nė vieno 
tinkamo ir galinčio pašvęsti 
šiam tikslui daugiau laiko as
mens, tai ar negalima butų su
daryti kaip ir kokią “kooperaty- 
vę bendrovę” iš dramos mėgė
jų, kurios vieni “nariai” rūpin
tųsi surasti medegos scenai, pa
dėtų ją priruošti scenai, kiti pa
rodytų publikai (kaip vaidinto
jai), o treti pagelbėtų vadinamą 
tekniškąji darbą atlikti? Ne se
nai teko matyti Balievo “Shove 
Souris”. Kaip paprasti visi jo 
trupės patiekti vaizdeliai! O 
vienok, gerai paruošti, jie duoda 
gilaus pasitenkinimo žiūrėto; 
jams-klausy tojams.

Musų chorai
Chicagoje esama dviejų ne- 

• priklausomų chorų, būtent Bi
rutės ir Pirmyn choro. Birutė 
turi skaitlingą rėmėjų būrį, ku- 

, ris jai padeda finansais išsilai- 
į kyti. Pirmyn chorui niekas ne
padeda. Birutė, turėdama tvir
tesnės paramos, išgali samdyti 
nuolatinį mokytoją, kartais da
gi “importuotą”. Vienok reikia 

■ pripažinti, kad tiek vieno, tiek 
antro choro padėtis šiuo laiku 
yra gan silpna.

Nebūdamas birutiėtis tikrai 
nežinau, bet ne vieną girdėjau 
kalbant, kad šį sezoną Birutė 
savo importuotu mokytoju taip 
nusivylė, kaip kartais musų lie
tuviškos moterys nusivilia pasi- 
pirkusios “Irish linen”, kuriuos 
atneša joms pedlioriai į namus.

Man betgi rodosi, kad ir pa
tys birutiečiai darė klaidų. Bi
rutę remiantys asmenys ir Bi
rutės koncertus lankančioji pub
lika ne maža dalimi susidaro iš 
žmonių, kurie ir operą atlanko, 
ir simfonijos orkestrą, ir ne- 
šikštųs paskirti porą ar trejetą 
dolerių tam, kad išgirdus Kreis- 
lerio smuikavimą. Kitaip sa
kant, ir “Birutės” rėmėjų ir jos 
publikos reikalavimai yra dau
giau ar mažiau išlavinti. Savo 
publikai patenkinti Birutė, ro
dosi, turėtų kreipti domės ne 
tiek tam, kad daug koncertų 
davus, kiek tam, kad koncertai 
butų rūpestingai surengti.

Naujienų Ekskursi
jos palydovas

Naujienų Ekskursija gegužės 
29 d. turės didelį būrį keleivių. 
.Jau šioj valandoj yra virš 70 
asmenų, kurie rengiasi.

Dailininkas M. Šileikis bus 
šios ekskursijos palydovas ir 
prižiūrės, kad keleiviams nieko 
netruiAų kelionėje.

Keliauninkai su šia ekskursi
ja sustos Niagara Kalis, papie
taus, pasigrožės ir keliaus Ne\v 
Yorkan, o iš ten Lietuvon.

NorthSide
SLA. 22G k p. narių domei.

Kadangi praeitam susirinki
me išrinktasis delegatas, p. 
Kaulinas, dėl jam svarbių prie
žasčių atsisakė važiuoti į sei
mą, tai ateinantį nedėldienį, ge
gužes 6 d. susirinkime bus ren
kamas vienas delegatas. To
dėl, gerb. nariai, būtinai turi
te atsilankyti į ši susirinkimą.

Pirmininkas.

North Side
Pirmyn choro vakarienė.

Musų Pirmyn Mišrus choras 
rengia bankieta su programų, 
kaipo užbaigimą lavinimosi se
zono. šis choras daug pažengė 
pirmyn ne tik meno srity, bet 
ir gražiais parengimais. Gerb. 
P. Sarpalius daug yra dirbęs 
su šiuo choru savo laiku, o pa
skutinį sezoną vadovavo jam 
p. S. Čerienė, kuri taip sutvar
kė musų chorą, jog galėjome vi
sur pasirodyti, kad ir didžiau
siuose parengimuose, k. t. šer
no Fondo koncerte ir kitur.

Jeigu Pirmyn choras visur 
prisidėjo, tai ar nereikėtų mums 
su jais padalyvauti rengiama
me bankiete? Bilietai vakarie-

niai prieinami — tik vienas 
doleris ypatai, o prie to šo
kiai iki vėlumos.

Sezono užbaigimas chorui y- 
ra svarbus. Studentai, profe
sionalai visi ima atostogas ir 
pasilsi, kad laikui atėjus vėl 

1 galėtų su nauja energija ir pa- 
■ sitikėjimu griebtis darbo. Mes, 
northsidiečiai, savo chorui tu
rime priduoti drąsos ir vilties 
dabar. Šio šeštadienio vakarą, 
7:30 vai., gegužės 5 d., Albany 
Hali, 3069 Armitage Avė. įvyk
sta ši žymi pramoga. Todėl 
rengkimės dalyvauti. —Tai-tas

Trumpai Kalbant
Ar žinote, kad Chicagą da

bar valdo barberini, nes Devo- 
rio administracija piliečius nu
kirpo. O Thompsono adminis
tracija dabar nuskilta ir taip 
biaūriai skuta, kad piliečiai net 
ašaras lieja. VVell, jeigu taip, 
tai kitam terminui galės išsibal- 
suot da tokį, kuris ir kailį nu
lups. O tuomet, kai ataugs ki
tas, tai žinos už ką balsuoja.

“Naujienos” pranešė sakyda
mos: “p. Sirvydas traukiasi.” 
Bet aš žinau, kad p. Sirvydas 
ir taip mažas žmogus, o jeigu 
dar traukiasi, tai jau neliks 
nieko — tik fašizmo šešėlis.

£ $ »
Kaip matosi tai, jau mote

rys. pradėjo auginti ilgus plau
kus. Sakykite, ta nelaiminga 
galvelė turi visko nukentėti. 
Well, prieš madą neatsilaikysi. 
Bet kas bus, kai pradės ne
šioti ilgas dreses? Kur moterys 
dės tas trumpas, ką dabar turi 
devynias galybes? Ar nepriseis 
kojos pinuti?

» » »
Kaip žinote, Chicagoje privi

so daug plėšikų, o policijos vir
šininkas pasakė “aš Chicagą 
nuo plėšikų apvalysiu.” Ar poli
cijos viršininkui pavyks šį pa
reiškimą išpildyti, to nežinau. 
Bet žinau, kad taksų asesoriai 
gali tai padaryti, ba kuomet iš 
kiekvieno prapertieriaus atims 
visufc pinigus už taksas, tai 
tuomet plėšikams neliks nieko, 
ir turės jie dumti iš Chicagos 
lauk. Geras skymas, ar ne?

—Pusta pedis.

Turėjo silpnus inkstus ir 
negalėjo gerai miegoti

Ponas G. M. Huntcr, Galvoaton, Texas. 
«ako: "Nuo pradėjimo vartoti Nuga-Tone 
mano inkstai daugiuii manęs netrukdo. Aš 
miegti gerai ir naktyj nebereikia atsikelti. 
Tai yra puikios gyduolė* nuo silpni) ink
stų ir jiuslėn ir ak patariu kiekvienam 
kur i h turi tokį nesmagumų vartoti Nuga- 
Ton»."

V.irš niiliono žmonių yra paseko tokius 
protingus patarimus ir įgavo puikias pa
sekmes nuo Nuga-Tone. Jos suteikė jiems 
geresni apetitų, pataisė jų vidurių nevirš
kinimų. prašalino iš vidurių ganus ir rau
gėjimą. galvos skaudėjimų. svaiguli, pa
taisė kepenis, inkstus, pūslę, silpnus ner
vus. silpnumą. prastų miegų, padaugino 
svor|. Nuga-Tone parduodamos pas vi
sus gyduolių vertelgas. Ir jei jus nesi- 
juuėiate sveiku ir stipriu, jus turėtumėt 
vartoti šias puikias sveikatų ir stiprumų 
telkiančias gyduoles. Jei jūsų vertelgų ne
turi jų savo sandely, reikalaukite, kati 
jis užsakytų jums iš olselio vaistinės.

Phone Vtriiinin 2054

JOSEPH VILIMAS 
/V a m u Stoty m o 
KONTRAK TORIUS

4S5H S.. Wųsht®nĄv* Avc. Chicago, II!
fDelicious

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

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

J.1. Į'___ L'?1’1. "■■■. .'.L.. I .......................................... L 1!----- -------- I!1...

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

DR. JOHN E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., 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. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų, t

JUNCTION HARI)WARE fO. Ine. 11
Vidurmiestyj Hardware Krautuvė. Maytag Alumi- 
ninės Skalbimui Mašinos. Universal Gasiniai Pečiai

1335 VVashington Avenue
Ratine, Wis.

Tel. Jackson .3284

LIETUVONC1

Atlankykit savo
Sukaktuvėse nuo

ŠJMET
seną tėvynę, dalyvaukit Dešimties Metų 

įsteigimo Respublikos.
Dideliu, greitu ir populiariu laivu

0LYMP1C

WHITE

kuris išplauks Birželio 9 
su speciale partija žmonių, vadovau
jant geram atstovui

Chas. A. Makarevich
Jus važiuosit patogiai trumpu “DIDE
LIO LAIVO” keliu, ekspertų priežiū
roj ir malonioj globoj visą laiką.

