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Pietų Kinai rengias 
sprendžiamai kovai 
su Pekino valdžia

17 angliakasių loka- Italų valdžios planai 
lių unijų neteko uni- fašizmui svetur ita- 

jos čarterių luose propaguoti
Pekino diktatorius mobilizavo 

100,000 kariuomenės nacio
nalistų ofensivui atmušti

U. M. W. of A. pavartoja griež
tų priemenių prieš lokalus,1 
atsisakančius nutraukti ry
šius su komunistais

Reorganizuojama visa konsula- 
rinė tarnyba, kuri turės rū
pintis, kad italai svetur išlik
tų ištikimi Italijai

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 3.
Vyriausias Pietų Kinų na

cionalistų karo vadas, gen. 
Čian Kaišek, ,savo vyriausįjį 
štabą perkėlė į Isinaną, šantun- 
go sostinę, kad galėtų patsai 
vadovauti galutinai kampanijai 
prieš šiaurės Kinų diktatorių, 
čang Tsoliną, ir jo sostinę Pe
kiną.

Gen. čang mobilizavo arti 
100,000 kariuomenes Tečau 
apielinkėje, Tientsino-Pukovo 
geležinkelio linijoj, palei čihli- 
šantungo sieną, kur yra dideli 
šiauriečių arsenalai, toje srity 
veikiausiai ir įvyks sprendiža- 
mi mūšiai.

BELL A IRI', Ohio, geg.
Ohio valstijos United 
Workers of America pirminin
kas Lee Hali atėmė čarterius 
iš septyniolikos lokalių unijų 
Betmont kauntėj.

Tatai padaryta dėl to, kad 
tos lokalūs unijos atsisakė pa
šalinti iš savo tarpo narius, 
kurie susidėjo su komunisti
niais unijos ardytojais, pasi
vadinusiais save “save-the- 
union” komitetu.

Bendrai toms septyniolikai 
lokaliu unijų, iš kurių atimta 
čarteriai, priklausė daugiau 
kaip 5,000 angliakasių.

Mine
ROMA, Italija, geg. 3. Fa

šistų valdžia reorganizuoja visą 
savo konsularinę tarnybą už
sieniuose. Ta tarnyba bus dvi
gubai didesnė, susidedanti iš 
300 .svarbiausių įstaigų, jų tar
pe 70 generalinių konsulatų, 88 
konsulatų, 92 vicekonsulatų 
pirmos klasės ir 50 garbės kon
sulatų antros klasės. Be to bus 
visas' tinklas mažesnių agentu-

Iš nacionalistų šaltinių girdėt, 
kad Čang Tsolinas iš tikrųjų 
rengiąsi* geriau pasitraukti iš 
čihli provincijos, nekad dar ri-

Nobile dirižabliu Ita 
lia išskrido į Špic

bergeną
čiais. Nesitikėdamas laimėti, jis 
bijąs tuo pralaimėjimu praras
ti savo prestižą pačioj Mandžu- 
rijoj. Praneša, kad savo šeimą 
jis jau išsiuntęs į Tientsiną.

Sutinka atidaryti geležinkelį
Pranešimai iš Tsingtao sako, 

kad įvykusioje konferencijoj 
tarp Japonų vyriausybės ir Ki
nų nacionalistų, pastarieji su
tikę atidaryti šantungo geležin
kelį ir leisti 
nei operuoti 
Tsinanfu.

Japonų kariuoftu-

prieš japonusAgitacija
Nors įtempti santykiai tarp 

nacionalistų ir japonų kiek pa
gerėjo, kinų organizacijos Šan
chajuje nepaliauja savo agita
cijos prieš japonus. Į pietiečių 
kovos laimėjimus prieš šiaurie
čius šanlunge kinai žiuri kaip 
į kovos laimėjimus ir prieš ja
ponus, kuriuos nacionalistai lai
ko Pekino diktatoriaus čang 
Tsolino talkininkais.

STOLP, Vokietija, geg. 3.— 
šį rytą, kaip 3:20 laikrodžio, 
gen. Umberto Nobile pakilo iš 
čia savo dirižabliu Italia ir iš
skrido kelionėn į Špicbergeną, 
iš kur jis skris į žiemių ašigalį.

Iš Stolp j Špicbergeną yra 
1,700 mylių. Dirižablis veikiau
siai pakelini sustos dar Vadsoe, 
Norvegijoje, pasiimti daugiau 
gazo ir benzino.

Perskrido per Stokholmą
STOKHOLMAS. Švedija, geg. 

3. — Skrendąs į Špicbergeną 
gen. Nobile dirižablis Italija 
perskrido viršum Stokholmo

rų.

Viso to naujų konsularinių 
agentūrų tinklo uždavinys bus 
dvejopas: 1 — kelti Italijos pre
kybos interesus svetur; 2 - 
organizuoti svetimose valstybė
se gyvenančius italus, auklėti 
juose fašizmą ir žiūrėti, kad 
jie ncištautėtų, bet pasiliktų iš
tikimi Italijai.

Savo komunikate spaudai vy
riausybė sako:

“Fašizmas sprendžia, kad kur 
tik svetimame krašte yra italų, 
ten turi būt Italijos valdinin
kai jiems atstovauti ir padėti 
jiems išlaikyti savo tradicijas, 
savo kalbą, savo papročius. 
Fašizmas stengsis tuos dešim
tį milionų svetur gyvenančių 
italų išlaikyti italais, tikrais 
savo gimtojo krašto, Italijos, 
sūnumis.”

Darbininkus naudoja

Stokholmas yra apie 320 my
lių nuo Stolpo, Vokietijoj, iš 
kur orlaivis išskrido.

Vėl žemės drebeji 
mas Graikijoje

Korinte dar keletas namų 
griuvo; žmonių nenukentėjo

su-

KYBARTAI. — čia yra mez
gimo fabrikas “Kolumbas.” 
Fabrikantai priima tik tuos 
darbininkus, kurie moka vokiš-. 
kai. Meisteriai reikalauja iš 
darbininkų kalbėti tik vokiškai, 
kurie kalba lietuviškai, tiem 
grasinama atleisti iš darbo. 
Darbininkų naudojimas did
žiausias. Darbo sąlygos sun
kies; dirbama 11 vai. Vyram 
mokama 3 litai, moterims 2 lt. 
50 et. į dieną.

Kova su maištinin 
kais Meksikoje

Nebraska nukentėjo 
nuo audros

Kautynėse su federaline kariuo
mene keletas maištininkų 
bandos narių užmušta

MEKSIKOS MIESTAS,
3. — Iš Torreon praneša, kad 
apie trejeto dešimčių maištinin
kų banda puolė ir sudegino 
geležinkelio stotį Rimoj, netoli 
nuo Torreono, o taipjau bandė 
paardyti geležinkelį, matomai 
tikslu sukuldyti traukinius ir 
sutrukdyti susisiekimą. Bet čia 
jie buvo federalinės kariuome
nės dalies užklupti, ir įvyku
siame susikirtime keletas ban
ditų buvo nukauta, o du paimti

federalų besigenami.

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras Šiai dienai 
pranašauja: ‘

Veikiausiai bus lietaus ir per
kūnijų; vėsiau; stiprus, dau
giausiai žiemių vakarų vėjai.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 65° ir 90c F.

šiandie saulė teka 5:43, lei
džiasi 7:21. Mėnuo leidžiasi 
5:50 ryto.

ATĖNAI, Graikija, geg. 3.— 
Korinto sąsmaugoj vakar įvy
ko vėl žemės drebėjimas. Buvo 
jausti šeši supurtymai, du jų Vakar vakarą Nebraskos vals- 
taip stiprus, kad Korinto mieste tijoj siautė smarkios audros,, 
dar keletas namų i 
Žmonių niekas nenukentėjo.

Drebėjimas Konstantinopoly
KONSTANTINOPOLIS, Tu r- žeisti.

kija, geg. 3. — Praeitą naktį j Audra siautė taipjau ir lo- 
'ia buvo jaustas stiprus žemės woj, kur irgi padarė žalos, 
drebėjimas, tęsęsis apie dešimtį 
sekundų.

LINCOLN, Neb., geg. 3. —

sugriuvo, padarydamos nemaža žalos. Pa
čiam Lincolno mieste keletą 
stogų nunešė ir daug medžių iš
laužė. Keletas žmonių buvo su-

Jungtinės Valstybės tu
ri dar 17 bilionų skolos

Del potvynio Graikijoj 
3,000 šeimų liko be 

pastogės

-----------  ATĖNAI, Graikija, geg. 3.—
yVASHINGTONAS, geg. 3.— Išėjus iš krantų Strumos upė 

Per balandžio mėnesį valdžia užliejo didelius plotus laukų 
atmokėjo $89,125,067 valstybės Seres ir Demirhissaro apielin- 
skolų; neatmokėtu 
dar $17,847,691,931.

Nuo 1919 metų rugpiučio 31 no nuostoliai siekia

skolų liko kėse. Trys tūkstančiai šeimų 
| liko be pastogės. Padaryti tva- 

" , apie 80 
dienos, kuomet Jungtinių Vals- milionų drachmų (daugiau kaip 
tybių skolos siekė viso labo 1 milioną dolerių).
daugiau kaip 25 >4 biliono dole- —»----------------
rių, iki šiol atmokėta jau $7,- * ge seimas šaukiamas 
749,109,717. susirinkti VIII. 3
Meksikoj areštuota ku- GENEVA, Šveicarija, geg. 3. 
nigas ir kelios vienuolės — Devintas Tautų Sąjungos 

---------------------------, seimas Šaukiamas susirinkti 
Genevoje rugsėjo 3 dieną.MEKSIKOS MIESTAS, geg. 

3. — Iš San Pedro, Coahuila 
valstijoje, praneša, kad ten ta
po suimtas vienas kunigas, 
Francisco Garza, ir kelios se
sers vienuolės, nusikaltę baž
nytiniams įstatymams.

SAN ANTONIO, Texas, geg. 
3. — Jo aeroplanui nukritus 
žemėn ir užsidegus, sudegė 
aviacijos kadetas Irwin Best, 
23 metų amžiaus.

New Yorko muitinės inspektoriai šių dviejų jaunikaičių, Rrook- 
lyno aukštesnės mokyklos studentų, nė kratyti nekratė, kai jie 
grįžo iš anapus vandenyno. Charles Gali (kairėj) ir Clarence 
Carlson su $80 kišenėje perplaukė vandenyną, apkeliavo Euro
pą ir sugrįžo namo, sveiki ir linksmi. Kelionėse, žinoma, jie tu
rėjo padirbėti, bet svieto vistiek pamatė.

Papa barasi dėl mer 
gaičių atletikos 

rungtynių
ROMA, Italija, geg. 3. Pa

pa Pijus XI parašė atvirą laiš
ką kardinolui Pompili, Romos 
diecezijos vikarui, protestuoda
mas prieš rengimą Romoje mer
gaičių atletikos rungtynių, ku
rios turi prasidėti šį penktadie- 
ni-

Papa smerkia viešus mergai
čių ir jaunų moterų atletinius 
pratimus ir pasirodymus, kaip 
nepadorius, ir apgailauja, kad 
tame šventame katalikybės mie
ste dvidešimtame šimtmety 
žmonių padorumo jausmas nu
kritęs dar žemiau, nekad pago
nių Romoj.

30 sužeista traukinio 
susikulime Meksikoj
GUADALAJARA, Meksika, 

geg. 3. Meksikos Miesto-Gu- 
adalajaros geležinkely, netoli 
nuo Ocotlano, vakar susikūlė 
pasaži rinis traukinys. Daugiau 
kaip trisdešimt žmonių buvo 
sužeista, daugelis pavojingai.

Nelaimė atsitiko (lel, matyt 
maištininkų, pagadinto geležin
kelio.

Emiras Amanullah 
vyko į Rusiją

at-

MASKVA, geg. 3. — Afga
nistano emiras Amanullah iš 
Lenkijos atvyko į Rusiją. Sie
nos stoty Negorieloje jį pasiti
ko oficialine sovietų delegaci
ja. Iš Ncgorieloje Amanullah 
tęsė toliau savo kelionę per 
Minską į Maskvą.

Kratos žydu sionistų 
įstaigose Kaune

KAIMAS, geg. 3. (JTA).— 
Politinė policija padarė kratų 
žydų sionistų centro įstaigoje, 
o taipjau sionistų laikraščio 
“Idišė štimė” redakcijoje.

Amb. Morrow susirgo

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
3. — Susirgo Jungtinių Valsty
bių ambasadorius Dwight W. 
Morrow.

Sovietai parduoda 
meno turto už 10 

milionų rubliu c- C

vietų Rusijos liaudies komisarai 
savo mjtingę nutarė parduoti 
Vėl užsieniuose daug brangių 
meno daiktų — tapybos ir 
skulptūros kurinių, kilimų etc. 
—ir tuo budu surinkti bent 10 
milionų rublių.

Per pastarus dvejus metus tai 
bus jau ^ketvirtas toks Rusijos 
meno turtų išpardavimas.

Naujoji Zelandija nu
kentėjo nuo audros

WELLINGTON, N. Z., geg. 
3. —r Visoj dominijoj praeito 
pirmadienio naktį siautė smar
kiausi audra, ciklonas, pada
rius didelės žalos.

Ypač nukentėjo laivai Wel- 
lingtono ir kituose uostuose.

J. V. sumokėjo pensijų 
$7,663,900,000

WASHINGTONAS, geg. 3.— 
Pensijų biuro skaitmenimis 
per arti pusantrų šimtų metų 
būtent nuo 1790 iki šių metų 
balandžio 1 dienos Jungtinės 
Valstybės sumokėjo savo pen
sininkams viso labo $7,663,- 
900,000. Į tą sumą neįskaityta 
atlyginimas didžiojo karo vete
ranams, kurs buvo sumokėtas 
per veteranų biurą.