Ankstyvesni išplaukimai pa
rankus Sukaktuvių Apvaikš- 
čiojimui, kurios prasidės ge
gužio 15 | i

MAJESTIC gegužio 12
Pirkite musų “prepaid” tikietus pasa- 
žieriams iš Senos Tėvynes.
Del pilnų informacijų kreipkitės

CHAS. A. MAKAREVICH
95 Liberty St. Ansonia, Conn.

STAR LINE
INTERN ATIONAL M ERCA NTILE 
180 No. Michigan Avenue

MARINE COMPANY
Chicago, Illinois

A fooc! for pro- 
tein; a food for 
minorai salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
i n Kraft Cheese.

KRAFT«K»CHEESE
KRAFT-PHEN1X 

CHEESE COMPANY

MOKYKLOS NURSR, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

KA’.BP.DAMA aukšteanža mo
kyklom merginom, apie a«m»-
ninę higieną, patyruii .Patrik
to nurU nusakė:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų aveikatoe, rei
kia uilaikytl aiatemų norma
liame stovyje. Normalia mank- 
Stinimas Ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujo), nea jia 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk iaukitų kiek
vienų vakarų. Joe nepadaryt 
nesmagumo."

Nujol galit vartoti neliu- 
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti

vių Scenos Mylėtojų Ratelis, 
paskutinį sezoną buvo surengta 
pora ar trys tinkami parengi
mai. Ne tai, kad jie butų paten
kinę aukštų kritikų skonį, bet, 
atsižvelgiant j tai, kokius pa
rengimus kiti rengėjai (kitos 
grupės) davė tą sezoną, reikia 
pasakyti, kad Ratelis pasirodė 
ir šį sezoną reikalaujamoje iš 
jo aukštumoje. Kalbu apie tą 
koloniją, kurioje jis veikia.

O kitose Chicagos kolonijose 
— kaip ten dalykai klojasi? Iš
skyrus pastatymą “Tuščių pa
stangų”, mes paskutinį sezoną 
praktiškai neturėjome nieko, 
kas butų verta minėti. Tuo gi 
tarpu dramos mėgėjų darbuotė 
musų lietuviškam gyvenimui 
yra būtinai reikalinga — tai 
viena. Gi antra, — po to, kai 
ta|>o pastatytas scenoje vienas 
kitas stambesnis veikalas, mes 
menkniekiais nebenorime ten
kintis.

Ir šiandien dramos darbuotė 
Chicagoje randasi daug-maž to
kioj padėtyje:

Turime pakankamai gerų, 
kaip dėl mėgėjų, dramos vai
dintojų. Jie tečiaus yra neorga-

Toliaus, Birutė,samdo moky
toją dainoms. Labai gerai. Bet 
ji turėtų atminti, kad drama 
musų gyvenime lošia ne mažes
nę rolę, kaip dainos, jei ne 
svarbesnę. Birutė samdo moky
toją ir moka jam gražią algą, o 
tuo tarpu pastarasis duoda vie
ną pamoką savaitėje ar porą, ir 
viskas. Už tokią algą, kurią Bi
rutė moka mokytojui, ji, rodosi, 
galėtų reikalauti iš jo biskį 
daugiau darbo. Kodėl gi, sam
dydama mokytoją, ji negalėtų 
suderėti, kad jis ir Birutės dra
mos skyriui vadovautų? Turė
dama dramos ir dainų skyrius, 
Birutė įstengtų duoti du ar tris 
įdomius koncertus sezone ir tiek 
pat vaidinimų. O sukombinavu
si dramos skyrių su choru, ji 
galėtų ir dar kai ką patiekti, na, 
kad ir ką nors panašaus į Ba
lievo “Show Souris”. Bet viena 
sąlyga pasekmingesnei darbuo
tei turėtų būti tokia: ne tūpčio
ti prieš mokytoją, ale reikalau
ti, kad jis atidirbtų, kaip kad 
iš kiekvieno musų reikalauja 
tos įstaigos, kurioms mes patys 
tarnaujam.

(Pabaiga bus)

Moters
Giria

ši
Toniką

Ponia I^ean Gray, 179 Battery St., 
Winnipeg, Canada, sako: “Dar neat
sitiko nei sykio, kad Severa’s Regu- 
lator nesirastų mano namuose. Aš 
suradau, kad jos pagelbsti ir labai 
užganėdinančios.”
W. F. SEVERĄ COMPANY

C ėda r Kapids, lowa.

S£VER4Š afGUlATOh
KAURAI

IR

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

RUG and FURNITURE 
CLEANERS 

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

Nauji Rekordai 
Už Senus!

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

Tiktai atveškite juos pas 
mus ir gausite be jokio pri
mokė] imo 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.

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

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

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

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

KAINA $115 BE TUBU
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RCA RADIOLA 18
is a finer instrument at 
a lower price — that’s 
the story in a nutshell.
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ditais! Būdamas šitam urėde 
laikraščio korespondentą, Čollaką, kuris mėgino iškelti 
aikštėn Chaiscrovo praeitį. Mėgino nugalabinti ir kitą 
korespondentą, bet nepasisekė. Tuomet Chaiserov, gel
bėdamas savo kailį, vėl pasišalino į kalnus ir atsistojo 
banditų gaujos priešakyje. Kai banditams pasidarė ries
ta, tai Krymo sovietų respublikos galva, Ibraimov, ban
dė jiems padėti pabėgti į užsienį ir savo valdišku auto
mobiliu pats juos atvežė į Simferopolį. Iš čia tečiaus 
banditams pavyko tiktai pasiekti Kaukazą ir jie pakliu
vo į policijos rankas.

Visa gauja kartu su Ibraimovu tapo patraukti teis
mo atsakomybėn. Kaltinamųjų yra 17. Krymo sovietų 
pirmininkas yra kaltinamas da ir išeikvojimu milžiniš
kos sumos pinigų.

Kažin kokiais “leninizmo teziais” reikia aiškinti ši
tą sovietų vado susidraugavimą su buvusiuoju Vrange- 
lio oficieriu ir banditų viršyla?

banditų vadas nužudė bą, kad privertė Marijonų laik
raštį užsiginti, jogei “lietuvių 
dieną” ruošia R. Katalikų Fe
deracija. Nesmagiai jisai jau
čiasi, kada išeina aikštėn, kad 
nei bepartyviški katalikai, nei 
laisvamaniai, nei liuteronai, nei 
socialistai, nei sandariečiai ne
buvo kviesti dalyvauti rengi
me iškilmės, kuri vadinama 
“lietuvių diena”. Nesmagu vie
šai prisipažinti, kad po “lietu
vystės” skraiste dengiama par
tijos biznis.

Rėkdant “Sulauk” tiems, ku-

rie neina į klerikalų kromelį, 
federantai išduoda da ir savo 
baimę, kad plačioji visuomenė 
jų maskarado nerems. Ir už 
ką ji turėtų jį remti? Ar už 
tai, kad klerikalai visus ne sa
vo partijos žmones niekina, kad 
jie minias mulkina, kad jie kė
lė į padanges smurtininkus, nu- 
vertusius teisėtą Lietuvos val
džią?

“Draugo” redaktorėlis geriau 
tegul nespjaudo j vandenį, nes

kankynei, kad butų galima iš
plėšti iš jo nurodymas viena- 
minčių, kaip pažymėta kaltina
majame nutarime; vėliau jis 
buvo pakartas, o jo kūnas su
degintas 1546 m. Teismo nuta
rimas skamba taip:

“Minėtasai teismas priteisia 
atvežti pažymėtąjį Dolę, laido
mą kalėjime aukščiausiojo tei
singumo vykdytojui lydint, ka
ruose iš Konsjeržeri’o kalėjimo

gal reikės neužilgio tą vandenį p myžiuje Moberto aikštėn, ka-
gerti. — Tylintis.

Spaudos Kankiniai
IŠPARDUODA LIETUVOS TURTĄ

Lietuvoje gyvenančių amerikiečių atsišaukime, ku
ris buvo vakar įdėtas “Naujienose”, tarp ko kita nuro
doma, kad dabartinė fašistinė Lietuvos valdžia išpar
duoda krašto turtų ir gaunamais už jį pinigais užlaiko 
šnipus ir kitokius diktatūros ramsčius. Atsišaukime 
skaitome:

“Fašizmas čiulpia iš musų krašto paskutinius 
syvus. Prie fašistinio Smetonos režimo už milionus 
parduodamas paskutinis Lietuvos turtas |— miškai, 
o tais pinigais samdomi šnipai ir visoki niekšai, ku
riais remiasi fašizmas. Tūkstančiai alkanų bedar
bių slankioja po visų kraštų. Tūkstančiai, pardavę 
paskutinį skarmalų, bėga Brazilijon, Argentinon, o 
tuo metu Smetonos, Voldemaro gauja veža Lietu
vos gerų į užsienius... ”
Nėra abejonės, kad miškų pardavinėjimas užsieniui 

— faktas. Apie tai ne kartų buvo minėta ir legalėje 
Lietuvos spaudoje.

Gabendami Lietuvos miškus į užsienį, diktatoriai 
sugeba padengti savo valdiško aparato išlaidas ir kiek 
reikia pasiimti savo asmeniniems reikalams. Bet klau
simas, kaip ilgai toks šeimininkavimas gali tęstis ir kuo

Reikia neužmiršti, kad Lietuvos miškai jau senai 
yra nuterioti. Daugiausia jų išnaikino vokiečiai, kuomet 
jie buvo okupavę kraštą karo metu. Paskui daug miškų 
kirto ir pirmosios Lietuvos valdžios, nerasdamos kito
kių šaltinių valstybės iždo deficitams padengti.