Senato komisija prita
ria statymui 15 kreise

rių
WASHINGTONAS, geg. 3.

Senato laivyno komisija priė
mė atstovų buto priimtą lai
vyno statybos programą, būtent 
pasta tyit’i penKioliką kreiserių 
ir dar vieną aeroplanų gabena
mąjį laivą.

PRANAŠAUJA BATUS ŽY
MIAI PABRANGSIANT

NEW YORKAS, geg. 3. — 
Odos pirkliai pranašauja, kad 
oda batams per ateinančius pus
antrų
sianti, 

batui.

metų žymiai pabrang- 
del to pabrangsią irO

Didž. Britanija at
šaukia savo karo lai 

vus iš Egipto

m misteris Cluim- 
notoj pareiškia, 
Britanija tikintis, 

vyriausybė bu- 
ir vengsianti at- 

privcdusj

Jpėja betgi, kad busianti pri
versta vėl įsimaišyti, jei Egi
ptas bandytų priimti nepa
kenčiamą įstatymą 

_________________ i

LONDONAS, geg. 3. — At
sakydamas j Egipto vyriausybės 
notą, kuria ji pranešė, kad įs
tatymas. susirinkimams regu
liuoti tapęs atidėtas, britų už
sienio reikalų 
Iceriai n savo 
kad Didžioji 
jogei Egipto 
sianti atsargi
gaivinti vėl ginčą 
prie dabartinio krizio. Didžioji 
Britanija norinti, idant Egipto 
vyriausybė aiškiai suprastų, kad 
jei minėtas įstatymas susirinki
mams reguliuoti busiąs vėl įneš
tas svarstyti, tai jo didenybes 
vyriausybė busianti priversta, 
kaip kad ir šį atveji, įsimaišyti 
ir neleisti įstatymo priimti.

Chamberlain pranešė parla
mente, kad įsakymas penkiems 
karo laivams plaukti į Aleksan
driją tapęs atšauktas.

Nubausti “Ūkininko” ir 
“Ryto” redaktoriai

KAUNAS, bal. 12. — Kauno 
karo kcm< ndantas, už nesilai
kymą sapudos taisyklių, nu
baudė “Ūkininko” redaktorių 
pil. Savicką 50 litų pinigais ar
ba septyniomis paromis arešto 
ir “Ryto” atsakomąjį 
rių pil. Jakulrauską 
200 litų arba, vienu 
kalėjimo.

redakto- 
pinigais 
mėnesiu

Austrija atsisako iš
duot Belą Kun’ą

VIENA, Austrija, geg. 3. — 
Austrijos vyriausybė atsisako 
išpildyti Vengrijos reikalavi
mą, būtent, išduoti jai suimtą 
Vienoje vengrų komunistą Be
lą Kun’ą, buvusį komunistų dik
tatorių Vengrijoje.

Jo išdavimo Vengrija reika
lauja klaip kriminalisto, kaltin
dama liela Kun’ą dėl papildytų 
komunistinio teroro laikais gal- 
važudybių Vengrijoje.

Ledai užmušė šešis vai
kus Rumanijoje

BUCU AREŠTAS, 
?eg. 3. 
siautė smarki audra su ledais.

Rumanija,
Rumanijoje vakar

padariusi daug žalos.
Klausenburgo apielinkėj le

dai krito didumo kaip vištos 
kiaušinis ir šeši vaikai buvo už
mušti, o dešimt ar daugiau as
menų sužeisti.

Kasyklų atidarymą dar 
atidėjo

SPRiNiGFIEIJ), 111., geg. 3. 
— Peabody Cool kompanija, 
kuri žadėjo šį penktadienį pra
dėti operuoti savo kasyklas, 
vienas netoli nuo Springfieldo, 
antras Taylorvillėj, opera vimą 
Taylorvillės kasyklų dar atidė
jo.
RADO NEGYVUS FARMERĮ 

IR JO ŽMONĄ

BEMIJI, Minn., geg. 3. — 
Farmoj, netoli nuo čia, trys 
vaikai, kurių vyriausias 5 me
tų amžiaus, atsikėlę iš ryto rar 
do savo tėvus, Augustą Lued- 
tke ir jo žmoną, negyvus.

Tardymas parodė, kad Lued- 
tke nužudė savo žmoną, o pas
kui pats pasidarė galą.

107

Britai protestuoja 
prieš J. V. pakraščių 
sargybos veiksmus

Gaudydami svaigalų kontra
bandą, sargybos laivai užpul
dinėja svetimus laivus už 
teritorinių vandenų

WA3HINGT()NAS, gtg. 3. - 
Pakraščių sargybos laivų žy
giai svaigiųjų gėrimų kontra
bandai gaudyti jvėlė VVashing- 
tono vyriausybę* į diplomatinę 
korespondenciją su įvairiomis 
svetimomis valstybėmis, kurių 
laivai buvo puolami ir krečia
mi, arba j kurių teritorinius 
vandenis tie sargybos laivai bu
vo neteisėtai jsibriovę.

Tie pakraščių sargybos žy
giai jūrėse buvo taip įkyrus, 
kad labai gali būt, jogei dau- 
£uma iždo departamento pada
rytų sutarčių, kuriomis Angli
ja ir kitos valstybės pasižadė
jo veikti bendrai su Jungtinė
mis Valstybėmis svaigalų kont
rabandai sulaikyti, bus vėl pa
naikintos.

Užvakar Anglija užprotesta
vo dėl įsibriovimo trijų Ameri
kos pakraščių sargybos laivų į 
St. George uostą, Berniudoj. 
Atsakydamas į protestą, valsty
bės sekretorius aiškinasi, kad 
tie laivai įėję i britų uostą tik 
apsirūpinti prėsku vandenimi ir 
maistu, o ne kontrabandos ieš
koti.

Britai labai pasipiktinę nuo
latiniais pakraščių sargybos ne
teisėtais žygdarbiais, ir šitokiu 
aiškinimu vargiai Kelloggui pa
vyks ginčas išlyginti. Britai 
ypač nusiskundžia, kad kiekvie
ną kartą, kada tik jie protes
tuoją, Washingtono vyriausybė 
visados teisinanti savo pakraš
čių sargybą.

Likimas buvusio Rusų 
armijos generolo

Pavogė marškinius nupirkti 
duonos badaujančiai savo šei
mai; kalėjime

NEW YORKAS, geg. 3. — 
Žmogus, kurs kitąkart buvo Ru
sijos armijoje generolas majo
ras ir kuris komandojo 70,(MM) 
kareivių, tapo suimtas ir padė
tas To-mbs kalėjime už dvejų 
marškinių pavogimą.

Tasai buvęs generolas — jo 
vardas Georgy I. Hedberg 
buvo suimtas, kai jis išmušęs 
vienos departamentinės krautu
vės langą pasiėmė iš ten dvejus 
marškinius. Areštuotasis pasi
sakė policijai, kad padaręs tai, 
norėdamas marškinius parduoti 
ir nupirkti duonos savo žmonai 
ir dvejetui vaikų, kurie badu 
mirštą.

Makedonijos revoliuci- 
ninkų vadas esąs 

nužudytas
— - T t

VIENA, Austrija, geg. 3. — 
Iš Sofijos, Bulgarų sostinės, 
praneša, kad tapęs nužudytas 
pagarsėjęs Makedonijos revt>- 
liucininkų vadas, Panche Mi- 
chailovas.

[Iš Sofijos jau nebe kartą 
buvo parnešimų apie Michailo- 
vo nužudymą, ir tai jau nuoi 
1925 metų, bet kiekvieną kar
tą tos žinios buvo prasimany
tos].

Bristol plaukia į Japoniją
ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 3. 

— Jungtinių Valstybių admiro
las Bristol kreiserių Pittsburgh 
išplaukė su vizitu į Jokohamą, 
Japonijoje.



NAUJIENOS, CMcago, m.
- L - --- ---- -

Penktadienis, geg. 4, 1928

[KORESPONDENCIJOS!
' Včliaus aplankiau giminaitę 
Mrs. A. Yanush, 6911 Middle- 
point, Fordson, Mieli.; labai 
gražiai gyvena, dukrelė Angeli-

i ne eina mokyklą, o ji pati (turi
Detroit, Mich.

Balandžio 11, 12 valandą die
ną mirė mano brolio sūnūs Ed- 
vvard G. Yurk, 6134 Common- 
wealth Avė. Kreipiausi į Ka
nados imigracijos viršininką 
Windsore prašydamas leidimo 
eiti į Detroit palaidojimui bro
lio sunaus ir leidimo gryšti at
gal Kanadon. Imigracijos virši- 
ninkas Buvo mandagus,
malonus kalboje su manimi ir 

davė man garbės žodį, kad aš 
galiu eiti į Detroitą laidotu
vėms ir vėl gryšti Kanadon. 
Pagal Kanados įstatymus taip 
ir turi būti, kad metus išbuvęs 
Kanadoje imigrantas turi teisę 
išvažiuoti iš Kanados su teise 
vėl gryšti. bet neilgiau kaip 24 
valandoms. Gi išbuvęs 5 metus 
gali išvažiuoti net 5 metams su 
teise vėl gryšti ir net piliečio 
teisių nenustoja. Pilietybę gau
na imigrantai išgyvenę Kanado
je 5 metus.

Persikėliau per Detroito upę 
ir kreipiausi į Detroito pasienio 
sargybą leisti mane į Detroitą. 
Sargyba nuvedė prie imigraci
jos viršininko, kuris taip pat 
buvo malonus ir mandagus, 
kaip kad Kanados pusėje. Davė 
man daug klausimų ir gavęs ma 
no atsakymus pagamino popie
rius ir be jokio trukdymo lei
do būti Detroite net dvi dienas. 
Dar imigracijos viršininkas iš
reiškė džiaugsmą, kad aš vos 
vienus metus išgyvenęs Britų 
pasaulyje jau laisvai su juo 
susikalbėjau anglų kalboje, be 
vertėjo pagalbos.

Gavęs leidimą leidausi Det
roito gatvėmis važiuoti linkui 
mano brolio namų. Atvykęs jau 
radau gulintį karste man bran
gų ir mylimą Eduardą. Visas 
karstas paskendęs gražiausiose 
gėlėse. Visi gentys ir pažįsta
mieji atsilankiusieji pagerbti 
mirusį Eduardą sudėjo gyvų 
gėlių vainikus. Gražiausią vai
niką uždėjo General Motors 
kompanijos žemesnysis perso
nalas; augštesnieji tos kompa
nijos tarnautojai visi atsilankė 
ir sudėjo kiekvienas atskirai 
gyvų gėlių vainikus. Giminaite 
Mrs. A. Yanush su dukrele su
dėjo gyvų rožių vainiką, Mrs. 
E. Belewich ir visa šeima su
dėjo didelį gyvų gėlių vainiką 
ir daugelis kitų pažystamų dėjo 
vainikus. — viso buvo sudėta 
apie 20 brangių ir gražių vai
nikų.

Vakare kiaurai pervažiavau 
visą Detroit miestą. Bendrai 
Detroit miestas yra erdvus ir 
gražus miestas. Man teko būti 
Londone, Anglijoje, ten gavau 
slegiantį įspūdį: namai aukšti, 
gatvės siauros, vingiuotos, žmo
nių susikimšimas nepaprastai 
didelis, oras tvankus, saulėtą 
dieną nesimato saulės per dirb
tuvių durnus. Detroite visai 
kas kita, gatvės tiesios, plačios, 
pilnos aukštų medžių, dirbtuvės 
pagal galimybę iškeltos kraš
tai) miesto. Važiuojant gatve 
metasi akysna namai milžinai, 
daugybė senovės architektūros 
bažnyčių ir namų, taip pat dau
gybė naujausio stiliaus namų, 
gatvėse judėjimas gyvas ir 
skubus. Daugybė gražių par
kų. Visame mieste jaučiamas 
sveikas oras, lengva kvėpuoti. 
Mačiau lietuvių Romos katalikų 
bažnyčias iš oro ir salę. Nusi
fotografavau Dixie studio, 4836 
Dix Avė.; vėliaus sužinojau, 
kad tai lietuvis fotografas, bet 
gaila, kad jis kalbant su manim 
vartojo anglų kalbą, nors gir
dėjo, kad aš su broliu kalbu 
lietuviškai. Vėliaus aplankiau 
muzėjų. čia tai gavau malo
niausią įspūdį. Iš lauko ir iš 
vidaus muzėjaus rūmai puošnus 
ir įdomus savo gražia arcihtek- 
tura. Viduje yra atskiri kam
bariai paskirti kiekvienai tau
tai, tuose kambariuose matosi 
praeities ir dabarties įdomus 
daiktai surinkti iš vienos tau
tos. Eigipto kambarys įdomus

savo labai senais rinkiniais, yra 
mumijų net iš 300 metų, po 
Kristaus gimimo. Dar naujai 
pastatyti muzėjaus rūmai ir 
dar nevisi kambariai užpildyti, 
dar daug tuščių. Vertėtų Ame
rikos lietuviams paaukoti įvai
rių tautinių liekanų Detroito 
muzėjui, ten tie daiktai bus su
dėti vienam kambarin ir bus 
užvaldyta Lietuvos sekcija, kur 
svetimtaučiai galėtų pamatyti 
ii- lietuvių tautos liekanas. !*«.- 
čiame viduje muzėjaus, didelia
me kambaryje yra rinkinys ge
lių ir viduje gana gražus fon
tanas tryška, — tas daro gana 
malonų vaizdą.

darbą General Motors Compa- 
ny. Vėliau atlankiau giminaitį 
p. J. Janušauską, 2725—24 th 
St., gyvena savo nuosavam na
me, namas labai gražioje vieto
je ir gana gražus.

Vėliau nuėjau į imigracijos 
viršininko konceleriją. Imigra
cijos viršininkas pasakė: “dū
kui” už išpildymą Amerikos į- 
statymų, t. y., kad gryštu atgal 
j Kanadą ir išvažiavau i Kana
dą. Kanadoje parodžiau psssą 
ir be jokio trukdymo perėjau 
pasienio sargybos punktą.