Jau 1923 m., kada Lietuvą dar valdė krikščionys, 
buvo kilus stipri opozicija ūkininkų tarpe prieš miškų 
naikinimo politiką. Tuomet buvo konstatuota faktas, 
kad miškų plotas Lietuvoje sudaro mažesnę dalį krašto 
teritorijos, negu bet kurioje vakarų Europos šalyje, kur, 
kaip žinoma, miškų yra nedaug. Lietuvos ūkininkai ėmė 
priešintis tolesniam miškų naikinimui dėl to, kad ūki
ninkams jau buvo pasidarę beveik nebegalima gauti 
miško troboms statyti.

Gi žmonės, kurie plačiaus žiuri į dalykus, nurodinė
jo, kad be atodairos kertant Lietuvos miškus statoma 
pavojun visa ekonominė krašto ateitis. Kokio dar turto 
pasiliks Lietuvoje, kuomet ji nebeturės net pakankamai 
savo gyventojų reikalams medžių? Akmeninės anglies 
Lietuvoje nėra; metalų labai maža; žemės aliejaus šal
tinių neužtikta nė pėdsakų...

Tie protestai buvo sustabdę miškų naikinimą. Da
bar, įsigalėjus smetonininkams, kurie su žmonių norais 
nesiskaito, jisai vėl eina. Taigi ko Lietuva susilauks, 
pagyvenus ilgesnį laiką “tautiškoje eroje”?

Dabartinių Lietuvos valdovų nusistatymas, matyt, 
toks: Kas mums galvoj, kas bus po musų viešpatavimo!

SOVIETŲ PREZIDENTAS IR BANDITŲ VADAS

Keista, kad lietuviški komunistai, kurie nesigaili 
graudžių ašarų viso kapitalistinio pasaulio “Sūdomoms” 
apraudoti, nepaduoda smulkesnių žinių apie garsiąją 
Krymo Sovietų Respublikos prezidento bylą.

Ta byla ir vyriausias jos kaltininkas, Veli Ibraimov, 
buvo keletą kartų minėti ir Amerikos didžiuosiuose laik
raščiuose. Bet sovietų spauda ją aprašė daug plačiaus 
ir aprašymai buvo telegrafu perduoti vakarų Europos 
spaudai. Nedovanotinas apsileidimas, kad jų nepakarto
ja Pruseikos ir kiti mūsiškiai Bimbos, kurie atsiliepia į 
kiekvieną Maskvos komisarų nusičiaudėjimą!

Berlino “Vorwaerts” įdėjo telegramą iš Maskvos,
datuotų balandžio 18 d. Jos turinys yra sekantis:

Ai timiausiomiB dienomis prasidės buvusiojo Krytao 

Sovietų Respublikos eentralinio pildomojo komiteto pir- 
mininko, Veli Ibraimov, byla. Iš kaltinamojo akto ma
tyt, kad Ibraimov buvo per daugelį metų Komunistų 
Partijas narys ir keletą kartų buvo liaudies komisaras. 
Jisai palaikė slaptus ryšius su buvusiuoju caro armijos 
karininku Chaiserovu, kuris po generolo Vrangelio ko
manda kariavo prieš raudonąją armiją. Vrangelio ka
riuomenei pakrikus, Chaiserov pabėgo į Krymo kalnus 
ir suarganizavo banditų gaują, kuriai jisai vadovavo.

Bet Ibraimov, patekęs į Krymo sovietų pirmininko 
vietą, parūpino C raiše ro v ui amnestiją, paskui paskyrė 
jį net nariu speciales komisijos, sudarytos kovai su ban-

Apžvalga
NEREIKIA AKLAI TIKĖT.

“Vienybė” vadina mus “ne
tikinčiais Tamošiais” už tai, 
kad mes netikime jos pasakai 
jogei Lenkijos socialistai nesą 
opozicijoje Pilsudskiui. Savo 
pasaką ji mėgina paremti ir iš
trauka iš “Manchester Guar
dian”, kur pasakyta, kad

“Kelios stipriausios grupės 
neįeinančios į valdžios bloką, 
tikrenybėje, visai nėra prie
šingos Pilsudskiui. Tas ypa
tingai yra tiesa, kalbant a- 
pie Lenkų socialistų partiją 
ir ‘vizvolenijos’ radikaluojan- 
čia ūkininkų grupę. Jos tik 
prašo (!), kad maršalas tvir
tai stotų už dvarų išdalini
mą ir socialių reformų pro
gramą.”
Brooklyno laikraščio logika, 

jeigu du sako netiesą, tai ne
tiesa pavirsta tiesa!

Kodėl ne pavartot savo sme
geninę, ažuot aklai tikėjus ki
tų žodžiams?

Pirmiausia, yra žinoma, 
Lenkijos socialistai (taip 
ir “wyzwolenie” ūkininkai) 
priešingi Pilsudskio

kad 
pat 
yra 

sumany
mui pakeisti konstituciją tąja 
prasme, kad butų sustiprinta 
prezidento galia ir susiaurinta 
seimo teisės.

Tolinus, socialistai ir radika
liai ūkininkai yra priešingi 
spaudos ir susirinkimų laisvės 
varžymui. Jau senamjam sei-; 
me jie balsavo, kad butų at
mesti valdžios dekretai, kuriais 
tie suvaržymai buvo įvesti.

Socialistai naujam Lenkijos 
seime užprotestavo prieš atsto
vų suėmimą ir prispyrė valdžią 
suimtuosius atstovus paleisti. 
Socialistai neleido Pijsudskio pa
stumdėliui Bartel’iui užimti sei- 
mo prezidento vietą, bet išrin
ko ton vieton, nepaisydami 
maršalo grūmojimų, Daszynskį.

Pridėkime . prie to da ir 
aukščiaus minėtą socialistų rei
kalavimą, kad butų išdalinti 
dvarai ir pravestos socialės re
formos (t. y. darbininkų ap- 
draudos įstatymai), — tai ko 
dar dauginus galima norėti iš 
opozicijos?

Pilsudskio valdžia dažnai yra 
vadinamą “diktatoriška” —kaip 
Mussolinio valdžia, Smetonos 
valdžia, Stalino valdžia ir t.t. 
Tegu dabar “Vienybe” pasako, 
ar Smetona su Voldemaru ne
žiūri, kaip į opoziciją, į tas 
partijas, kurios laikosi tokio

cialistai ?
Jeigu visa tai, ko Lenkijos 

socialistai reikalauja, nėra prie
šinga Pilsudskiui, tai tuomet 
išeina, kad Pilsudskis nėra 
joks diktatorius. Triomet jo 
valdžia yra pažangi demokra
tiška valdžia, o ne fašistuojan- 
ti diktatūra!

Mes tečiaus netikime, kad 
Pilsudskis butų toks geras, kaip 
reikėtų manyt, vadovaujantis 
“Vienybės” “tikėjimas”. Mes 
manome, kad jeigu jisai nusi
leidžia socialistams ir net sten
giasi kooperuoti su seimu, ku
ris jo valią atvirai paniekino, 
tai — tiktai iš bėdos, nes kito
kios išeities jam nėra. Išvai
kydamas seimą, Pilsudskis is-

šauktų suirutę krašte ir ne
gautų užsieniuose tų paskolų, 
kurių jisai nuolatos ieško,

Skaitytojų Balsai
[C/ž išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako] *

Lietuvystes” spėkų- 
liantai

1513 m. jisai išleido 
tragedijas, Plinijaus 
smulkiuosius Plutar-

(Tęsinis)

Toksai šlykštus pasikėsinimas 
ant laisvės teisaus darbuotojo, 
buvusio savo laiko garbe ir pa
sididžiavimu, netruko iššaukti 
nepasitenkinimo. Savo draugų 
tarpininkavimo dėka Aldo bu
vo paliuosuotas, bet išėjo iš ka
lėjimo neturtėliu, be jokių lėšų 
gyvenimui. Tiktai jojo kantru
mo ir energijos dėka tegalėjo' 
vėl susikurti jo spaustuve; nuo 
1507 iki 
Euripido 
veikalus,
cho kurinius, Cezario komento- 

Balandžio 27 d. “Draugas” rius> Ciceron<> laiškus, Pindaro 
pasigyrė, kad katalikų Federa-! raštl,s\ šl° P^tarojo veikalo 
cijos “lietuvių dienos” iškilmė-1 Rangoje jis dar kartą nurodo 
se “jokiai politinei partijai pir-i nuinis i Dis nepalaimas, kurios 
menybės neužleidžiamą”. Tą■ prisiėjo jam pakelti: Štai jau 
reikia suprasti, kad vadovavi-l ketveri metai, kai aš buvau 
mą pasilaiko klerikalai. Gerai. Paverstas sustabdyti savo dar- 

Atviram upe būdamas, to-i ^us, matydamas Italiją pata- 
liaus Marijonų organo redakto-įPus kal° baisenybių auka, 
rius šaukia: Susipratusieji lie- Aš buvau priverstas apleisti 
tuviai socialistams ir jų agen- Veneciją, kad galėčiau imtis 
tams pasakys — šelauk iš mu- priemonių grąžinti savo laukus 
su tarpo, jei nenorite dėtis: h’ sodus, kurių aš buvau nete- 
prie taip kilnių ir kiekvieno! ne dėl savo kaičios, bet kad 
lietuvio širdžiai brangių darbų!

Reiškia, klerikalai ne tik y- 
ra pasiryžę jokiai partijai ne
užleisti pirmenybę, bet jie ir 
šuniškai kolioja socialistus, ku
rie jų vadovavimui nenori pa
siduoti.

Veneciją, kad galėčiau imtis

tokie jau nelemti laikai buvo.” 
Aldo vyresnysis, kaip jį vadina 
norėdami atskirti nuo jo įpedi- 
ninkų, mirė 1516 66 metų
amžiaus. Po dvidešimt penkerių 
metų sunkių darbų, pašventęs 
visas savo jėgas, energiją, pro
tą savo bendralaikių labui, jis 
mirė beveik neturtėliu, nepali
kęs savo vaikams, kaip tikrina 
Erazmas, nieko, be pagarbos sa
vo vardui.

I’auluis Manuči vertai palaikė

Dirstelėkinie dabar į klerika 
lų “kilnius” lietuvybės darbus.1 
Lietuvybę jie gina, kol neiš
mokėta už bažnyčias, kleboni
jas ir marijonų, kazimieriečių 
bei prancišlaečių vienuolynus.
Kol reikia mokėti tų įstaigų* garbę garsiosios spaustuves, jo 
skolos, tol klerikalai kalba žmo- tėvo įkurtos. Jam irgi teko ko- 
nėms, kad lietuvių įstaigos. Bet voti su nelaimėmis ir nepalai- 
kuomet žmones bandė bent klek momis. 
kunigų sauvaliavimui pasiprie-] 
sinti, tuojaus vyskupas išėmė 
prieš žmones “injunetion” ir 
policistai per du bloku jų ne-į 
prileidžia artyn prie savo tur
to.

Taip buvo Visų šventų para
pijoje Chicagoje, kai parapijo
nai, pasigedę $7,000, bando kun. 
Lapelį iš parapijos išvaryti.
Lietuviai katalikai negali jokio, JD'venirJu*s, 
bažnytinio turto valdyti, bet I 
turi viską užrašyti Romos vys
kupams. Pamatysite, Ikad ir 
L. Vyčių turtas atsidurs Ro
mos agentų rankose.

Kur organizacijose sėdi va
dais kunigai, ten visi nutarimai 
eina ne lietuvių, bet tik Romos 
naudai. Atsiminkite tiktai, 
kaip visokį Lietuvos valdžios 
darbą niekino ir trukdė tas 
pats “Draugas” ir kiti klerika
lų laikraščiai, kuomet valdžia 
buvo teisėtu butu pavesta į vai. 
liaudininkų ir socialdemokratų 
bloko rankas. Prieš tą valdžią 
jie aršiaus agitavo, negu bol
ševikai-komunistai. Ir aš ma
nau, kad klerikalai, kurie ima
si žmonėms vadovauti ne tik 
bažnyčioje, bot ir už bažnyčios 
sienų, nėra nė kiek geresni lie
tuvių tautai už bolševikus. Kaip 
Jcomunist.ii vikIcjj IVItisi-
kvni, laip klerikalai viskų au
koja Romai.

Jeigu tie vargdieniai žmones, 
kurie seka paskui klerikalus, 
butų dėję savo centus ne Ro
mos t rus tu i, bet statymui savo 
mokyklų, savo svetainių, teat
rų ir 1.1., tai šiandie lietuvių 
gyvenimas Amerikoje; išrūdytų 
kitaip! Bet dabar mes mato
me, kad klerikalų suniulkintj 
žmonės nieko patys sau nėra 
įsigiję.

“Naujienos” atliko gerą dar-

Tuo metu kai Aldo’ai platino 
knygas Italijoje, Etjenai pra
garsiu© savo vardą Prancūzijo
je. Enrikas Etjenas, pirmasai 
leidėjas iš tos šeimos, pasimirė 
1520 metais; jojo sūnus — Pra
nas, Karolis ir Robertas tęsė jo
jo darbą, bet mes apsistosim 
tik ties pastaruoju, kadangi jo 

, nežiūrint galingos 
I Prano I ir Enriko II paramos, 
buvo drumzdžiamas persekioji
mų ir nelaimių. Iš po Roberto 
Etjeno spaudžiamųjų slegčių 
Paryžiuje yra išėję be galo daug 
puikių knygų, uoliai patikrintų, 
dideliu skoniu parinktų ir iki 
šiol stebinančių* knygų mėgė
jus.

privertė Robertą Etjeną apleis
ti Prancūziją. Sujungtas bend
ros simpatijos ryšiais su Re
formacijos vadais, jisai išvertė 
graikų kalbon, savo sunaus En
riko Etjeno padedamas, Jono 
Kalvino katekizmą, pasirodžiu
sį 1551 m. Ženevoje: nuo to lai
ko Robertas nebeteko ramybės. 
Sorbonos neapykanta — iš vie
nos pusės, iš kitos — vis labiau 
silpnėją karaliaus globojimai 
privertė Robertą Etjeną bėgti 
negaišuojant. Jisai įsikurs ž;e- 
nevoje, įsteigė čia didelę spaus
tuvę, paskyręs josios slėgte^ 
Reformacijos mokslui platinti. 
Jisai paleido pasaulin antrašte 
“Les Censures dės Thcologiens 
de Paris” — įstabią knygą, ku
rioje gyvoje ir satirinėje formo
je atvaizdavo su visomis smulk
menomis tikybines 
kovas.

“Aš noriu
dejas — pasiteisinti

ano meto

sako musų lei- 
del prie

vo tėvynę visuomenės geroves

me pastatyti patogioje ir pride
ramoje vietoje kartuves, aplink 
kurių sukurti laužŲ. Pakorus Do 
lės kūną įmesti į ugnį ir sude
ginti draug su jo knygomis, o 
dulkes paleisti pavėjui; prie 
to skelbiama, kad visas jojo 
turtas bus atimtas karaliaus 
naudon; prieš nužudant minė
tąjį Dolę, atiduoti jį paprasta- 
jai ir nepaprastajai kankynei, 
kad butų galima išplėšti iš jo 
nurodymas vienaminčių. Jeigu 
gi Dole išgiežtų savo apmaudą 
arba imtų piktžodžiauti prieš 
Dievą, — tai jam gyvam išplėš
ti ir sudeginti liežuvis.”

Dole yra pasižymėjęs nepap
rasta dvasios stiprybe. Vienas 
jojo bendralaikių yra pasakęs 
apie jį šitokią eilutę latynų kal
boje, remdamasis žodžių žais
mu: “Kiekvienas gailisi Dolės, 
tik vienas Dole nesigaili savęs.”

Jis mirė narsuoliu, 37 m. am
žiaus, palikęs po savęs didžiau
siame neturte savo mylimą žmo
ną ir vaiką.

Gutenbergas kentėjo visą gy- 
' venimą, Etjenas Dole buvo nu
žudytas, bet šviesa, spaudos pa
skleista, vis tik įveikė su ja ko
vojusią tamsą  —G. Tisandje.

(Galas)

nenaudai, o taipogi dėl kaltini
mų, kad aš neva pasirodęs ne
dėkingas karaliui, kuris mane 
globojo.... Visų pirma aš Xuriu
pareikšti tat, kas man širdį sle
gia; kiekvieną kartą, kai aš pri
simenu savo dvidešimtmetinę 
kovą su Sorbana, aš negaliu at
sistebėti, kokiu budu toks men
kas ir silpnas gamas, kaip ma
no, pajėgė ją išlaikyti.... Ir ką
gi aš esu padaręs, kas per ma
no kalte? Kame tas prasižengi
mas, kuris butų galėjęs iššaukti 
prieš mane persekiojimus, siek
davusios net to, kad man grėsė 
laužąs? Ar, gal, mane persekio
jo už tat, kad aš išleidau Šven
tąjį Raštą dideliu formatu? 
Kuomet Naujasai Testamentas 
buvo atspausdintas mažu for
matu.... kokių tik nelaimių ne
buvo jie sudarę mano kelyje! 
Jie reikalavo t sudeginti mane 
už tai, kad aš išleidęs knygas i 
taip sugadintas, — sugadinimu • 
vadinami tai, kas tikrumoje bu
vo apvalymas nuo bereikalingos • 
rutinos, su kuria jie taip buvo i 
apsipratę.” ■

Etjenas pasimirė Ženevoje, j 
Istorikas de Tu, aprašęs jojo! 
gyvenimą, išskaičiuoja nuopel
nus to garsiojo leidėjo padary
tus mokslui ir literatūrai, ir nu
rodo į garbę, kurią jo darbai. 
yra įgiję ne tik Prancūzijoje, 
bet ir visame pasaulyje. “Dar-į 
bas, įveikiąs žmogų, — sako jo i 
sūnūs Enrikas, — buvo savo 
rėžtu įveiktas Roberto Etjeno.”

Robertas Etjenas, išvengęs 
laužo, tebuvo pasmerktas tiktai 
ištrėmimui; jojo bendralaikis 
Dole buvo nelaimingesnis tuo 
atžvilgiu.

Etjenas Dole gimė Orleane 
1509 m. Pradžios mokslą įgijęs 
Paryžiuje, jis savo išlavinimui 
užbaigti nukako Paduon, o tre
jiems metams praslinkus tapo 
Venecijos pasiuntinio Jono de 
Lanžako sekretoriumi. Dole uo
liai lanke paskaitas Batistos 
EgUacio’o aiškinusio savo klau
sytojams gražumus latynų ra
šytojų — Cicerono ir Lukreci
jaus. Dole atsidavė mokslui ir 
poezijai. Jojo meilė prie vienos 
ven 
plun 
kių 
plėšė jo dievinamąją mergelę, 
jisąi ryžosi grįžti Paryžiun ir 
pilnai pasišvęsti mokslui, čia 
jisai karštai ėmč tyrinėti Cice- 
ronp raštus ir surinko daugybę 
medžiagos savo “Lotynų kalbos 
komentoriams”. 
tėvynės meilė 
nurhas 
nuolatinius persekiojimus, Dolė 
gynėsi pagalba pašaipos, 
beri 
tot 
keršijo už leidėją. Navaros ka
raliui ir karalienei jis rašinėjo 
laiškus, kuriuose nesigailėjo pa
juokų savo persekiotojams. Pa
galiau neapykanta, kurią šis 
karštuolis sukėlė, išsiliejo iš ri
bų. Platono “Axiochus*o” verti
me mes randame šiuos žodžius, 
jo įdėtus Sokrato luposna: “Po 
mirčiai tu tapsi ųieku”.