-G. J. Y.

Saulei nusileidus gryžau į 
brolio namus ir išbuvau per 
naktį prie mirusio Edvvardo. 
Prabėgo per mano vaidentuvę 
visa praeitis, kaip aš atvykau 
į Kanadą ir gyvenau tarpe sve
timtaučių ; niekas su manim 
nenorėdavo turėti kokį nors rei
kalą, nes aš negalėjau susikal
bėti angliškai, o rusų ir lietu
vių, kurių kalbas moku, niekur 
neteko sutikti, aš jaučiausi vie
nui vienas, buvo ilgu ir liūdna. 
Bet mano brolis ir jo žmona, 
bei jo du sūnus manęs nepamir
šo, jie galėjo turėti Detroite 
linksmesnę vietą praleisti šven
tadienius, bet jie visuomet at
važiuodavo pas mane ir teikda
vo man tiek daug džiaugsmo; 
su jais aš jaučiausi laimingas 
ir jaučiausi tarsi tos šeimos na
rys ir aš esu; jiems nesant aš 
vėl ilgėdavaus ir man buvo be 
vertės visa Amerika, jeigu ne
būtų buvę brolio ir aš bučiau 
gryžęs atgal į Lietuvą. Šian
dieną sėdžiu nuliūdęs prie gė
lėmis apstatyto karsto, man 
taip ilgu ir gaila, kad matau 
karste gulintį man brangų Ed
uardą, narį tos šeimos, kuriai 
ir aš priklausau, matau karste! 
tą, kuris mane atlankydavo, 
kurį aš glamonėjau ir džiau
giausi juo. Brangus Eduardas 
tiek daug suteikė man džiaugs
mo ir aš troškau, kad jis gy
ventų ir kad aš jam galėčiau' 
atsilyginti už tai, bet ne gailės-1 
tinga mirtis nelaiko atskyrė j j 
nuo musų, jis turėjo teisę gy
venti ir naudotis savo tėvo tur
to, kurį sutaupė jo tėvas savo 
ir savo sunaus gerovei, bet li
kimas nulėmė netekti mums jo * 
amžinai.

Balandžio 13 d. buvo laidotu
vės. Gentys ir net pažystami 
išliko nuo darbo ir atvyko savo 
automobiliais palydėti į kapus 
a. a. Eduardą. General Motors 
kompanijai atsiuntė tris,, auto- 
fnobilius ir atvyko keletas aukš
tesnio personalo tarnautojų pa
lydėti į kapus. Laike laidotu
vių aš netekau dvasinės lygsva
ros, perdaug man gailėjo to mi
rusio jaunuolio, aš negalėjau 
paslėpti nuo žmonių akių mano 
sielos skausmo. Negailėčiau 
aš žilo senelio, kuris atlikęs 
žmogaus pareigas užleidžia vie
tą gyventi jaunai kartai, palie
ka suaugusius sūnūs bei dukte
ris. Bet man buvo gaila a. a. 
Edwaro,'kuris turėjo galimybę 
ir teisę gyventi ir ^al butų bu
vęs ir gana gabiu, naudingu bei 
reikalingu žmogumi visuomenei, 
nes jis užgimė tam, kad gyven
ti ir mirti, bet ne tam, kad 
mirti. Po laidotuvių buvo pie
tus, visi buvo liūdnos ir rimtos 
nuotaikos.

Po pietų aplankiau Kordo 
dirbtuvę. Prie Kordo dirbtuvės 
stovi nemažiau 1,000 žmonių 
laukiančių darbo,— nemalonus 
vaizdas; prie kitų dirbtuvių 
matosi įmėžiau bedarbių. Kordo 
dirbtuvė Detroite savo didumu 
bene bus didžiausia automobi
lių gaminimo įmonė visame pa
saulyje. Darbo sistema gana 
produktinga. Įdomu, kad Kor
do naujų automobilių stiklai 
daromi tokie, jogei sumušti ne
išpuola, dar ir sumuštu stiklu 
galima važinėti; labai gera, nes 
nelaimėje susimušimo stiklai 
nesužeis viduj esančių žmonių.

Herminie, Pa.

Išvarė “save the union” agentą

Balandžio 29 d. laikė savo su
sirinkimą vokiečių susivieniji
mo — Workmen’s Siek and 
Death Benefit Kund 154 kuo
pa. Į susirinkimą komunistai 
atsiuntė savo delegatą net iš 
Pittsburgho, kad parinkti aukų 
ir paraginti Herminie angliaka
sius prisidėti prie “streiko”, 
kurį komunistinis “Save the 
union” komitetas skelbia bend
rai su Pittsburgh Coal Co. tiks
lu suardyti angliakasių U.M. 
W. of A. uniją.

Pirmininkas atidaręs susirin
kimą pranešė, kad yra iš Pitts- 
bergho “save the union” or- 
ganizaorius ir ko jis nori, taip
jau trumpoje kalboje nurodė, 
kas yra “save the union” ko
mitetas ir kos jis siekiasi. Jis 
nurodė, kad “save the union” 
žmonės, kurie dedasi angliaka
sių “gelbėtojais”, ištikrųjų nė
ra nė angliakasių, nė kurios ki
tos unijos nariai, bet tik pa
prasti centriniai komunistai, 
kurie nenorėdami naudingo dar
bo dirbti, žvejoja iš darbininkų 
pinigus savo propagandai. Dau
giau to, tie “save the union” 
agentai yra stačiai angliakasių 
unijos ardytojai ir tame uni
jos aidimo darbe eina išvien su 
didžiausia angliakasių unijos 
priešininke Pittsburgh Coal Co. 
Pagalios, ir pats prisiųstasis iš 
Pittsburgho “save the union” 
agentas nėra jokis angliakasis, 
nieko nežino apie angliakasių 
padėtį, bet yra paprastas žy
delis, komunistų agentas.

J’ai paaiškinęs pirmininkas 
leido susirinkusiems nubalsuoti, 
ar jie nori išklausyti to komu
nistų agento kalbą. Apie 100 
susirinkime dalyvavusių, narių 
vicdbalsiai nutarė nieko bendra 
neturėti su angliakasių U.M.W. 
of A. ardytojais, bet laikytis 
išvien su U.M.W. of A. ir visas 
aukas angliakasiams siųsti per 
jų Ū.M.W. of A. uniją, o ne 
komunistų dykaduoniams.

Tai nubalsavus pirmininkas 
pasiuntė vieną narį pranešti 
laukusiam už durų žydeliui, kad 
jam nebus leista susirinkime 
kalbėti ir aukas rinkti. Komu
nistų agentui tai, žinoma, la
bai nepatiko, ėmė zurzti, bet 
kad komunistų akys durnų ne
bijo, kur jie mato dolerį, tai 
vistiek pasiliko stovėti už durų, 
o už pasvalandžio vistiek įsi- 
briovė į susirinkimą ir ėmė rei
kalauti balso, kad leistų jam 
kalbėti^ Bet pirmininkas paaiš
kino, kad susirinkimas vienbal
siai nutarė nieko bendra netu
rėti su “save the union” agen
tais ir jis gali sau važiuoti at
gal į Pittsburghą. Komunistų 
agentas gavęs ilgą nosį, nors ir 
zurzdamas turėjo apleisti sve
tainę ir gryšti be abrako dėl 
komisarų, kurio gauti jis ir bu
vo j čia atsiųstas.

—Pasaulio Vergas,

Cleveland, Ohio

Balandžio 24 d., Lietuvių sve
tainėje, įvyko Lietuvos Operos 
dainininko A. Sodeikos koncer
tas.

Pirmiausia M. Yozavitas 
skambino pianą. Jo nepapras
tai geras skambinimas visiems 
labai patiko.

Po to apie desėtką dainų su
dainavo A. Sodeika. Jo dainavi
mas publikai taip patiko, kad 
po kiekvienos dainos buvo šau
kiamas pakartoti.

P-nia S. Greičienė irgi sudai
navo porą dainų ; už tiražų dai-- 

navimą publika nesigailėjo ap
lodismentų.

Pabaigoj porą dainų sudaina
vo ir p-ia M. čižauskienė, kurią 
jos draugai apdovanojo trimis 
gėlių bukietais.

Publikos buvo nemažai. Tik 
patartina Clevelando lietu
viams, kad jei ką rengia, tai 
kad pradėtų paskirtu laiku ir 
nelauktų visos valandos laiko 
po paskelbtam laikui.

—Viską Matęs.

Pittsburgh, Pa.
Artisto A. Sodeikos koncertas 

nukeltas

Balandžio 24 p. X. Srums- 
kis rašo, kad A. Sodeika dai
nuos gegužes 6 d. Kenosha, 
Wis. ir Pittsburgui skiria 11 d. 
gegužės. Taigi pasitaręs su bū
reliu vietinių veikėjų ir su p. 
Pranckiečiu, kad jie atsisako 
rengt S. S. daly, nutarėm su
rengti L. M. 1). svetainėje, 142 
Orr str., pėtnyčios vakare, 8 
vai. Taigi kurie norite išgirst 
A. Sodeiką, Lietuvos Operos 
artistą, atsilankykite 11 dieną 
gegužės, nes šį kartą jau tik
rai bus, nes jo sekantis koncer
tas bus 13 dieną gegužės Phi- 
ladelphijoj, tai pro Pittsburghą 
vistiek turės važiuoti iš Chica- 
gos. —J. Virbickas, r

OLd Gold
JUOKAI

Margina (stovėdama ant kampo) 
— “Ei, policiste, sugauk šj vyrą, jis 
norėjo mane pabučiuoti.”

l’olicistas: — “Nesirūpink panele, 
tuojau atsiras kitas į minutę.”

“Ar aš galiu vesti tamstos duk
terį ?”

“Aš nežinau. O ka ji sakė?” Ji 
norėtų, kad jus nesutiktumėt.”

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

Pirkit nuo musų oUelio kai
nomis. C’oppcr coli gasinie 411- 
dytuvaa virtuvė* boileriui, 
$5.85 Klauskite Pono Mueil.

Peoples Plumbing & 
Heating Supply So. 
<90 Mikvaukee Ave„ 

461 N. Uulsted St.
Huymarkot 0076—0076

Džiaugsmas

— Iš kur pareini?

— Iš stoties. Palydėjau savo 
senę.

— 0 kodėl tavo rankos juo
dos?

— Tepiau garvežį, kad grei
čiau važiuotų.

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

Nauji Lietuviški
Rekordai

J. BABRAVIČIAUS

26058 Atsigėriau arelkėlės ir
Graži čia giružė 

26057 Žodelis iš Vilkaviškio mieste- 
• lio ir Pas darželį 3 mergelės 
16084 F Aguonėlės ir

Kur Bakūžė Samanota 
16035F Tykiai, Nemunėlis teka ir

Visur tyla 
61002F Karvelėli ir

Plaukia sau laivelis $1.25
ĮDAINAVO BUTĖNAS 

68699A Užmiršai tėvų kapus ir
Karvelėli $1.25

26081 Valio nepriklausoma Lietuvą 
ir Klaipėdos maršas

80525 Vai Jonukai Jaunasis ir
Karklino žvirblelis V. Daukša 

80470 Linksminkis Jonai ir
Kas subatos vakarėlį Vinckevičius 

16092 Ak, Myliu tave ir
Neveski vaikine K. Menkeliuniutė

Perkant 6 ant sykio, prisiuntimą 
apmokame.

Katalogą Victor, Columbia, Odeon 
rekordų pasiunčiam kiekvienam dykai

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

* CHICAGO, 1LL.

Phone Boulevard 4705

Woollens Dentistas
Prezidentas The llayei Pentai Ofisų

Atsiminkite: 23 Metų Įstaiga

VIENUODŲ KAINŲ 
SKYRIUS

1800 S'. Halsted St.

VISUOMET ŽEMOS KAINOS
Todėl kad

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

Jųi rausite šias lemas kalnas 
kiekviename ofise

Parkas garantuojamas kiekviename ofise

Nuvo IJanty.------------------------------------------SS
Perliniai Dantyti----------------------------------- J1O
•40 Amžiaus Pantys------------------ ■ f 16
Nollla Pantys----------- ------------- ——• $20
Truform Pantys $26
Truoe-blte Pantys .....  .
H. N. VVhlte TS'atnralIal ėurt
Natūralus Pink Fleitos ——------------------ S3fl
l’leltų niitalsyinaa ........ -........... • }
Dantų (luilėjimas, vienas dantis —— $* 
Ištraukimui gytluoKs ...... ............——. Si
Ištraukimas danty gus su ozlgenu — *3 

Keletas dantų $1 kiekvienas
Auksinės Crtnvn, 22-karato--------- —*6
Brlditeivork (už dantį)---------------$S
Sidabru nrlpIldymoH ........ ....... —— SI
Alloy pripildymas aukštos rųšles — S2 
Auksiniai Inlay ...........  *2 iki >10
Nuturalės spalvos crowns —.......  Sfl
I'ureelinlal Jaeket crowns __ Slfl iki $20
X-Kay (kas 3 dantys) ------------ ---- 60c

Teikiam viską geriausio kas tik 
yra dentisterljoj

RAŠYTA GARANTIJA 
ATSILANKYKIT ŠIANDIE DEL 

DYKAI APSKAITLIAVIMO

Atsiminkite: 23 Metų įstaiga
Tarpe Juckson ir Van Buren 

326 So. State St.
šule Rialto teatro

Pasižiūrėkite į musų langus 
— 2 aukštas

Vakarais iki 8. Nedaliomis iki pieta 
V

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

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

“Tiek Daug
Daugiau 

Gaunate!”
UNIJOS gamintas

Visados Tas Pats!
Taip... nuolatinė laboratorijų t, 

lė palaiko aukštųJI serumų Blue 
.Muk Kxtra<*t! Ir kiekvienoje blęšineJt 
pilni 3 svarai. Kepkite valgiuose. Dile u* 
Kkitės skanumu.’ Parsiduoda visur. 
Klauskite tik “Blue Klbbon!

“Amerikoj 
daugiausia 

išparduodamas”
Blue

Ribbon
Malt 

Extract
GRYNAS AR APYNIU SKONIO

Dastatomas per 
PREMIER MALT SALES 

COMPANY 
720 No. Michigan Avenue 

Chicago, IIL
Phone: Whitehall 7807 '

Gaukite šią
(u)

įįft. i“LELBJ
Į 4’iį Pasiuskit 10c. su kuponu
Lili O

Dykai Virimo Knyga!
Vi isli|hklte kuponų dėl doiauų Virimo 
KnyicoN kur telpa virš ‘JOO Išbandytų 
piiturimij skaniems vaikiams Ir stiklai
niams.

1‘reiulee Malt Hales t'u. Dept, -1335 
7510 N. .Mieliikiin Avė., Chlcugo, UI.

1‘i'idedit 10c slempu kai pilnai ap
mokėti persiuiit'lmų mun Lena Au
deklo J.fifs — gatii vai Išklrpiu kini- 
Šimui. (15 colių miksėto).

Dėkite kr.iZiukii dėl lėlės l | 
Prašau prisiųsti dykai tų Blue Kib- 
bon Malt E.vtruct Virimu Knyga.

Dėkite kryžiuku dėl Kinkos [ |

Vaidus............................................ ........

Adresu s

IDelicious

ood
A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for healtFi 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE
KRAFT*PHEN1X 

CHEESE COMPANY

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 
1 ‘ padaryt, jop kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
davikas gali neleisti jums *iti 
yirmin.

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

Usterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų omales — tas sun
kus uždą vinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
Sausite per savo aptickoriu.

ambert Pharmacal Co., Saint 
Louis, U. S. A. .

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip šis saugas Kūdikių 
Laiative.

Mrs. Winslow’S 
Syrup

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Largc Tube
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA
Hi

prie parapijos, perkrikštino sa
vo vaikus ir šliubą panaujino 
bažnyčioje. “Pasikarkit su 
vo veikimais: man dolerių 
kia“—jisai man vieną kartą 
sa k ė.

Užteks ir tiek. Doleris
riausias dievas apie tai abejo
ti, manau nėra reikalo. Bet kam 
čia dar veidmainiauti? 

į veidmainyhė ir-gi savo 
, religija? Antai buvęs 
chistas jau Visuomybės
gas žygovas... Gal jo buvusi ir 
esama veidmainybė jo religija. 
Kodėl ne?—A. iš B.

sa- 
rei- 
pa-

tik

te Mamos balsą ir atkulniuokite 
švęsti rozp su mumis tą milži
nišką šventę.

Mes jumis pasitiksime su 
muzika ir visame kame jums 
padėsime, tiktai litu atsigaben-

t

Pagirios Šaltoj

e bičių užima*.
žalios varles narsto

Vakar aš buvau taip girtas, 
kad protokolą surašė,— 
o už tai, kad vyras tvirtas-

Liūdna:
nėr ko valgyt, nei ko gerti 
Kartais nieko neatboju,

Mano Meilužė
Aukštos kulnys,

trumpai kirpti;

pauderi uotas, 
o antakiai pirkti.

ir flirtuoti, 
guria naminėlę; 
žino mūvės 
ir čiapsujus, 
dar ir rodauzėl

ir

Pabučiuoti,

ji pataiko aiškiai.
B.

to realize 
occur in a 
a, made so 

thetl.
change 

3s us.
people in C’ni- 

sleeping a 
no idea o f 

in Ocular 
Instruments 

examination of 
the refractometer, 

perimeter, opthahnometer, eJect/ic 
opthalmoscope \vith magnifying pow- 
cr to explore the minutest 
of the interior of the 
necessary for making 
e.\amination of your 
Serner, at 3265 
i s e<|uip

Is a story to help us 
the great changes that 

time. Changes art 
dly, we fail to ndtfce 
a nap of twenty years 

it star * 
many 

have 
They 1

t'radi

long 
the 
Science, 
invented

ere
thal have been 

time. They have 
ativancement made 

the won<lerful 
for the

detail 
- all 

i thorough 
eyes. Dr. 

sted Street 
ou intelligent-

Gyvenimo prašmat 
nybės

rųšies
anar- 
kuni-

Skauduliai
Pagydomi tuoj. Išvengia 
autuvo spaudimą.
Aptiekose, autuvo ir dept. 

krautuvėse 35c.

'DlScholl’s 
’Zlno-pads

Uždčkite 
vieną— 

skausmo nėr!

Nauji Rekordai 
Už Senus!

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

Tiktai atveskite juos pas 
mus ir gausite lbe jokio pri
mokė iimo 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 didžiausj pa
sirinkimą rekordų Ameriko
je: Victor, Columbia, OKeh, 
Brunswick, Vocalion, ir t.t.

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

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

OI ALTO 
11,MUSIC SHČPŠ Vr

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

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

Visokiomis kalbomis ir viso
kiais budais žmonės Dievą gar
bina. O tų dievu esama viso
kių. Vienok Doleris bene bus 
tikriausias visų Dievas?

Aš ir maldelę šitam Dievui! 
nustačiau šitokia:

“Visagalis Doleri, tu esi alfa 
ir omega—pradžia ir pabaiga. 
Tu tikrasai musų Dieve, kuris 
nemoki veidmainiauti ir savo' 
sekėjams draudi veidmainiauti. 
Kai žmonės garbina kitokius1 
dievus, tai jie tiktai veidmai
niauja, nes visi jų poteriai su
kasi apie tave; visi jų tėve mu
sų ir sveika marijos tai tiktai1 
veidmanių melai, nes tu esi! 
jiems tikriausias tėvas ir ge-l 
liausią Marija. Jų visos cere-l 
meni jos visose jų bažnyčiose | 
tai tiktai tau, o Doleri, pagerb
ti surengti šokiai arba paroda-j 
vimai. 
širdžių

Su nekantrumu lauksime 
su ir busime pasigatavoję 
mis priimti gruodžio 17 d. 
yra Giesmių šventėje.

Na, tai iki meilaus susidūri
mo Padaužų Respublikoj.
Komitetas Lietuvos Lietuviams

Priimti.

jų
jų- 
Tai

! Padaužų atsišauki 
rnas i Lietuvos 

Lietuvius
Broliai Lietuviečiai

Per amžių-amžius 
dėjome nevalioj ir

mes mer- 
trankėmės 
Bet. ir di- 

musų tau-džiausiose kančiose 
tos giliausias noras arba augš- 
čiausias ir plačiausias geidimas 
buvo, taip sakant, pasiliuosuoti 
iš “namų nevalios“. Bet tas 
geidimas atrodė, maždaug, tik 
gražus sapnas. Nevalios vidur
nakty pasinėrusi, sopulius ir 
kančias kentėjusi mislijo ir du
rnojo musų tauta šitą prakilnų 
sapną.

Ilgos ir tamsios nakties sap
nas stojosi kimu: atėjo trys fa

ne? Kiek liktai norite musų | šistai ir išvadavo musų tautą iš 
pačių gyvenime, štai desėtkas ( vergijos. Dabar, duokim sau, 

I ryškių pavyzdžių—ryškių rys- visas pasaulis žino, kad Padau- 
kiausių.

1. Musų laikuose Chicagoje 
gyveno Izraeliaus tikėjimo dak
taras, paprastai vadinamas žy
dų daktaru. Jisai biznį darė| 
daugiausia iš lietuvių. Na, ir

| ką jus manote? Jisai prisira-j 
i šęs buvo į vieną katalikišką pa-!
lapiją, jisai gausiai klebonui 

lankaudavo, o klebonas bažny-i 
čioje ir klebonijoje jį tinkamai; 
ga rsindavo.

Ii. Visiems žinomas buvęs: 
nezaležninkų kunigas ėmė iri 
apsivedė. Apleido kunigystę, j 
parvažiavo į Chicago ir pradėjo 
aptiekorystės mokintis. Tuojau' 
katalikų dienraštyje viešai pa
skelbė savo “atsižadėjimą“, pa-1 

i reiškė noro grįžti į katalikų ti-l 
k ėjimą vis dėl biznio.

III. Daktaras susirinkime iš-į 
didžiu balsu pareikalavo maldą' 
sukalbėti prieš pradedant svie-į 
tiškus dalykus svarstyti. Susi-' 
linkime buvo daug kunigų ir

j šiaip parapijonų, Dabar tasai 
i daktaras jau poterius užmiršo.

IV. Apie dvyliką metų atgal 
atvažiuoja į socialistų kuopos 
susirinkimą vienas asmuo, pa-j 
sako spyčių, pasisako savo nuo
pelnus, karštai agituoja už so-! 
cializmą. Visur veikia, kaip sa-| 
koma, atvira širdimi ir dideliu; 
pasišventimu. Kiek vėliaus ji
sai pradeda agentauti, pasidaro 
pinigų, ir dabar jau jo širdis 
garbina tikrąjį dievą Dolerį.

V. Mano buvęs draugas buvo 
darbštus vaikinas. Jisai prade
da mokintis bet pinigų nėra ir 
nelabai sekasi, o čia tų mokslų, 
anot jo, tiek daug. Prisiplaka 
prie vienos našlės, kuri jį šel
pia, bet sykiu reikalauja, kad 
“mokintųsi ant kunigo“. Mano 
buvęs draugas sutinka. Dabar 
jisai jau kunigauja, vyną geria 
ir bedievius viešai apkeikia. 
Mudu dar vis kartais mišiauną 
vyną naikinava visiems žinomu 
budu.

VI. Didelis darbuotojas, ku
rio dievas buvo tauta, tautiška 
dirva. Kolektavo pinigų “tau
tos pakėlimui“ ir panašiems ti
kslams. Būdavo garbina gar
bina tautą ir aplamai lietuvybę 
kiek galėdamas. Dabar ‘jisai 
Lietuvoje nusipirkęs namų gar
bina Dolerį ir svetimtautes pa
neles.

VII. Dvylika trylika metų at
gal karštas draugas visų darbi
ninkiškų organizacijų nusitarė 
biznį pradėti. Iš karto draugai 
rėmė ir jam neblogai sekėsi, 
bet tuojaus pamatė, kad yra ge
resnių progų dolerių prisigau
dyti atsižadėjus savo buvusių 
draugų ir idealų. Tiktai pakyšt 
ir jau kitas žmogus: prisirašė

.xa 
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Tu, o Doleri, esmi visų j 
dievas ir valdytojas.

reikia ir pavyzdžių, ar' 
Kiek tiktai
gyvenime

žų Respublika yra laisva 
priklausoma valstybe su 
terių kabinetu priešaky.

Taigi, kad tinkamai 
nūs iš nevalios pasiliuosavimo, 
šiemet apvaikščiojam ir apvaži- 
nėjame jau, bracia, net dviejų 
metų sukaktuves. Tai 
galo, be vidurio ir be 
didelė šventė.

ir ne- 
minis-

įverti-

yra be 
krašto

šventė,

jus, da- 
pat geri, 
Padaužų 
sudarote 
sūnų.

Taip didelė ir ilga 
kuri tęstus per visą metą, ne
dažnai pasitaiko, todėl mes visi 
turime suplaukti į vieną kupe
tą.

Broliai Lietuviečiai, 
leiskim sau, esat taip 
kaip ir mes Motinos 
Respublikos sūnus ir 
net du trečdaliu jos

Svobodos mums niekas neuž- 
fundino. Ją prisėjo mums pa
tiems išvajavoti. Kuomet mes 
vainoj už nepriklausomybę lie
jome kraują, guldėme galvas ir 
kojas, tai jus gelbėjote mus.

1 Siuntėt dainininkus, muzikan
tus, kunigus, studentus, kalbė
tojus, aktorius ir net patį dra
mos tėvą, kad jie mus linksmin
tų liūdnoj vainos valandoj ir 
lengvintų musų kišenius nuo 
bereikalingų sunkybių.

Sulipinti tokią milžinišką 
valstybę, kaip Padaužų Respub
lika, tai, bracia, ne blynas iš
kepti. Tad mes iš pradžių gal 
būt ir padarėme klaidų, per
daug valios duodami užpakali- 
nioms minioms. Gi nuo to lai
ko, kai seimą panaikinom, nei 
vienos klaidelės nesame pada
rę ir užtikriname, kad ir atei
tyje nepadarysime.

Taigi, švęsdami musų tautos 
ir už didžių-didžiausią didesnę 
šventę stumkime iš savęs lau
kan visa tai, kas mus skaldo 
ir leiskime į vidų visa tai, kas 
mus traukia j vienybę. O tada 
musų Mama Padaužų Respubli
ka priglaus mus po savo spar
nu.

Broliai Lietuviečiai, šiemet 
musų Mamos Tėvynės šventė. 
Ji pakarotai kviečia jųš visus 
pas save ne kaipo kokius nors 
nežinomus padaužas, bet kaipo 
savo brangius vaikus.

Broliai Lietuviečiai, išgirski-

Akys, Ausys, Nosis, Gerkle

Speciali Akinių Kainos
Paauksuoti .... $4, $5, $6, $7, $8 
Auksiniai $6, $7, $8, $9, $10, $12

Dr. F. O. Carter
177 North State Street

Sekamos durys nuo Chicago 
teatro, 2-ros lubos

Valandos: 9—5, Nedėlioj 10—12

Padaužos naikina 
partijas

kia popieros išdarkyti plaka
tams, kiek laiko suagišti rinki
mams, kiek būna riksmo ir pik
tumo, užsi varinėj imu. O visa 
tai neina tautai ant naudos; 
tai visa tik krikdo tautą ir nei
gia tautos valią. Panaikinus 
partijas tie visi neigėjai tautos 
valios išnyks kaip rasa saulės! 
veido šilumą pajutos.