1544 m. Paryžiaus teologijos 
fakulteto susirinkimas šią vietą 
pripažinęs klaidžią esant ir ata
tinkamą Sadukėjų ir Epikurcjų 
mokslo dvasiai; dalyką išspręs
ti pavedu cenzūrai, kuri atrado, 
kad knygos vertimas buvęs ne
teisingas ir priešingas Platono 
mokslui. Dole buvo pripažintas 
ateistu ir atskalunu, atiduotas '3-117-21 So. Halsted Street 
paprastajai ir nepaprastajai CHICAGO, ILLINOIS

Bcijietės įkvėpė jį, ir iš po jo 
ksnos išsiliejo keletas pui- 
eilučių. Bet, kai mirtis iš-

ir jo sąžinės gry- 
sulaikė jį. Kęsdamas

Jo 
dralaikis Rablė mokėjo var

tą ginklą: rašytojas juo

SKOLINAM 
PINIGUS

.3

NAMU
Matykit Mr. MACIKĄ.

PEOPLES BANK
47 St & Ashland Avė.

MŪRINIS arba MEDINIS 

n imokai — iei>£va*sI U mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir ryšių.

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

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Vardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

BUDRIKO 
KRAUTUVĖ

visados buvo ir bus Lyderiai Radlos. 
Kas vėliausio ir geriausio, viską ir 
kainos žemesnės kaip kitur!

,, _ At\va-
ter Kent, Brunsvvick, Radiolas, Ho- 
ward, Radiola, Spartan, Scnora RCA 
Radiolas. Didelis pasirinkimas.

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

Radiola 17 su tūbomis $157.50 
Atvvator Kent 37 su tūbomis $114 
Freshman (> tūbų Electric $87.00

• Brunswick Radiola Combinacija už 
$99.00.

JOS. F. BUDRIK
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Joniškiečių kliubo
vakaras

kūjo pasižiūrėt kaip sušilusios 
darbavosi joniškietis ruošda
mos valgius svečiams. O ve 
kliubo nariai patarnauja sve
čiams. Antai, prie piano, taip 
pat Joniškiečių Kliubo narių 
vaikai ir dukterys savo užduo
tis eina. Jie duoda muzikų šo
kantiems svečiams. Rimtas, dai
lus, joniškiečių jaunimas, ku
riuo gali didžiuotis tėvai ir mo-

Cicerą ir Melrose 
Park

Pereita sekmadienį 4 vai. po 
pietų penki gražus autai išvežė 
Cicero lošėjus į Melrose parkų. 
Tų patį vakarų buvo suloštas 
veikalas “Genovaitė” p. Vaiču- 
no svetainėje. Ciceriečiai, susi
organizavę, lošia tą veikalą jau

Sekmadienyje buvo surengtas!
Joniškiečių Kliubo bankietas 
Lietuvių Auditorijoje. Ta patį 
vakarą Jr taip pat Auditorijos 
svetainėje įvyko paskutinis šį 
sezoną “Birutės” vakaras. Kito
je miesto dalyje komunistai sta
tė scenoje “Laimų”. Publikos 
skaičiumi betgi joniškiečiai su- 
bytijo abu kitu parengimu.

Tai yra įdomus reiškinys, nes 
Joniškiečių Kliubas tik trijų
metų senumo, o jau įgijo taip| atjautė ir atjaučia vargan pa- 
didelio Chicagos lietuvių prita- tekusius, bet ir Lietuvon jau 
rimo.

tinos.

senovės istorijų ir jam gerai 
vyksta jas pasakoti. Aš tam ti
kiu, nes paklaustas, kaip seka
si debatuoti su “Vilnies” re
daktorių Andriuliu, jis atsakė: 
“O, tokis Andriulis tai kaip 
šiaudai. Aš stebiuosi kokis iš jo 
gali būti redaktorius.” Kitas 
priduria: “Jie visi toki: jeigu 
turėtų smegenų, tai nesedetų 
‘Vilnies’ redakcijoje’’.

Akių Gydytojai Lietuviai Daktarai

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115

Ofiso ir Bes. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

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

Pagalios negalima užmiršti 
nė Joniškiečių Kliubo tikslų. 
Tai yra labdarybės ir kultūros 
kliubas. Svetimoje šaly, kur 
gyvenimas daugelio toli gražu 
nėra užtikrintas, jie supranta, 
kad bet kuriam gali tekti atsi
kreipti į kitus pagelbos ieškant, 

teikti neatsisako, ir ne 
(nai) yra suteikę. Ne 
Amerikoje, joniškiečiai

Na, tiek to. Užbaigus vaidini
mų, rengėjai patiekė užkandžių 
lošėjams. Vadinasi, priėmė ge
riausia kaip galėjo. Visus par
vežė namo. Parvažiavę namo,

Jie jos 
vienam 
tik čia,

ne kartų yra pasiuntę aukų ir 
dar turi paskyrę jų geriems ti
kslams.

Kode] joniškiečiai sutraukė j 
savo parengimų tokia skaitliu-' 
gų svečių minių? Man rodosi, 
visų pirma todėl kad jie pasi- ! les pasigirti 
žymi ypatingu vaišingumu. Štai1 “mokytais”, < 
ir šiame paskutiniame bankiete risis, 
jie pavaišino svečius taip, kad svarba kultūros lietuviams. Kur 
geriau ir norėti negalima.

Yra tur būt ir kita priežas-, štai Joniškyje, jei neklystu, jų 
tis. Aš nors gerokai pasitran- pastangomis tapo įkurtas kny- 
kęs po Amerika, žinau Joniškie- gynas. Jie, regis, yra sušelpę 
čių Kliubų kaip vienintelę lie-; ne vienų moksleivį Lietuvoje, 
tuvių draugystę suorganizuotą šerno paminklui statyti aukų 
kaimynystės pamatais, 
taip galima išsireikšti, 
ne visi joniškiečiai priklauso’ 
Kliubui. Daugumą tečiaus na-Į 
rių sudaro joniškiečiai arba ki
lusieji apielinkėse artimose Jo-į 
niškiui. Dabar įsivaizduokime' 
būrį žmonių, kurie paeina iš j 
artimų vietų, pažįstančių vie-' 
ni kitus gal iš mažų dienų, tu-! 
rinčių bendrų prisiminimų, jun-i 
giamų dar jaunystės dienų ry
šių, ir pasidarys aišku, kad jie 
kalba vienas į kitą “supranta-Į 
ma” kalba, jaučiasi kaimynai. | 
Štai jums ir draugingumas, štai 
ir smagumas jų tarpe. Ir ne jo
niškietis, patekęs jų tanpan,! 
užsikrečia joniškiečių upu ir 
pasijunta savųjų būryje.

Yra ir trečia priežastis Jonis-! 
kiečių Kliubo augimo ir pasise
kimo. Tai jų darbštumas. O. 
dirba jie, visi dirba! Tik rei-j

ketvirtų kartų. Bet iki gero lo
šimo daug dar trūksta. Mat, 
musų jaunuoliams sunku lietu
viškų veikalų vaidinti. Bet kaip 
tokių, čia augusių pastangos,
jos yra geros: suaugę surimtės, užsukome bažnytinėn svetainėn 
galės daug ką gero parodyti. | pamatyti p. Zolpo lošimų, čia

Dabar apie to vakaro rengė-' taipgi žmonių nedaug. Iš pasku- 
jus ir publikų. Man jau keliu- tinio akto galima buvo spręsti, 
tas kartas tenka būti Melrose kad lošėjai buvo O. K., o rengė- 
parke tokiuose parengimuose, jai buvo S. L. R. K. A. 48 kuo- 
bet gaunu ne geriausio įspūdžio, pa. Ta kuopa pasisekimo netu- 
Publika užsilaiko ne kaip. Tų 
patį mačiau ir šį vakarų. Sve
tainė ne didžiausia, ir vis tik 
apie pusę teprisirinko žmonių. 
Iš pat pradžios vienas apvirto 
su kede, vėliau susirinko jaunų, 
lošimo laiku svetainėje tamsu, 
tai braukia degtukus, ruko, kal
basi, tur būt mano, kad gražiai

ri jau nuo senų laikų. Tai tiek 
iš sekmadienio. —Ciceronas.

Joniškiečių Kliubas gal nega
li turtingas esąs 
diplomatuotais na- 

Vienok nariai supranta elgiasi. To vakaro vedėjas, p.
Balanda, bėgioja, prašinėja, kad 
užsilaikytų ramiai, tėmytų lo
šimų, netrukdytų kitiems, bet 
jo prašymas daug negelbsti.

Kodėl lietuvių parengimuose 
taip elgiamasi Nereikėtų ste
bėtis seniais, kurie niekur nei
na, nieko nemato; bet jaunuo
menė juk lanko anglų teatrus, 
didelius gražius parengimus, 
ten ji moka užsilaikyti, o savų
jų vakaruose pamiršta visų 
žmoniškumų. Kodėl? Jaunuome
nė, rodosi, turėtų suprasti, kad 
jos priedermė yra savų paren
gimus gerbti, tvarkiai pasiro
dyti, kaip daugiau žinantiems, 
negu mes seniai, kurie neturė
jome progos daug parengimų 
lankyti.