Nuo šio laiko tautos valia ir 
(valstybinius reikalus pasilieka 
' vesti ištikimi padaužos. Jie pa
silieka tautos sargyboje. Pilie- 

‘čiams teks tik sekti ir pildyti 
Padaužų valstybės vyrų kilnius 

•ir tautiškai valstybinius norus.
—Padaužų Kancelerija.

Padaro Jūsų Namą

0

Lietuviška krau 
tuvėlėLai būna žinoma visiems 

visoms, dideliems ir mažiems,' 
seniems ir jauniems, kad visos 
partijos šiuomi ukazu lieka pa
naikintos. Tas reiškia, kad vi- ~ .. . 
sos partijos lieka panainktos, . . * . . .
žinoma, išskiriant tik Padaužų 
partiją. Padaužų partija ipasi-' 
lieka kaip gyvavus dėl to, kad1 
ji yra valstybinė 
partija, 
boję ir 
kalais. 
iki šiol 
nedavė, 
vė, bet 
besiriedatnos 
valstybinio lovio 
Padaužų valstybiniai 
vyrai, vaduodamiesi tautos va-‘ 
lios norais, šiuomi ima visą 
valstybės atsakomybę ant savęs 
ir panaikina vienu nusispiovimu 
visas partijas ir organizacijas, 
kurios kada nors ką bendro tu
rėjo ar manė turėti prie vals
tybinio lovio, 
zo nepagerbs, tai yra, nurody
tų įstaitymais taisyklių neprisi
laikys, mes žinosim kaip apsi
eiti su jais. Kitais žodžiais sa
kant, tų žmonių ateitis bus la
bai nesaugi ir apgailėtina!...

Panaikinus partijas bus gali
ma labai daug gero padaryti 
valstybei įr tautai. Pirmiausiai 
panaikinus partijas, nebus mi
tingų, nebus konferencijų, kon
vencijų, kongresų, seimelių ir 
seimų. Bet svarbiausia ne
bus rinkimų. Reikia žinoti, kad 
visokį mitingai, susirinkimai 
jau žmonėms atsibodo ir jie 
nieko gero iki šiol nedavė. Mi
tingavimas, tai tik laiko gaiši
nimas. Ypač tas nepakeliama 
ūkininkams. Jie neturi laiko 
mitinguoti, jiems reikia dirbti. 
Be to rinkimai, apart laiko gai
šinimo, duoda ir kitokių nuosto
ly. Rinkimai padaro daug vals
tybei nuostoliu. Juk kiek rei-

ir»

Gražus langas cigaretais ir 
(cigarais apkrautas kiekvieną 
Į rūkytoją į vidų viliote vilioja, 

tiktai bičių 
- ---------- vieni cigaretus perka, 
, kiti kozyruoja, ketvirti užpaka
liniam kambarylėy geria. Ge- 

. . x .. _ ria ne vandenį... bei tautinei
Ji stovi tautos sargy-* Visų akys raudonos nuo du- 

rupinasi valstybės rei- nių. Kozirninkų barzdos juo- 
Gi visos kitos partijos duoja, rankos dumblinos, plau- 
nieko gero valstybei; kai pasišiaušę... Visi musų bro- 
Ne tik, kad gero neda-Įliai lietuviai dar ne seni, vyrai 

darė valstybiai žalos iš stuomens ir liemens, bet jų 
tarp savęs dėl j tėvai, mirę ir ant lentos tris 

nusavinimo, dienas išgulėję, buvo tikrai gra- 
nusistatę’ žesni...

O tie ką geria, tai jau dispu
tus kelia, jau susimušę ir vėl 
susitaikę. Jie visi kalba ir ne 
vienas nežino ką kalba ir kam...

šviesesniu ir jusu 
darbą lengvesniu

iiiniiiiim

nui i mm*J

Tikrai
Unijos 
<>uini»ta

pohemian
HOP FLAVORED

MADF B Y - —VAL BLATZ HRrWlNGC°

Gi kurie šio uka-

Savininko marškiniai juodi, o 
akys primerktos. Jisai bet-gi 
dar storą cigarą kramto ir dar 
atskiria dolerį nuo penkinės; 
kostumerių penkines jisai bet
gi jau už dolerines ima. Tai jau 
tokis jo šioj valandoj amatas.

—B.

Jeigu vir
šavo žod-

Energingas *
Sekretorius: 

šininkas neatsiims
Į žiu, tai nuo pirmo 
iš tarnybos.

Raštini nk a s: 
tokio pasakė? Gal 
dė?

Sekretorius: 
pasakė, kad nuo pirmo esu pa- 
liuosuojamas.

Ką gi jis 
labai įžei-

Jis man |

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

GRYNAS AR APYNIŲ SKONIO
Neprilygstamas Skanumas!

Nėra geresnio malt syropo už Blatz.
Pabandykite ir patirkite skirtumą!

Skanus keksuose, pyragaičiuose, etc.—valgiams duo- I 
da naujo skonio. Klauskite Kepimo Knygos DYKAI

Vai Blatz Brewing Co.
Chicago Branch
1500 Holt Street 

Phone — Brunswick 3600-1-2
VAL VtATZ BRKWING CO.,

EttabUiheJ 1851

/T"

CHICAGOS PIGIAUSIOS TAXI KAINOS

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

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

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

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

20c už pirmutinę mylios
10c už kiekvieną ’/z mylios paskiau

Atlantic Cab Co
Lietuvių Korporacija

Tel. Crawford 1200
Didysis Ofisas

3401-11 W. 22nd Street
Musų skyriai:

18th St. & Blue įsiauti Avė. 31st & Halsted Sts.
Archer & Western Avės.

22nd St. & Kedzie Avė. 47th & Halsted Sts.

VALIO!! VALIO!!

LIETUVON
Tiesiog j Lietuvos Uostą

KLAIPĖDĄ
Be Jokių Persėdimų

3čia Ekskursija

BALTIKO- AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui

“NAUJIENŲ” 
GEGUŽES 29 DIENĄ 
Laivu “LITUANIA” 
Ekskursijai vadovaus 
“Naujienų” Atstovas

4ta Ekskursija
LIETUVOS VYČIŲ 

Birželio-June 16 dienų
Laivu “ESTONIA” 

Ekskursijai vadovaus
Kazys J. Viesulą

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį 

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

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

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kraštą ne
atidėti, bet važiuoti pas savuosius šią vasarą su viena iŠ viršmi- 
nėtų ekskursijų iš Amerikos tiesiog į Klaipėdą.

žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą.

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

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”



haijunb, choio, a1 Penktadienis, geg. 4, 1928

NAUJIFAIOS
The Lithuanian Dailj News 

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

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Koosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 3rd. 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Koosevelt 8600.

■ . - - ----------------- - ------------------------------------------------—----------------------------

“SAUSŲJŲ” GALYBE NYKSTA

KAIP BUVO DTPORTUOTAS 
TROCKIS

Antradienio “primary” balsavimai Californijos val
stijoje yra reikšmingi tuo, kad demokratų partijoje lai
mėjo, kaipo kandidatas į prezidentus, Alfred Smith, ku
ris yra plačiai žinomas savo nusistatymu prieš prohi- 
bicijų. Californija iki šiol buvo skaitoma “sausųjų” tvir
tove. Kiek kartų tenai buvo balsuojama 18 amendmen- 
to klausimas, visuomet didelė dauguma balsų būdavo 
prohibicininkų pusėje.

Gubernatorius Smith dabar paėmė viršų ant “sau
sųjų” kandidato, senatoriaus Walsh’o, net Los Angeles 
mieste, kuris yra pagarsėjęs “evangelistais” ir kitokiais 
monelninkų bizniais, o todėl ir prohibicijos rėmimų. 
Tam mieste turi (arba turėjo) daug šalininkų didelis 
“mukaris”, nabašninko Wilsono žentas ir nepermaldau
jamas Smith’o priešas, McAdoo.

Ketveri metai atgal, demokratų konvencijoje New 
Yorke, Al Smith’o draugai sutrukdė McAdoo nominavi- 
mą kandidatu į prezidentus. Dabar buvusis iždo sekre
torius Wilsono kabinete stengėsi atkeršyti Smith’ui, 
remdamas Montanos senatoriaus kandidatūrų. Bet, ne
žiūrint šitos kliūties, New Yorko gubernatorius gavo 
(langiaus kaip absoliučių daugumų visų už demokratų 
sąrašus paduotų balsų.

Taigi atrodo, kad jau ir Californijos žmonės nebe
nori “sausųjų” klausyti, nors prohibicija daugeliui jų 
yra naudingas dalykas, kadangi dėl jos labai pakilo kai
nos “grėpsams” (vynuogėms), iš kurių šiandie beveik 
kiekvienoje stuboje daroma naminis vynas.

r*- ■ ■ 1 ■' ■■
MUSŲ MENO DARBUOTOJAI

Sumažėjus žmonių interesui prie politikos ir švie
timo darbo, musų visuomeninis gyvenimas šiandie susi
deda daugiausia iš koncertų ir vakarų rengimo. Todėl 
svarbesnę rolę, negu kada nors, pas mus dabar vaidina 
dainininkai, aktoriai ir muzikantai.

Musų vakarus neretai papuošia profesionaliai artis
tai, kurie savo srityje yra taip pat išsilavinę ir nema- 
žiaus jėgų tam tikslui pašventę, kaip ir kiti profesiona
lai — gydytojai, advokatai ir t. t. Iš savo artistiškos 
profesijos jie ir duonų valgo.

Tečiaus daugumų šio darbo pas mus atlieka mylė
tojai (mėgėjai), susimetę į tam tikras savo organizaci
jas — chorus, dramos ratelius ir muzikos būrelius. So
listai dainininkai ir profesionaliai vaidilos šitų musų 
darbuotojų niekuomet neatstojo ir negalės atstoti. To
dėl mums yra svarbu, kad šios musų “naminės” jėgos 
ne silpnėtų, bet augtų ir tarptų.

’ Pirmutinė sųlyga, kad meno darbuotojo energija 
nepultų, kad pas jį nenyktų noras toliaus lavintis ir 
dirbti yra — visuomenės pritarimas. Chorai ir kitokios 
musų meno mėgėjų grupės kartais ir patys primena ta
tai publikai, prašydami, kad ji lankytųsi į jų parengi
mus.

Mes manome tečiaus, kad tai ir be priminimo* aiš
ku. Tos dainininkų, vaidintojų arba muzikantų organi- 
zacijos, kurios ilgesnį laiką yra pasidarbavusios žmo
nėms, yra užsipelniusios to, kad visuomenė jas parem
tų. Tų drųsiai galima pasakyt apie musų senų j į — vie
nų seniausiųjų Chicagoje — Pirmyn chorų.

Užbaigimui sezono, jisai ateinantį šeštadienį rengia 
bankietų su programų. Reikia tikėtis, kad chicagiečiai 
pasinaudos šita proga ir skaitlingu dalyvavimu bankie- 
te parodys, jogei įvertina jo gerų darbų. Mes, savo pu
sėje, linkime, kad ta dainos mylėtojų sueiga reikštų 
žingsnį pirmyn ir link sekmingesnio visų musų meno 
jėgų suorganizavimo Chicagoje.

Jėgų pas mus jau netrūksta, tik joms reikėtų ge
riau tarp savęs susitarti ir tikslingiau pasidalinti darbų.

TROCKIS J TURKESTANĄ, O AMANULLAH 
J MASKVĄ

Į Maskvų atvyko Afganistano karalius Amanullah 
su karaliene ir dideliu buriu palydovų. Juos pasitiko 
kuone visi aukštieji sovietų vyriausybės nariai — pre
zidentas Kaliniu, užsienių reikalų komisaras čičerin, 
švietimo komisaras Lunačarski ir daugelis kitų komisa
rų, generolų ir t. t. Bet ne gana, kad tų Azijos karalių

• Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .................._........... ... $8.00
Pusei metų ........................... 4.00
Trims mėneriams ............. .. 2.50
Dviem mėnesiam ~............ 1.50
Vienam mėnesiui -_____ - .75

Chicagoje per išnešiotojus i
Viena kopija . ......................... 3c
Savaitei ______________  18c
Mėnesiui  _  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
je, paštui

Metams ....................   — $7.0<
Pusei metų .........................- 3.51
Trims mėnesiams ......... — 1.75
Dviem mėnesiams ..___ — 1-25
Vienam mėnesiui -.........— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ................-...................$8.00
Pusei metų ..................— 4.00
Trims mėnesiams — — 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

iškilmingai pasveikino sovietų valdžia, jam dideles ova
cijas kėlė ir paprasti Maskvos gyventojai, tarytum jie 
butų susilaukę kokio didelio geradėjo arba gero savo 
prietelio. Telegramoje iš Maskvos apie tų Amanullos 
atvykimų pranešama taip:

“Afganistano karalius su savo palydovais šian
die praūžė nuo geležinkelio stoties į Raudonųjų aik
štę, važiuodamas tarp ovacijas keliančių tūkstanti
nių minių, kurios tirštomis eilėmis buvo apstoju
sios dviejų mylių ilgio Tverskų bulvarų....”
Ko tie bolševikų sostinės gyventojai taip nudžiugo, 

pamatę atvažiavusį iš Varšavos (po vaišių pas Pilsuds
kį) Afganistano emirą? Už kų jie jam kėlė ovacijas?

Klauskite Lenino dvasios!
Džiaugsmingai sveikinti kokį ten Azijos despotų 

Rusijos darbininkams, žinoma, nėra mažiausio pagrin
do. Bet jie sveikino — dėl to, kad taip užkamandavojo 
sovietų valdžia!

Sovietijoje viskas darosi sulig komanda.