Pertraukose buvo laikytos 
kalbos. Daugiausia teko kalbėti 
p. Jonačai, nes jisai žino daug

A. Sodeika Chicagoj
Vakar atvyko į Chicagų vie

šįs Amerikoje vienas žymiau
sių Lietuvos Operos dainininkų, 
A. Sodeika. Jis čia rengiasi 
duoti savo koncertų. —R.

Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgui 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.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

gali, jie prisideda jos ugdymui.

ANTANAS LAUDONT
Liaugaudas

jeigu irgi neatsakė duoti. Visa 
legul nesuminėsi.

ko čia

Joniš- 
ir, ro-

Ale pažiūrėkime dar į 
karą. Svečiai pašoko, 
kiečiai svečius pavaišino, 
dosi, tuo butų pasitenkinę. Bet
ne. Jie dar davė jiems progra
mų. P-nas Sabonis sudainavo 
keturias dainas. Jo dainas, kaip 
žinote, myli Chicagos lietuviai. 
Buvo pasakyta trumpa kalbe
lė, paskui daugiau dainų. Dai
navo jaunos mergaitės, kurių 
vardų nežinau. Dainavo p-lė 
Ančytė, viena veikliųjų, darbš
čiųjų kliubo narių. Ji turi gra
žų. stiprų, nuoširdų balsą.

Gerą, naudingą darbą Joniš
kiečiai dirba. Reporteris.

SLA. 6-to apskričio 
jaunuolių koncertas

Paliko mylimą moterį 
celę ir sūnų Stanislovą 
voj ir du sūnus: Joną ir 
ciškų Amerikoj. Atsiskyrė iš 
musų palikdamas mus nuliū
dusiais ir pilnus širdgėlos, 
Balandžio 28 dieną, 1928 m., 
5:45 valandą; išgyveno 50 me
tų ant šio svieto, o šioj ša
lyje 28 metus. A. A. Antanas 
gimė Lietuvoj, šilinės kąiino, 
Višvėnų parapijos, Telšių ap
skričio. Dabar randasi namuo
se 3141 So. \ Morgan St.

Laidotuvės jvyks gegužio 4 
dieną, 10 valandą iš ryto, iš 
namų bus nulydėtas j Tautiš
kas kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti mirusiam jam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Liekame nuliūdę,
Moteris, Vaikai ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Badžius, Tel. Victory 
4088.

PRANEŠIMAI
176Brighton Park. — S. L 

kp. susirinkimas jvyks pėtnyčioj, 
gegužio 4 d., Jokantų svet., 4138 
Archer Avė., 7:30 vai. vak. Gerbia
mieji nariai-ės būtinai dalyvaukite, 
nes bus darinktas delegatas į bu
siantį S. L. A. Seimą.

— Valdyba

SLA. 6-to apskričio kuopų 
jaunuolių skyriai bendrai ren
gia iškilminga vakarų, septin- 
tadieny, gegužės 13 d., Lietu
vių Auditorijoj. Programų pil
dys keturi jaunuolių skyriai; 
bus sulošti du veikalėliai — 
“Jonukas Melagis” ir “Pumpu
rėlis.”

JONAS ZALATORIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 1 dieną, 8:20 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 42 
metų amžiaus, gimęs Panevė
žio apskričio, Remygalos pa
rapijos, Judikonių kaimo. Ame
rikoj išgyveno 24 metus. Pa
liko dideliame nuliudime mo
terį Grasildą, po tėvais Kezai- 
tę, sūnų Alfonsą 15 metų, duk- 

>terj Emiliją 14 metų, brolį 
Aleksandrą ir gimines, o Lie
tuvoj motiną Kotryną, brolį 
Antaną ir 1 seserį. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3116 W. 42 
Street.

Domi- 
Lietu- 
Fran-

Graboriai

S. D. LACHAVICZ

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas Kliubas laikys bertainini su
sirinkimą penktadienyj, gegužio 4, 
7:30 vai. vak., Lietuvių Auditorium, 
3133 So. Halsted St. Visi nariai 
malonėkite laiku' pribūti, nes ran
dasi daug svarbių dalykų aptarti.

— S. Kunevičius, Nut. Rast.

Vaidilos renkasi vakaruose gegu
žio 3 d., saulei nusileidus.

SLA. nariai jau turi pradėti 
rengtis prie šio koncerto. Kei
kia dalyvauti visiems, parodyti 
savo širdingumų ir simpatijų 

i musų jaunuoliams. O kad va- 
i karas bus gražus ir patenkinan
tis, tai pilnai tą galima užtik
rinti. Aras.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
gegužio 5 dieną, 2:00 valandą 
po pietų, iš namų bus nuly
dėtas j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jono Zalatoriaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jum paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotojas

2314 W. 23rd Pi.
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevclt 2515-5^516

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Krivių Krivaitis.

Roseland. — SLA 139 kuopos su- 
srinkimas į*yks gegužio, 3 d., 7:30 
vai. vak., Strumilos svet’. Visi na
riai ir nares dalyvaukite susirinki
me. Atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie SLA 139 kuopos.

J. Sloncauskas, sekr.

Laukiama, kad iki pabaigos 
šių metų Chicaga paims dau
giau kaip 85,000,000* už miesto 
laisnius automobiliams.

Moteris, Valkai, Brolis 
ir Giminės >

Laidotuvėse patarnauja gčA 
borius Eudeikis, Tol. Yar<k\ 
1741. \

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

\ 3307 Auburn Avė
V CHICAGO, ILL.

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

Jaunosios Birutes tėvu susirinki
mas įvyksią ketvirtadieny, gegužio 
3 d.„ 8:30 vai. vak., Mark \Vhite Stj. 
svet. Prašome visi tėvai atsilankyti.

Valdyba.

Šiuomi pranešu, kad nuo šios die
nos aš daugiau nebusiu atsakomin- 
gas už jokias skolas ar išlaidas, 
padarytas mano vardu per mano 
moterį Frances Dvylis (po tėvais 
Zemaiciutė) ar' kitą asmenį juos 
reikalais.

— A. J. Dvylis 
1107 VVa.shington St., VVaukegan, 111.

KEPURINIS BALIUS
SU PROGRAMŲ

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

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

Kviečia Komitetas.

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

valanda po pietų, 1928 m., sulaukęs 42 metų amžiaus, 
gimęs Lietuvoj. Palike dideliame nubudime moterį Elz
bietą, dukterį Alfredų 6 metų, ir motinų, 2 seseris Ame
rikoj, 2 seseris ir 1 brolį Europoj. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 48 E. 104th Street.

Laidotuvės įvyks Ketverge, Gegužio 3 dienų, 2:00 
valandą po pietų, iš namų bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Alfonso Bartkaus giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
MOTERIS, DUKTĖ, MOTINA ir GIMINĖS

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

J. F. RAMUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St.
Tel Victorv 40RR

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952

MKS. A. JARUS’H-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal
Stato Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 

tu laiku pagal 
tartį.

su
I

121 
Ki-
su-

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mą, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. SpecialS atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
, akinių

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

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

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

Phone Canal 0523

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1752
Praktikuoja 20 metų

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

nuo 9 iki 11 vai. ryte;
nuo 6 iki 8 vai. vakaro

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

lies., 6611 South Albany Avenue 
Tel. Prospcct 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospcct 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, 111.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Įvairus Gydytojai
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 
Re«idence Tel. Fairfax 6353

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. M ARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Tclephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 121 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, 111.

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedalioj pagal sutartį

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rcz. Tel. Drexel 9191-

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

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

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal
Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gotai 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 Su. Šliure .2238, Blvd. 6488

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted S't.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
Advokatas

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

Vakarais
3241 South Halsted St. 

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

Pėtnyčios

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 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

Miscellaneous
Įvairus

LIETUVIAI
Kandys išnaikinamos ir kandžių 

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

f i
Visas darbas garantuotas 
Valome apmuštus rakandus

Nueva Fumigaling Company 
701 So. Cicero Avė.

Turėkit Gražią Pievą 
šįmet 

Turėkit turtingą juodžemį 
Atsišaukit 

H. MABT1N
Stcwart 9244 arba Regent 2392

MES turime pilną pasirinkimą sto
gų dengimo ir namu statymo mate- 
riolą pigiausiomis kainomis Chica
goj. Balta maleva, $1.75. Stogams 
roleliai, $1. Visokios rųšies .virvių, 
8c svarui, U arklio spėkos motoras, 
$7. Langų stiklai, “sashes”, visokių 
mierų, 50c kiekviena. W. M. M1LLER 
2553 W. Mądison Street.

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuoĮatln; gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washington ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
nilp kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Groat Northeni Ra’lway, 
St. Paul. Minu,

GEROS, riebios juodženies galite 
pirkti pigiai, dėl ,ivo daržo, pievus 
ir t. t. šaukit Ne\vcastle 2818.

/
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Business Service
Biznio Patarnavimas

Real Estate For Sale 
N am ai-Žeme Pardavimui

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

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
noki t su mumis, mes atlie'kame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
M R. PARIS

Financial
Fina nsa i - Pa s ko lo s

PINIGAI SKOLINAMI
Už Jusu Rara

Notos poifinansuojanios, išmo
kėjimais sumažinami. Važinėki- 
tės kol išmokėsite.

GABF4ELD MOTOB CO.
S. E. Cor. 55th and VVabash 

7715 S. Halsted. Slrect 
Englevvood 0027-0028

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

REIKIA lietuvių vyrų nuo 18 iki] liAi 
21 metų amžiaus. Turi gerai atro-1 pigiai 
dyti. Alga ir bonus. Atsišaukit po 
4:30 vakare, klauskit M r. Susnick.