St. Louiso vokiečių socialistų 
laikraštis “Arbeiter-Zeitung” į- 
dėjo vieno asmens atsiųstų iš 
Rusijos laiškų apie Trockio de
portavimų iš Maskvos. Nese
niai tų laiškų skaitė viešam su
sirinkime St. Louise žinomas 
Amerikos komunistas Max 
Eastman, kuris praleido du me
tu Rusijoje ir parašė autori- 
zuotų Trockio biografijų. Laiš
kas tokio turinio:

“Paskutinis, kurį deporta
vo, buvo Trockis. Jo ištrėmi
mo apystovos buvo sekan
čios: Trockini įsakė prisi
rengti sausio 16 d. iškeliauti 
j Vierny, prie sienos tarp Ki
nijos ir Turkestano. Maskvos, 
darbininkai, kurie patyrė, 
kad jis bus išvežtas, įsigijo 
geležinkelio bilietus į Poro- 
vo, priemiestį, iš kur jisai 
turėjo išvažiuoti. Porovo sto
tyje susirinko kokie 10,000 
darbininkų. Kai stoties poli
cija pamatė kris* darosi, tai 
įsakymas buvo atšauktas ir 
Trockio išgabenimas buvo 
atidėtas iki sausio 18 d.

“Minia nenorėjo tikėti, kad 
Trockio nėra traukinyje ir 
laukė keturias valandas, su
stojusi ant geležinkelio bė
gių, nepraleisdama traukinio. 
Kai pagaliau žmonės įsitiki
no, kad Trockis ta dienų ne
važiavo, tai jie nuvyko į jo 
butų pasiteirauti, kas atsiti
ko. Tuo tarpu žvalgyba ap
gulė Trockio namų iš visų 
pusių ir suėmė 47 darbinin
kus, atėjusius jį aplankyti. 
Ant rytojaus, ta dienų prieš 
paskirtų Trockio išgabenimų, 
atvyko du slaptosios polici
jos agenttu į jo butų su įsa
kymu tuoj aus keliauti. Troc
kis atsisakė, pareikšdamas, 
kad paskirta išvažiavimui 
diena esanti sausio 18-ta ir 
kad jisai todėl dar nesu s pri
sirengęs, kad nesudėtos jo 
knygos ir t. t. Policininkai 
grasino pavartosiu jėgų, bet 
jisai neklausė. Juodu paėmė 
jo apsiaustų ir bandė jį prie
varta apvilkti. Jo žmona mė
gino kam tai duoti žinių tele
fonu, bet žiauri ranka nu
stūmė jų nuo telefono. Troc
kio sūnūs bandė savo tėvų 
ginti, bet policininkų kumš
čios jį parbloškė.

“Galų gale jie išstūmė jį 
jėga iš namų, pasodino į au
tomobilių ir nupyškėjo į sto
tį Faustovo, už 40 viorstų 
nuo Maskvos. Jisai buvo už
darytas atskiram vagono 
skyriuje su sargyba iŠ dvie
jų kareivių. Kelionėje Troc
kis apsirgo. Samaroje jį pa
ėmė sunkiai sergantį iš trau
kinio ir nugabeno į ligoninę 
ir pašaukė gydytojus. Dau
ginus mes nežinome, kas su 
juo dėjosi, bet kaip čia ap
rašyta, taip viskas įvyko.

“Draugai iš opozicijos, ku
rie sėdi kalėjime' Maskvoje, 
randasi pasibaisėtinose sųly- 

gose. Moters sėdi tose pačio
se kamerose, kų ir kriminalės 
prasikaltėlės ir prostitutės. 
Vyrai — kartu su vagimis ir 
spekuliantais. Jų maistas ne
tikęs ir jiems neleidžiama 
gauti kų nors iš lauko. Nie
kas neturi teisės juos lanky
ti. Galimas daiktas, kad vie
nas, kitas žus, kaipo režimo 
auka.“
Laiške dar tarp ko kita sako

ma: “Su opozicija elgiamasi ly
giai taip, kaip būdavo elgiama
si carizmo laikais.“

f-------- ---------- --------- ---------------

Skaitytojų Balsai
\Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

Imasi ne savo darbo

Rašytojas penkis mėnesius 
blaškėsi Amerikoje taip lietu
vių ir jau viską sušnipinėjo, 
nes rašo: “Trys ketvirtadaliai 
jūsų yra neturėję galmybės lan
kyti mokyklos darbininkai...“ 
Rašytojas regimai greitai ap
sidirbo. Rašytojas vis ir vis ne 
savo vieloje! Moka kokį darbų 
dirbti, bet nedirba. Žino kaip 
Vilniaus lietuvius prie lietuvy
bės atvesti, bet pametęs Vilnių 
Chicagon ai pyškėjo. Basanavi
čius kol gyvas buvo, Alseika ir 
kiti dirba Vilniuje, o musų ne
kviestas rašytojas savo ir musų 
jėgas eikvoja, bandydamas sa- 
vitarpyje supešdinti. Bandė iš
provokuoti prieš katalikus — 
nepavyko; nūn bando provo
kuoti prieš demokratinių pa- 
žvalgų lietuvius ir siūlosi peš
tukams vadovauti.

Jeigu Rašyto jas-Visuomis-Do-» 
mas Šidlauskis nori garbingai 
Lietuvai dirbti, lai keliauja Lie
tuvon ar Vilnijon ir tenai įgu
dusiu budu naudingai darbuoja
si. Amerikoje reikalingi daug 
gabesni žmonės, negu Domas 
Šj d lauski s-Vis uom i s Raš yt o j as. 
Gaila, labai gaila žiūrint, kaip 
kalvis imasi laikrodėlį taisyti.

Lietuviai Amerikoje pagyve
nę ne mėnesius, bet kelias de
šimtis metų, gyvenimo mokyk
loje apsišvietę daugiau už Ra- 
šytojų-Visuomį - ir nūn ameri
kiečiams prisiimti Visuomį už 
diktatoriškų vadų butų dau
giau negu sarmata.

Keliauk, Rašytojau, prie tų, 
kurie Tamistų siuntė ir pasakyk 
tiems ponams, kad Amerikos 
lietuviai moka atskirti pasišven
timų nuo uzurpacijos.

— Tylintis.

Ant Kamajų ir Rokiškio 
vieškelio

— Gelbėk! Arkliai baigia pri
gerti !

Praeivis: Kurgi j ie yra, 
kad nematyti?

N e 1 a i m i n g a s i s: Tam
styte, atsitraityk rankoves ir 
pagraibyk ]>o purvų, gal dar 
bent ausis pasie'ksi.

E ar O?
— Kuomet namo pareinu 

įkaušęs, mano žmona puola į 
istorijų.

— Gal į isterijų.
— Ne, į istorijų, nes visuo

met pasakoja senus dalykus.

F. Koppė.

Slaugytoja
Tai buvo Prancūzijoje.
Erdviame, puikiai išpuošta

me kambaryje sėdėjo prie lan
go jauna mergaitė, juodai ap
sivilkusi, ir liūdnai žiurėjo į 
kelių, kuris vingiavosi tolyn ir 
dingo už tamsaus seno miško.

Irena (luo vardu vadinosi 
jaunoji mergaitė) prieš keletu 
mėnesių išlydėjo šiuo keliu sa
vo sužieduotinį Rožė, kuris iš
vyko kariami su vokiečiais.

Palikdama* savo sužieduoti
nę, gal būt amžinai, Rožė nu
kirpo jos plaukų pluoštelį ir 
įsidėjo juos į savo medal j on, 
kurį užsikabino ant kaklo.

Irena liko viena, ir jai prasi
dėjo nuobodžios ilgos dienos ir 
begalinės naktys. Kas rytas sė
dėjo ji ištisas valandas prie 
lango ir atsidėjusi žiurėjo į ke
lia, ar nepamatys paštininko, ir 
drebančia širdimi sekė jį aki
mis, kada jis ėjo pro jos na
mus: ar nesustos jis, ar nepa
duos laiško nuo tolimojo drau
go.

Nelinskmus gaudavo ji laiš
kus: vokiečiai įžengė į prancū
zų žemę, prancūzų kariuomenė 
buvo sumušta ir traukėsi vis to
lyn ir tolyn. Laiškai pradėjo 
rečiau beateiti, ir pagaliau atėjo 
paskutinis, kuriame Rožė rašė 
kati jo pulkas uždarytas drau
ge su kitaiy pulkais Meco tvir
tovėje ir iš visų pusių priešų 
apsuptas.

Irena nė vienu žodžiu neparo
dė savo bėdos; ji tik truputį 
labiau pabalo ir dar energin
giau, dar labiau rūpinosi to 
kaimo vargdieniais, netoli ku
rio ji gyveno. O vėlyvieji ūki
ninkai, vėlai naktį eidami pro 
Irenos namus, matydavo jau

nosios mergaitės kambaryje 
šviesų ir sakydavo. “O musų 
ponaitė vis dar nemiega.”

O karas vis plėtėsi, ir vokie
čių kariuomenė vis artinosi ir 
artinosi. Atsitikdavo visa tai, 
kas visados atsitinka karo lai
ku. Degė miestai, degė kai
mai, sužvėrėjusių žmonių pul
kai be- jokio gailesčio mindė 
žaliuojančius javus. Nežmoniš
kose skerdynėse niekas nesigai
lėjo ir neskyrė nei silpnų, nei 
tvirtų, visus žudė, — vyrus, 
moteris, senelius ir vaikus. Ro
dėsi, jog visa, kas gera, kažin 
kur pasislėpė, išnyko, žuvo, o 
žiaurumas, prievarta, žudynės 
viešpatavo žemėje.

II.
Visi šie vaizdai vienas po ki

to lėkė pro jaunosios mergaitės 
protų, tuo tarpu jos akys, kaip 
ir pirma buvo įsmeigtos į mig
lotų tolį.

Saulė jau leidosi, ir aiškiai 
raudoni saulėleidžiai pabalo, 
kada dulkėtame kelyje pasirodė 
pamažu važiuojąs vežimas, ku
ris, pagaliau, sustojo prie Ire
nos namų. Po minutės duryse 
pasirodė senukas daktaras, ku
ris kartais aplankydavo jaunų
jų mergaitę.

— Ar nėra kur pas tamstą 
dyko8 vietelės sunkiai sužeis
tam kareiviui paguldyti? —ta
rė daktaras. — Tai belaisvis 
vokietis; jo draugus priglaudę 
pas save kaimyninio kaimo u- 
kininkai, o šito niekas neima, 
bijo, kad nemokėsią jo prižiū
rėti, mat labai silpnas. Bet visgi 
reikės kur nors padėti.

—Aš mielu noru jį prižiūrė
siu, — tarė Irena.

- Kam gi tamsta pati jį slau
gyti, tegul tai atlieka tamste 
tarnai, o tamstai per sunku 
bus juo rūpintis. Jis labai silp
nas.

—Niekis,— atkirto jaunoji 
mergaitė, aš nebijau darbo ir 
rūpestingai jį slaugysiu. Juk 
tamsta žinai, ponas daktare, 
kad mano sužieduotinis dabar 
kariuomenėje, gal būt, nelais
vėje ir, gal būt, vokiečių mer
gaitė jį slaugo, rašioja jo žaiz
das... Kada aš slaugysiu šį varg
šų vokietį, man rodysis, kad 
aš palengvinu mano Rožės kan
čias.

Daktaras paliko ligonį jau

nosios mergaitės priežiūrai ir 
liepė dažnai perrišti žaizdas 
mainyti šaltus kompresus ant 
ligonio galvos ir duoti jam ra
minančio gėrimo.

—Poryt aš užvažiuosiu, — 
tarė jis. — Tuomet jau visa' 
paaiškės, ar išgys sužeistasis 
Jei tamsta gerai pildysi savo 
pareigų, tai galima tikėtis, kad 
jis pasveiks.

III.
Daktaras išvažiavo, o Irena 

liko su ligoniu, kunis greit ėmė 
kliedėti, blaškytis po savo lova 
ir sunkiai dejuoti. Irena nė mi
nutei neatsitraukė nuo ligonio, 
prižiūrėdama jį, kaip prityrusi 
slaugytoja. Kitų dienų jauni
kaitis apalpęs miegojo, bet prieš 
vakarų pabudo, plačiai pravėrė 
akis ir silpnu balsu pašaukė 
Ireną.

—Klausyk, panele... aš, gal 
būt greit mirsiu. Išpildyki ma
no prašymų, tikriau sakant, ne 
mano, bet kito žmogaus... na, 
bet vis viena, tamsta tuojau 
visa suprasi...

—Prieš mėnesį,—tęsė sužei
stasis, — buvo nedidelis susi
rėmimas su jūsiškiais. Tai bu
vo prie Meco...

—Prie Meco! — Irenos širdį 
kažin kas skaudžiai suspaudė, 
ir lyg koks kamuolys sustojo 
gerklėje.

—Mes tyliai prisiartinome 
prie prancūzų sargybos būrio. 
Aš buvau prišakyje. Tyliai pri
šliaužiau aš prie sargybinio ir 
įsmeigiau savo kardų jo nuga
rom Jis parkrito. Po minutės 
mes apsupome namų, kur bu
vo jūsiškiai, įsiveržėme tenai 
ir, po trumpos, bet karštos ko
vos, juos visus išžudėnie. Kai 
aš iš ten išėjau, aš pamačiau 
mano nudurtų sargybinį; jis 
stengėsi atsistoti ir ženklais šau
kė mane... “Išpildyk mirštan
čio prašymų, — tarė jis, — jei 
tamsta turi nors lašų gailestin
gumo. štai, ant mano kruti
nės medal jonas, paimk jį, man 
įį sužieduotinė dovanojo... ma
tyt, nebesulauks; surask ją, jei 
galima... ji vardu”... Jis kažin 
kų sušnabždėjo, bet aš nenu
girdau. Aš pasilenkiau prie jo, 
o jo akys jau užgeso ir ant lu
pų kraujo puta pasirodė.

—Aš irgi turiu sužieduotinę, 
ir aš pasižadėjau rasti jo sužie
duotinę ir atiduoti jai šį me- 
daljonų, bet, matyt, nebeteks, 
štai tas medaljonas; gal būt, 
tamsta surasi, o man kur jau...

Ligonis padavė Irenai mcdal- 
jonų, paskum nutilo ir užmerkė 
akis.

Kaip drobė pabalusi priėjo 
Irena prie stalo ir prie menkos 
lempos šviesos pažino savo Die
dai jonų.

—Užmuštas! Užmuštas! — 
tyliai kuždėjo ji, susiėmus savo 
baltomis rankomis kaip ugnyje 
degančių galvų. Nebegrįš. Už
muštas. Numestas, kaip dvėse
na, šunims suėsti. O tas! Tas 
galvažudys... guli čia, pas mane 
ir, gal būt, pasveiks... grįš į na
mus, kur jo sužieduotine lau
kia.. bus laimingas jis! O mano 
Rožė! Teisingasis Dieve, ne
jaugi tu nenubausi piktadario? 
Kur gi teisybė? Nubausk jį, 
Viešpatie! Užmušk jį! Tenepa- 
malo jis nei tėvynės, nei su
žieduotinės. Tegul jo motina 
išverkia akis, veltui laukdama 
sūnaus. Tegul jo sužieduotinė 
sudžiūsta iš ilgesio. Nubausk 
jį Viešpatie!... Bet ko gi aš?! 
Ko gi gaištu/?! Juk štai mano 
Rožės kardas... Kirsti kartą ir 
jam pakaks, o paskum tegul 
išmeta laukan jo biaurųjj kū
nų. Bet kam, nereikia nė 
smūgio. Atsitrauksiu nuo jo, 

' neperrišių žaizdų, neduosiu 
vaistų, ir jis mirs. Juk tai ga
lėtų ir taip atsitikti, aš galė
čiau užmigti... žinoma... už
mušti.. biauru. () Rože?! Argi 
jo kūnas nepūsta ten, prie 
Meco? O jo užmušėjai čia, —ir 
aš turiu gelbėti iš mirties? Tam 
trūksta man jėgų. Aš ne šven-j 
toji. Kraujas už kraujų ir, jei 
tai nuodėmė, tai tu man jų at
leisi, Viešpatie!

Ir ji pakėlė savo sausas rau
dintas akis į kabantį ant sienos 
Nukryžiuotąjį, kaip ir prašyda
ma jo pagalbos ir paramos. Ir 

jos bėdos sužeistoje širdyje vi
rė baisi kova — keršto ir pasi
gailėjimo kova.

—Gerti...- pasigirdo silpnas 
sužeistojo dejavimas. Ir šis gal
ingas, vos girdimas dejavimas 
siskverbū į pačių Irenos nu
kankintos širdies gilumą ir pri
pildė gailesčio visų vargšes 
mergaitės esybę.

Svyruodama į šalis, priėjo ji 
orio ligonio patalo ir drebančio
mis rankomis padavė jam ger
ti. O ašaros, kaip ^sudraskiusi 
ižtvankų upe, bėgo, nesulaiko
mai bėgo iš jos akių.

Kitą dienų atvažiavo dakta
ras ir, pažvelgęs į Irenų, išsi
gandęs pasitraukė atgal: jauno
sios mergaitės plaukai per vie
ną naktį pražilo. Bet ligoniui 
buvo "kur kas geriau; jis miego
jo, jo išbalusiuose veiduose pa
sirodė menkas raudonumas, o 
kvėpavimas buvo ramus ir vie
nodas. Jo gyvyl/ė buvo išgel
bėta.

Išvertė J. Dagys. (“K.”) 
13-VII-1924.

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

— Kudikai Turi Nervus
Rašo RUTH BR1TTAIN

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

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

Su kiekvienu buleliu Castorijos, 
jus gausite knygutę Motherhood, 
vertą savo svarumu kaip auksas. 
Tik žiūrėkit Ohas. H. Fletcher’s 
parašo ant kiekvieno pakelio, tuo
met jus gausit tikrą Castoria. Taip
gi randasi daug imitacijų.

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

Racine, Wis.
Tel. J3353

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

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ 
Matykit Mr. MAC1KĄ 

PEOPLES BANK 
47 St. & Ashland Avė.

MŪRINIS arba MEDINIS
C 4 f) įmokėti — kiti lengvais iš- 
v I v mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir rųšių.

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

Quality Construction Co.
Norlh Shor<> ofisas ir Vardai 

119 Chicago Avė.
Tel. U ni vers i ty 3950 arba 

Rogers Purk 8270
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oteris
Drabužių gaminimo būdų iš

rado moterys. Visose legendose, 
pasakose mes matome moteris

-----------  įverpiant ar audžiant. Tokia Ho- 
J. Dagi s--------------- t mero “Odisėjos” Penelopėja, to-
----------- kia ir Gėtės “Fausto” Margari- 

L‘‘K."J Pabaigoje praeito ta. Verpimas, audimas, mezgi- 
šiiųįmečio virščmogio teo- mas—tai moters išradimai, 
retikas, vokiečių filosofas Ji pati turėjo ir stakles iš- 
Nicše, sakė, jog moterys vyro rasti, kurios dabar, vyrų pato- 
drauge negalinti būti, nes ji ne- b.ulintos ir fabrikuose vartoja- 
galinti viršžmogiu būti, o galin- mos. Pirmosios staklės turėjo 
ti ji būti tik vyro tarnaite ar būti įrengtos gamtoje, tarp 
verge. Penktame šimtmetyje dviejų medžių.
prieš Kristų graikų rašytojas Plaušus tinklams mėgsti ir 
Euripidas vienam savo veikale auklėms sukti išrado, tur būt, 
rašė, jog pasauliui didžiausia
nelaimė esanti moteris. Mes gi 
dabar vadiname moteris “silp
nąja lytim”, nes jos savo kimo 
ir proto jėgomis (nors ne vi
sos) silpnesnės už vyrus.

Bet ar viskuo jos silpnesnės 
už vyrus?

Moteris labiau sugeba prisi
taikinti. Jau pati prigimtis tai 
parodo. Visada, kai sunkesnė 
būsena, pav., per karus, bado 
metu, gimsta daugiau berniukų, 
ne kaip mergaičių. O kada žmo
nės lengviau gyvena, gimsta 
daugiau mergaičių. Ir paste
bėta, jog aristokratijos ir bur
žuazijos šeimose daugiau mer
gaičių, o proletariato ir vals
tiečių—daugiau berniukų.

Ir gimusių berniukų daugiau 
miršta kūdikystėje, ne kaip 
mergaičių. Kollinsas, Dublino 
ligoninėj gydytojas, sako, jog 
po gimimo pirmą pusvalandį 
berniukų miršta 16 kartų dau
giau, nekaip mergaičių. Praslin
kus valandai po gimimo, miru
siųjų berniukų skaičius santy
kis su mirusių mergaičių skai
čiumi esąs 16:3, praslinkus še
šioms valandoms šis santykis 
esąs 29:6.

Įvairiose ligose moterys pa
rodo daugiau gaivumo, kaip vy
rai. Jų mažiau ir serga. Kur
čių, nebylių, idiotų visur dau
giau vyrų ne kaip moterų. 
Chevlok Ellis sako, jog 140 kur
čiu nebvliu vyru tenka 100 mo- 
torų. Škotlandijoj 100 idiotų 
vyrų tenka 77 moterims.

Kai kurie gydytojai tvirtina, 
jog operaciją moterys pake- 
liančios lengviau ne kaip vyrai. 
Jos drąsiai jas ir sutinka. Mo
teris ir vienodesnė, ji ne taip 
greit nusimena. Visa tai jai 
suteikė jos prigimtis. Ji kaipo 
motina, turi būti pasirengusi 
didesnius skausmus pakelti, ji 
turi būti ir atsargesnė. Mote
rys yra gajesnės, o kai kurių 
litu kinių tautų ir tvirtesnes už 
vyrus.

Ką gi moteris yra kultūrai
davusi ?

Mes žinome, jog priešistori
niais laikais žmonės buvo lau- j 
kiniai: jie neturėjo nei gyve
namųjų trobesių, nei pastovių: 
vietų. Ir štai rašo Livingsto- 
nas, moteris, su kūdikiu ant 
rankų, beieškodama, kur pasi
slėpti nuo lietaus, įbedė į žemę 
tris lazdeles, apklojo jas dide
liais lapais ir paslėpė toje 
“palapinėje” savo kūdikį nuo 
lietaus. Ir buvo išrastas tro- 
besiu statymas. Toliau juos vy
rai tobulino, ir išsiplėtojo iš 
tos pirmykštės palapinės musų 
laikų puikiausi rūmai.

Kas išrado ugnį nežinia. Bet 
žinoma, jog moteris saugodavo 
senovėje židinį, ji ir pernešda- 
vo jį iš vienos vietos į kitą. 
Tai rodo ir tas faktas, jog vai
dilutės, kurios sergėdavo šven
tąją ugnį, buvo senovėje visų 
labai gerbiamos.

vyras, bet moteris išrado siū
lams ir gijoms geresnės me
džiagos. Ji naudojosi palmių 
pluoštu, kanapėmis, linais, pa
galiau pradėjo naudotis ir šunų 
plaukais, avių vilnomis ir šilka
verpio siūlais. Chinuose mote
ris pirmoji aptiko šilkaverpio 
naudą, o todėl atminimui šio 
išradimo Pekine, Chinų sosti
nėj, pastatytas šilkaverpio gar
bei aukuras. Jis pašvęstas chi
nų imperatoriaus ,Jun-Tsej žmo
nai. Ji sako, pirmutinė paste
bėjusi šilkaverpio lėlytės naudą.

Ir kaip puikiai moterys mo
kėjo austi! Kokių varsų su
galvodavo! Tur būt, prieš vy
rams sugalvojant abėcėlę, jos 
turėjo prisiaudusios visokių 
raštų.

Senovėj būdavo nemažos šei
mos, ir nemažai turėdavo mo
terys verpti ir austi. Jos ir vi
sus aptaisydavo ir kraičius 
kraudavo. Tik paskutiniu lai
ku pramonė atėmė iš moters 
šį darbą.

Medžiagos darymas (dažy
mas) irgi moters išradimas. 
Darymui jos naudojosi įvairio
mis žolėmis ir juodalksnių, 
karklų ir kitokių medžių žievė
mis. Dar ir dabar kartais so
dietės medžių žievėmis darosi 
audeklus.

Senovėj moterys rūpindavosi 
šeimą ir namais, o vyrai dau
giausia medžiodavo. Svarbiau
sia mpters rupesnis buvo valgio 
tiekimas. Ji rinkdavo maistin
gas žoles ir vaisius. Paskiau ji 
pradėjo maistinguosius augalus 
sodinti į vieną vietą. Pagaliau 
pradėjo ir grudus, sėklą, bars
tyti, t. y. sėti. Tuo budu ji 
padarė javų sėjimo pradžią. 
Tai rodo ir tas, kad daugumos 
tautų derliaus globėjai yra dei
vės, t. y. moterys, o ne vyrai. 
Graikai turėjo savo Cererą, 
meksikiečiai Koatlikuną, lietu
viai deivę žeminelę. Įdomi yra 
pasaka apie deivę krūminę, ku
li atnešusi lietuviams rugelių 

sėklai. Kai kuriose Sumatros 
vietose dar ir dabar moterys 
sėjančios riša.

Kada vyrai prisijaukino sau 
arklius jodinėti, moterys prisi
jaukino ožkas ir karves pienui.

Dabartinių laikų pramonė 
daug naminių darbų atėmė iš 
moters. Miestuose moters jau 
mažai ir virtuvėse besidarbuo
ja—neišsimoka. Moteris darbi
ninkė, visą dieną dirbusi fabri
ke, nebeturi nei galimumo, nei 
laiko valgio tiekihiui rūpintis. 
Be to, valgyklose, kur viskas 
yra daroma didelėmis partijo
mis, pigiau. Dabar motinai su

Ar Jus Kenčiate
Nuo Rup tu ros, Vidurių Užkietie- 
jiino, Nugaros, Galvos Skaudėji
mo, Svaigulio, Praradimo Svaru
mo aiba perdidelio svarumo — 
jei taip.

IR

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

RUG and FURNITURE 
CLEANERS 

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

Spencer Garments
(vyrams ir moterims) 

pagelbės jums
Specialiai prirengtus per

Dr. James Shinglam
1930 W. 13 St., Cicero, UI.

Mes suteiksim jums dykai medi
kai) egzaminavimų šiame ofise ir 
priskirsim jums palaikytojų, jei 
bus reikalingas.

Catharine Linden
Spencer Atstovė

844 S. Taylor Avenue 
Oak Park, III.

Phone Eudid 8344 •

(Atlantic and Pacific Photo)

Viesulos sugriautas Atoka, Tenn., miestelis, 28 m. nuo Mephis. Visame miestelyje trys na
mai išliko viesulos nepaliesti. Vienas žmogus liko užmuštas if 25 sužeisti.

vaikais irgi mažiau rupesnio. Ji 
nei mokyti,' nei auklėti vaikų 
vis tiek nemoka, o tą darbą at
lieka vaikų sodai ir mokyklos.

Taigi keičiantis ekonominėms 
sąlygoms, keičiasi ir moteries 
būsena. Ji jau išstumiama iš 
šeimyninio gyvenimo į visuome
ninį. Dabar jau moteris norė
ta pamatyti ir juristes, ir dak
tares, ir įvairias raštininkes, 
rašytojas, net ir mokslininkes. 
Ir jau kai kurios moterys, 
ypač rašytojos, spėjo pasižy
mėti. Mums jau žinomos: Bi- 
čerstov “Dėdės Tomo Trobelės” 
autorė. Beta von Suttner, ro
mano “Šalin ginklus” autorė, 
įgarsėjusi žorž Sand ir kitos. 
Moterims poezijos ir dramos 
srytyj nelabai sekasi, bet jų 
apysakos ir romanai pilni švel
niausių jausmų, gražiausių min
čių. Jų veikėjų charakteriai 
skiriasi nuo vyrų vaizduojamų 
charakterių, ir tuo jos teikia li
teratūrai nemaža psichologinės 
medžiagos.