( ABI,E PIANO COMPANY 
301 So. Wabash Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

BARGENAS už cash. Parduosim 
. „ i naujus ir biskį vartotus ra
kandus. Gražus, rankomis karbuo- 
li seklyčii Setai, $60, 7 šmotų vval. 
valg. kam inrio setas, $59, 4 šmotų 
vvaliuit miegruimio setas, $67, kar- 
petai, lempos, pusryčiams setai, 
krėslai ir šimtai kilų dalykų. Atda
ra koŽną vakarą iki 10 vai. Nedč- 
lioį iki 5. Klauskit Irsving.
TUFTS FIREPROOF STORAGE 

4414 Madison St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI saldainių, cigarų 
ir žurnalų krautuvė. Pardavimo prie
žastis, važiuoju Lietuvon. Fikčeriai 
yra verti daugiau du tūkstančiu do
lerių. Parduosiu už $1500.

1733 S. Halsted St.

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 J a RAMANC1ONIS. Sav

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

Furnished Rooms
RENDON kambarys senam arba 

jaunam vyrui, arba merginai, prie 
mažos šeimynos.

7202 So. Fairfield Avenue

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

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

Exchang€^Maiiiai
EQU1TY I MAINUS

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

Automobiles
HELBERG Droš, turi pini cm pas

kolinti dėl 2 morgičių už 4% ko mišo 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 647-8, 
192 N. Clark St. Deaiborn 4020.

NORIU gauti gražų kambarį pie
tinėj dalyj miesto, netoli elevato
rių. Naujienos, 1739 S. Halsted St., 
Box 1065.

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

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

611 E. 43rd Street 
Drexel 2287

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai 

Paskola suteikiama
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

Musicai Instruments
,______ Muzikosi Instrumentai_______
! PARDUOSIU savo grojiklį pia
ną, išrodo ir groja taip naujas, už 
$95, $40 cash, kitus j 3 mėnesius. 
6621 So. Richmond Avė., 2-ros 
lubos.

M & K Motor Sales
onfcaroK »rnani*f ir *t*aknno>aa*t vartotų 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniAkame 
stovyje, karai parduodami nuo $1SO iki 
9ZUUO. Mes turime karą kuria tinka viso 
kiemą reikalams. Cash, lAmoktijimais, tnai 
tiais.

8811-18 8a. Halsted St.

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

7020 So. Halsted St.

$5 ĮMOKĖTI 
KITUS Į

3 METUS

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

GROJIKUS pianas A-l stovyje, 
I turi puikiausi toną, parduosiu už 

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

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

............ $395
Išmokėjimais Į

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

2560 So. Halsted St. 
Atdara visada

namai, 
namus, I 

i pa- ;
stogus, i 
jveuam j

MŪRINIAI ir mediniai 
garažai, porčiai, pakeliam 
pertaisom, jdedam cementinius 
matus, šalygatvius, grindis 
malevojam, plasterioiam, 
phimbingą, visas darbas garantuo- j 
tas, telefonuokit dėl dykai apskait
liavimo, Brunswick 4707.
AJAX CONSTRUCTION CO. I

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

2206 Mihvaukee Avė.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?1
MES darome 2 niorųičius ant 

South Improved Heal Estate. 3500 .
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

VVINTON AND NARTEN
6829 S. Halsted St.

| NEATSIŠAUKUSIŲ RAKANDAI 
350 mohair ir frieze sek. sotų $63 
200 vvalnut miegruimio setų .... $49 
175 vvalnut valgomo kamb. setų $45 
Florentine puikus pusryč. setas $15 «565,4'

Į 9x12 Wilton ir Axminster kaurai, | island
„ _ j1* daugiau .Jarais arba nedėlioj.
Dunn Bros. Fireproof Bldg. :__________________

6714 Cottage Grove Avė. _
Atdara iki 10, nedėlioj iki 6 vakaro - . .
________________________________ demonstratonus, '

j nėtas, naujo karo garantija,’ $1275, 
% nuoš. įmokėti. A.
6718 So. Westem z\ve.

NASH 1927 coach, labai gerame 
stovyje, mechaniškai gerame stovy
je, geras visais atžvilgiais, kaina

. F1NANCE CO., 7001 Stony 
Fairfax 8030. Atdara va-1

NASH special 6 durimis sedan, 
, 1700 mylių važi-

ARGO,
APLEIDŽIU miestą,

MES atliekame viską prie na
mu statvmo.
bume namus, bnngalovvs, gara
žus, porčius. Atsišaukit pas mus 
dėl dykai apskaitliavimo.

Taisome, perdir- Morgičiai pirmi ir antri
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

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

turiu 
parduoti pigiai savo gražius 
kandus. Parduosiu dalimis.

1543 N. Homan Avė. 
Netoli North Avė.

ra-

935 W. Marquette Road 
Tel. \Ventworth 8548 PERKAME

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

Lietuvos Paskolos Bonus

KĄ TURITE MAINYMUI?
Mes mainom namus visokių kai

nų. Lotus, farinas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mos parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

Farms For Sale 
____Ūkiai Pardavimui 

Resortas ir Farma

iš

Viena iš puikiausių Michigan 
’/esortų, 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 mėgiamas. Gry
no pelno neša apie $14,000 j1 
metus. Vertas virš $80,000, 
parduosiu už $68,000.

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

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

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

Real Estate For Sale
Numai-žemė Pardavimui

Extra Mainai
IŠSIMAINO puikus 5kių kamba

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

IŠSIMAINO bizniavus namas; sta
ras ir 2 flatai, su 2 karų muro ga
ražu, mainysiu ant 2-jų flatų pri
valė namo, arba bizniavų lotų, i 
bungalojv.

1ŠSIMA1NO 6ių flatų puikus na-, vaSf stikliniai porčiai, pleisteriotas 
inas, su 4 karų muro garažu, mai-1 skiepas. Šovininiais 6125 S. Wash- 
nysiu ant mažesnio namo, summer: tenaw Avc., Prospect 77c3.
resort, arba ant ne didelios farmos Į ‘____________________ _
ir netoli nuo Chicagos. . . . .

IŠSIMAINO 13 flatų kampinis: . I ’ARD AVIMU! 17,500 ketvirtai- 
muro namas, mainysiu ant kelių na-1 n.,V P‘-dų prie 43 St. netoli Halsted, 
mu senoj apielinkėj. j tinka gasohno stočiai, mažai dirb-

IšŠlMAINO puiki' farma, 39 ake- tuvei arba garažui. Pabudavosim pa; 
rių, Wisconsin Valstijoj, mainysiu P,rkėjo norą arba mainysim į 
ant namo, nepaisant apielinkės. Ta.no-. utoo

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, lll.j mainysiu ant automobilio, 
bučernūs arba ne didelio namo.

IŠSIMAINO puikus garažas, mai
nysiu ant didelio namo.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas

REIKALINGA namų, vidutinio di
dumo, 
žesnlų 

C.
mainyt ant lotų 
namų.
P. SUROMSK1S

Real Estate
3352 So. Halsted

Yards 6751

arba ma-

& CO.

st.

PARDAVIMUI 5 kambarių muri- 
-- i nis bungalow, karštu vandeniu šil- 
nr (lomas, didelis mūrinis garažas, au- 

| tomatiškas gasu vandens šildytu-

rezidencijos lotus. Taipgi lotas 33x 
125 prie 5751 So. WpIIs St., kaina 
$1500. šaukit Bayer, Spaulding 9500

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

4108 Archer Avenue 
Phone Lafayette 5117

PAR )AV1MUI 
namas 
duosiu, 
savininkas eina j kitą biznj. Agen
tams pilnas nuošimtis.

kampinis muro 
su bučerne ir groserno. Par- 
už teisingą pasiūlymą, nes

pilnas nuošimtis.
NAUJIENŲ SKYRIUS 
.‘>210 So. Halsted Street 

Box 298

PARDAVIMUI arba mainy
mui — N. W. kampas 65 & Mo
zart, 4 flatai po 4 kambarius, 
garu šildomas, moderniškas. 
Bargenas gręitam pardavimui. 
Priimsiu lotus. Savininkas Tel.

i Crawford 4451.

3 FLATŲ. Kaina $3,000. 2V4 auk
štų namas, prie 536 W. 45th SI., 2-5 
ir 3 kambarių apt. Didžiausis barge- 
nas Chicagoj. Tiktai $300 cash, o ki
tus po $30 j mėnesi. Arba mainysiu. 
Renclų j mėnesį apie $60.

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

SAVININKAS labai serga, turi 
parduoti tuojau. Tas ilgai nebus. 
$1500 pigiau, pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 f]., 
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.

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

568 W. 18th St.

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

Mokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

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

2902 W. North Avė., 
kampas Francisco avė.

NAUJI STuDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas - su 
spare tire, bumperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atvežtas prie du
mi — kaina tiktai $1,345. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Commander Sedan pilnai 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
kurie norite pirkti naujj karą arba 
mainyti seną į naujį — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite j nriTTlA ATVl'A CATPC
806

T).

MILDA AUTO SALES
W. 31st St., Tel. Victory 1696 
KURAITIS ir A. KASIULIS 

Savininkai

PARSIDUODA C sėdynių 1927 m. 
Jewett automobilis, mažai varto
tas, išrodo kaip naujas. Norėdami 
gerą automobilių 'už pinigus, atsi
šaukit Lafayette 1329.

NAUJIENOS

PASKOLINSIM nuo $5® iki $300 
už 2’4 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

1739 So. Halsted St
Chicago,. UI.

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

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

KRISHACK
Anglys, Malkos, Ledas, Perkrausty- 
mas, Automobiliais Patarnavimas, j

4628 Wentworth Avė.
Phone Yards 5318

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co 

1617 West 47th St.

M A LEVOJIM AS, POPIE R A VIM A S
Dekoravimas, specialės kainos na- j 

mų savininkams, darbas garantuo-! 
tas. Mes atvažiuojam bile kur mie-' 
ste. Pašaukit mus telefonu dėl dy
kai apskaitliavimo.

Nevada 4215

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

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

IŠ SANDELIO RAKANDĄI 
PARDAVIMUI

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

Atdara vakarais ir nedėliomis 
AVAILABLE FIREPROOF 

AND STORAGE CO. 
7728-32 Stony Island Avė.

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

$5

Business Chances
Fardaviinui Bizniai

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

2559 W. Pershing Road

PASTATYSIM ant jūsų loto, nie
ko nej mokėjus. 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 moderniška ir naujos mados 
ir moderniški parankumai. Šaukit' 
budavotoją. FRANK LYNN, 5944 N. 
Rockwell St., Edgewater 1930.

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

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

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

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

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

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

TAISAU pigiai senus namus, 
pleisteruoju, malevoju, kalsamainuo- 
ju, popieruoju. Kam reikia kreip
kitės pas A. MASAYEK, 731 W.. 
60th St., Normai 5235.

CONSUMĖRS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Kedzie 5111.

Financial
Finansai-Paskolos

Personai
___________Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attornay, 

2810 W. Chicago Ava.
Dept 7 

Chicago, III.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai, viskas kas reikalinga. Kartu 
arba skyrium. Labai pigiai. J. Z., 
3321 So. Auburn Avė., 2-ras aug- 
štas.

FKUDENTIAI AUTO LOANS: 
atdara vauaraie, 803 E. Olat Si., kampa* 

Cottago Grove Mtdway 4111

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskolinama jums $100, $200 
arba $300, imame legali nuošim
tį. Pinigus gausite | 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Copy- 
Patentų 

su 
ir

EQUITY Į MAINUS
Jei jums yra pavojaus pražudyti 

equity lotų arba kitų real estate, 
matykit mus tuojau. Proga apver
sti savo įplaukas į spekubatyvę 
propoziciją. Nereikia damokėti cash. 
Ir ne real estate mainai. EQUITY 
EXCHANGE, Central 3444, arba ad
resuoki! Box 1060, Naujienos.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

2750 W. Roosevelt Road

REIKIA gero bučeriaus; gera al
ga ir geros darbo sąlygos. Tel. 
Pullman 3641. 12022 So. Halsted 
St.‘, W. Pullman, III.

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

AJAX FURNITURE CO. 
1432-34 W. Madison St. /

MES parduosim už užlaikymą 
sandėlyj Keleto kambarių rakandus 
už jūsų pasiūlytą kainą. Gražus 
hair ir velour seklyčios setas, 
gomo ir miegruimio kambarių 
tai, pianai, kaurai, karpetai. 
riausis barmenas ir pigiausios 
nos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

mo
vai-

se-
Ge- 
kai-

DID2IAUS18 bnrgonns miesto. Mes par
duodam piKiausiomis kainomis. Viskas par
duodamu už užlaikymu. Seklyčių, mletrrui- 
mių, valgomų kambarių setai. liampos, 
kaurai. BALD STORAGE CO.. 1142 W. 
Madison St.

IS SANDELIO BAROENAI 
$30,000 vertflH .naujų rakandų ir kaurų 

turi būt iiparduota labai pigiai. 
4 kambarių, verti 91000
4 kambariu, verti 92000 ų,-.,.,
9200 Mohair h’riezo HcklyėioH HetaH . $88
$450 Friezt* seklyčion netan
$150 rleAutlnin valgomo kamb. 
$185 5 Arnotų v .. ' _
Coxweli kr5*iai. kaurai visokios
5 Arnotų pusryėiatns Hetan ........

Klauskit M r. Varmei 
COLL1NS STORAGE 
5114 Madison Street 

Atdara vakarais iki 9, nedalioj iki

...... 94 75 
„ .. . ę;::i 

$145 
_  netiiH $55 

wahnit nihtfiuitiiio ai-tau $88 
rilAlo*. 

$10

5

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

3150 So. Halsted St.
Victory 3313.

PARDAVIMUI geras restauran- 
tas. Daromas puikus biznis. Pigi 
renda, lietuvių apielinkėj.

4326 So. Kedzie Avenue

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

1831 So. Halsted Street

PARDAVIMUI beauty parlor, ge
ras biznis, °Permanent” mašina. 
Parduosiu pigiai. Gera proga bar- 
beriui. 3320 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė su 4 pa- 
Syvenimo kambariais, renda $35.00. 

rba mainysiu ant saliuno.
1243 W. 69th Street

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Geras bargenas. Turiu du biz
niu, noriu parduoti vieną. Atsišau
kit greitai. 716 W. 31 st St.

PARDAVIMUI pigiai grosernė su 
gyvenimui kambariais; geras biznis, 
gera proga žmogui prasigyventi. 
Parduosiu pigiai. Atsišaukit

4112 So. Wood Street

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

Tel. Lafayette 1083

SPECIALIS BARGENAS
Turi būt parduotas tuojau gra

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

5730 So. Whipple St. 
Raktai randasi

3211 W. 63rd SL, Hemlock 4900

INDIANOS FARMOS
Mes esame prisirengę parduoti 

įrengtas farmas visokio didumo. Ra
šykite tuojau.

F. II. Mayne Farm Agency 
749 Broadvvay, Gary, Ind. 

Telefonas 5909

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,

MODERNIŠKA 120 AKRŲ PIE
NININKYSTES FARMA

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

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

Phone 364

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 vž 
tokį mimą 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 Place.

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. 7769

Prie 
kiekvieną savaitę, pradedant gegu
žio 12

$10
iransportacija, hotelio 

valgį ir t. t.
Padarykite susitarimą 

r es mes galim nuvežti 
1 ežiuotą skaičių žmonių, 
musų miškų apaugusius 
inius, 75x150, f , 
20% įmokėti, kitus po $5 į savaitę. 
Phone Wabash 6593 arba rašykit 
Long Lake Woodlands. Room 522, 
166 W. Jackson Blvd., Chicago. 
Pardavinėtojų reikia.

išlaidas,

iš anksto, 
tik apru- 
Apžiurėkit 

vasama- 
$150, išmokėjimais,

MES turime keletą 2 flatinių 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

AUKSINIS OBUOLYS
Nors kiek apipelėjęs, bet labai 

gardus. 30 akrų, sodnine ūkė, geri 
budinkai, % mylios į miestą, $3500.

70 akrų, labai geri budinkai, pui
kus sodnas, arti miesto, $5000.

119 akru, gera žemė, 
kai, apsėti laukai, yra gyvulių ir 
padargų, $3000, įmokėti $1000.

138 akrų ūkė, gera žemė, geri 
budinkai, 12 karvių, 3 
kiaulės, upė, miškas, sodnas, arti 
miesto, kaina $6500, viskas leng
vais išmokėjimais. ,

P. D. ANDREKUS 
Real Estate 

Pentvvater, Mich.

geri budin-

arkliai, 5

EKSTRA SPECIALIS BARGENAS 
3 po 30 pėdų lotai prie Califor- 

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

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

Mar- 
baž- 

lietu- 
daug

3654.

Real Estate For Sale

$500 PIGIAU, naujas oct. frontu 
mūrinis, 5 kamb. karštu vandeniu 
šildomas, stikliniai porčiai, viškai, 
garažas, cementuota gatvė, 21 min. 
važiavimo iki vidurmiesčiui, parduo
du dėl mirties. 5237 N. Langlade 
Avė., Pahsade 8772.

$100 ĮMOKĖTI arba lotą, j 2 fla
tų namą, 61 St. ir Champlain Avė. 
Geras dėl rooming house.

Plaza 4411

NORIU pirkti dviejų ar trijų 
aukštų munnj biznio namą Bright
on Parko apielinkėj. Box 1064, 
Naujienos, 1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI arba mainysiu 
ant 2 flatų, gražioj apielinkėj 
bizniavę Halsted iSt. prapertę, 
netoli Capitol teatro. Gražiame 
stovyje du namai ant vieno loto 
su štoruku. Rendos $135 j me
nesį. Čia ne pagini barščiai, bet 
bargenas.

3151

Kaina $12,000.
Z. MICHIULIS
So. Halsted St. •

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

4020 Normai Avenue 
Ant kampo, vienos durys į šiaurę 

Nuo 9 iki 4 po piet

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

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

jmo-

WALTER J. PAUL
6601 S. Western Republic
8236 W. 55th St. Hemlock

4170
2389

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

Virginia 1050

BERWYN
Pardavimui 4 bungalovvs po 6 

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

Bungalows Už 
$500 

įmokėjus 
paskutinė proga įsigyti vie- 

ultra modemiškų namų.
$75 į mėnesį. Skam-

ir tai yra tiesa, ši kompa- 
viena didžiausių Chicagoje, 
ant jusu loto gražų, mo- 
namą. Visas namas bus iš 

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

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

Carlson Construction 
Company 

10838 S. Talman Avė.

Jūsų 
ną šių 
Ir po 
ba gerai 
nija yra 
pastatys 
dernišką

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 WILKEN, 
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 Marquette 
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, firmas šildomas, 
vėliausios mados, kaina <$7500, $55 
j mėnesį, įskaitant nuošimčius. 
5635 Irving Park blvd. Kild. 5773.