Mes sakome, jog moterys 
esančios lengvabūdės, bailios. 
Bet mes perdedame. Istorija ži
no nemaža moterų, kurios yra 
pasižymėjusios nuostabiu drą
sumu ir ištverme. Garsingųjų 
keliauninkų žmonos, kaip Biko, 
Kudro, Livingstono ir kitų, 
drauge tyrinėjo su savo vyrais 
nežinomas šalis, kur jos nema
žiau už vyrus parodė ištvermės 
ir pasiaukojimo. O Ida Pfeifer 
viena, visai neapsiginklavusi, 
keliavo po laukinių gyvenamas 
arba visai negyvenamas šalis, 
kur sutikdavo daugybę pavojų. 
Aleksina Tinnė buvo ekspedici
jos į Aigiptą vedėja, kur ji ir 
krito, savo laukinių palydovų 
nužudyta. Italijoje XV š. m.! 
Karte Sforca išsilaikė tris sa
vaites, apgulta Forli tvirtovė-, 
je, kurią ji didvyriškai gynė. 
O kas nežino Šarlotės Korde, 
kuri prancūzų revoliucijos me
tu nužudė Maratą ir ramiausiai 
ant ešafo žuvo? Daugybė mo
terų pasižymėjo Rusijoje carų

viešpatavimo laikais, nemaža 
ir didžiojo karo laiku. Nemaža 
yra moterų, pasižymėjusių ir 
dideliu pasiaukavimu savo šei
mai. O kiek paguodos, surami
nimo suteikia moterys savo vy
rams reakcijos ir persekiojimo 
laikais!

Jei dabar yra daugybė mote
rų kokečių ir šiaip nemėgian- 
čių rimto darbo, tai kaltos blo
gos ekonominės sąlygos ir ne
tikęs auklėjimas. Vyrai ieško 
ne rimtų, išmintingų moterų, 
bet gražių. Ir moterys, norė
damos vyrams patikti, norėda
mos juos valdyti, tik ir rūpi
nasi savo kūno—kartais ir ne
padoriu—gražumu.

Mes žinome, jog subrendusių 
vyrų yra mažiau ne kaip mote
rų. Be to, ne visi vyrai veda. 
Taigi daugybė moterų turi likti 
neištekėjusių. O neištekėjusiai 
moteriai, ypač proletarei, da
bartinėje visuomenėj yra labai 
sunku gyventi. Todėl ir eina 
Tat iššaukia ir įvairiausias ma-

Palygink Musų Kainas Pirm Pirkimą
Matyk
Mus

$93

Matyk
Mus

$53
Šis MAUDYNĖS outfit’as susideda iš: Su Roll rim kojomis, maudynė, su ge
riausios rūšies nikeliotais kraneliais ir išbėgimui vandens vieta prijungta prie 
paipos. ' I
LAVATORY yra 18X21 gilumo apron styliaus, su china nikeliota rankena, su 
kraneliais pažymėtais dėl šalto ir karšto vandens ir nikeliota paipa • pravesta į 
sieną. * i
CLOSETO outfit’as susideda iš vitreous china tankus ir bowl ir golden oak arba 
beržo mahogany atsisėdimui vietos.

r i m sinku
enumeliota roll rim sin- 
ir tvirtai iš užpakaliu

Gražus aukštos rū
šies porcelinis ena- 
meliotas drop apron 
lavatory. M i e r o a 
20xJ24, su) nikero
tais china index 
kraneliais ir nike- 
liotu vandeniui nu
bėgti.

Aukščiausios rųšies geležinė 
ka su gilia roll 
paremta.

42 colių
52 colių

S

$25.50

sinku tik
sinka tik

$19
$22

MUS V PARDAVĖJAI

vai. po pietųNedėlioj iki
Atdara vakarais iki 8 valandai

KALBA LIETUVIŠKAI

Sol Ellis & Sons,
PLUMBING, HEATING & ELECTRICAL SUPPLIES

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

CICERO, ILL

2118-20-22 S. State St 
Telephones: Victory 2454-56-56 

CHICAGO, ILL

SYKĮ MUSŲ KOSTUMER1S - VISUOMET KOSTUMER1S

das.
Nuo visuomenės tvarkos pri

klauso ir moters gyvenimas. 
Taigi jau nuo franeuzų revoliu
cijos visuose kraštuose moterys 
pradėjo kovoti ir dėl politinių 
teisių. Nors jos ir pasirodo 
kartais konservatingesnės už 
vyrus, bet tai tik todėl, kad 
dar jos mažiau už vyrus apsi- 
švietusios, mažiau ir prityru
sios.
dažniausiai nesąmoningai, ta 
baisi konkurencija, dėl vyrų.

Daug moterų žūsta prostitu
cijos spąstuose. Laikraščiai 
praneša, jog įvairiose šalyse 
kasmet be žinios moterų tūks
tančiai dingsta. Tai vis daro 
moterų prekyba.

Ir moterims rūpinamasi, sten
giamasi jų būseną pažinti, ne 
kurstyti jas prieš vyrus, bet 
parodyti, jog moteris ne ma
žiau gyvenimui tiekia, kaip, 
vyras ir jog turi ji turėti ly
gią su vyru žmonių šeimoje 
vieta.

NAUJI IR VARTOTI 
RAKANDAI

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

Jan Pietrzakowski, Sav. 
1120 No. Ashland Avė.

Telefonas Armitage 8181

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

Visas darbas garantuotas 
Valome apmuštus rakandus

Nueva Fumigating 
Company

701 So. Cicero Avė.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Niekas nėra pergera dėl 
Jūsų!

WENNERSTEN'S
Tikras Apynių Malt Extract

NAUJOS KNYGOS^
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ..........-.........................  $2.50
1,054 patarimai kaip virti jvairųs valgiai.

MAISTAS IR VALGIU GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero .......  $1.50
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai- 
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... 13.01
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias 
paštas.

KAUNO ALBUMAS .................................................................. 5ūc
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose ....... —• $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................................................... 5Dc

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ....................................................... - 55c
Namų darbai, namine sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

“SANDARA” UŽ $1 VISIEMS METAMS 
Užsisakymas pratęstas ligi vasario 

16-tai dienai
Nupigintos “Sandaros” kontestas pratęstas ligi Lietuvos Nepri

klausomybės šventės vasario 16 d. imtinai. Vasario 16 d. išeina 
“Sandaros” didelis dvigubas numeris, pašvęstas, Nepriklausomybės 
10 metų sukaktuvėms paminėti. Visi užsirašę “Sandarą” lipi tai 
dienai gaus ją už $1.00 per ištisus metus. Užrašiusieji kitiems 
daugiau 5 prenumeratų gaus iš “Sandaros” knygyno dovanų $1.00 
vertos knygų.

Iškirpęs žemiau dedamą čekj, užrašyk savo adresą ir pridėjęs 
tik $1.00 atsiųsk “Sandaros” Administracijai, 327 E Street, So. 
Boston, Mass., o jei nenori sukarpyti laikraštį, tai atsiusk tik $1.00 
su savo adresu, pažymėdamas, iš kurio laikraščio sužinojai. Naudo
kitės proga!
fl*< AA Užsirašiusiam laikrašti “Sandarą’’ ant fl* 4 AH 
4* I nUU metų šis čekis skaitomas vieno dolerio ■ »vU 
vertės. Užsirašymo laikas nuo 1927 m. gruodžio 20 d. iki 1928 
Vasario 16 d. “Sandaros” kaina metams $2.00. Atsiųsk “Sandaros” 
Administracijai tą čekj pridėjęs TIK VIENĄ DOLERI ir gausi 
laikrašti visiems metams. šis Čekis galioja vieną menes} nuo 
gruodžio 20 ligi vasario 16 dienai, 
s, ’

Užsirašančio vardas, pavardė

Pavardė ..........................................................................................................

Numeris ir gatvė .......... ..............................................................................

Miestas, valstija ............................................................................. *......... -
“SANDARA”, 327 E STREET, SO. BOSTON, MASS.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Musų menas ir me 
nininkai

(Pabaiga)

1 darbuotės sudarė ruošimas vi- tų nemiegoti, idant pasiekus to 
šokių parengimų. Tai reiškia, 
kad musų visuomenei reikalin
gas menininkų darbas, kad jT

| reikalauja parengimų. Meno ra
tiliai (dramos draugijėlės ir 
chorai) sudarydavo ir šiandien 
sudaro kaip ir ašį, apie kurią 
sukasi kultūrinis žymaus skai
čiaus vietos lietuvių gyvenimas, 
ir tegul Northsidėje “Pirmyn” 
choras arba Roselande Scenos 
Mylėtojų Ratelis išnyksta. Gal

stovio, kuriame būdami gali 
skaityti prelekcijas kitiems. 
Kodėl gi dainininkas ar daini
ninkė, šiek tiek pralavirt tįsieji 
balselį, gali turėti moralės tei
ses reikalauti atlyginimo, kuo
met kiti dirba kultūros darbą 
veltui?

Gegužinės Prakalbos Iš golfininkų 
susirinkimo

Ret turėtumėm suprasti, jo 
gei i-eikalnuti, idant mokytojas, vie,u-‘ sezoną gyventojai jų ne
dirbtu, galima bus tik tada, ka-[ įnikite užtikrinti,
<la atlyginimas įsrodys 1____
darbo. Geram choro vedėjui, 
nusimanančiam apie dramos ta-i 
atrą, $69 savaitėje per visus 
metus? man rodosi, nebūtų per
daug. -

Bet kaip sukelti $3000 me
tuose, kuomet mažesnė savaiti-| 
nė mokytojo alga 
mėnesių suvargino “Birutę”?

“Pirmvn” choras ir kitu 
kolonijų menas *

Kad atsakius 'j pastarąjį jeį jis tikisi pamatyti ką nors 
klausimą, reikia pasidairyti, be-; žymesnio. Tarpimas menodrau- 
ne bus galima nužiūrėti įplau-Į 
kų kitose kolonijose.

Roselande yra dramos rate
lis, kuris deda visupirma pas
tangas duoti publikai juo ge- 
resnius vaidinimus. Northsaidė- ką 
je yra “Pirmyn” choras. Cicero- 
je esama pavienių dramos vai
dintojų, kurie jaučia stoką vai
dintojų organizacijos ir žmo
nių galinčių pašvęsti daugiau 1 
laiko teatrui. Su “Birute” jau' 
susidarytų keturios grupės. Jei1 
jos susitartų tuo ar kitu būdui 
veikti derindamos savo darbą, 
tai ar negalėtų išlaikyti vieną: 
mokytoją mokėdamos tinkamą 
jam algą?

Bet, pasakys kas nors, tiek 
darbo, tokios painiavos- kodėl 
nedėti pastangų tik, pavyz
džiui, vieną “Birutę” išlaikyti?;

Turime pripažinti, kad šian
dien “Birutė”, kokia ji yra, lai
kosi rėmėjais. Daugiau rėmėjų kitur, turėtų atsiklausti vie 
jai sunku gauti. O jeigu susi-; tinių menininkų, 
daro koki menininkų grupė, ■ įdarytų menininkų 
kaip federacija, ar, manote, ne- (sakau “federacija" .... ___ _
atsiras daugiau rėmėjų ? šito- kad šiuo momentu tinkamesnio 
kią menininkų “federaciją 
( hieagos lietuviškoji visuomenė liepiami turėtų atsiklausti.

Bet daleiskim, kad atvažiuo
ja Chicagon vienam kitam kon
certui Kipras Petrauskas— ar 
ir jis turėtų eiti “prašyti leidi
mo” koncertuoti ir dalintis pa
jamomis? Ne, man rodosi, kad 
to reikalauti butų perdaug. 
Petrauskas, Babravičius ir kiti 
jų kalibro artistai nereikalauja 
paramos, jie pilnai atsilygina 
publikai už tai ką ši moka. O 
trukdyti jų pasirodymą, 
tų daryti žalos patiems 
gos lietuviams.

Bet ot, butų gerai, jei 
tų praktika mokėti po $50 kai 
kuriems vietiniams meninin
kams už sudainavimą poros ar

i trijų dainelių.
Nurodoma, kad tie artistai 

mokantys po 6 dolerius lekci
jai. Tegul bunie ir taip. Bet

1 štai pereitą žiemą sandariečiai 
turėjo eilę paskaitų —ar jie 
mokėjo ką nors prelegentams?

j Ne! Socialistai turėjo taip pat
I paskaitas—o jie, ar mokėjo 
prelegentams? Ne! O kad ga
lėjus skaityti prelekcijas, pre
legentai turėjo mokėti mokyk
loms, knygoms, gal daug nak-

į pasiges, 1x4 bukite užtikrinti, 
vertas kad kitą sezoną turės išnaujo 

organizuotis pirmesnieji meni
ninkai, arba gausime meninin
kus importuotus iš Maskvos ar 
iš Romos. Lietuviams, mat, rei
kalinga padorių, gražių paren
gimų.

Meno ratei’ai (draugijėlės) 
per keletą yra geri agentai auklėjimui, ug-

dymui dailės jausmų žmonėse 
savo kolonijose. Ir ne vienas 
šių kolonijų gyventojas atvyks
ta parengiman, nors ir iš toli.

gijelių atskirose kolonijose reiš
kia pliusą visam musų kultū
riniam gyvenimui.

Visojo, ką esu pasakęs, da
bar norėčiau padaryti sutrau- 

i, o gal geriau bus pasakius 
išvadą: reikalinga 

susirinkimas meno 
rėmėjų ir mėgėjų, , 
kurie galėtų savo 
mintimis prisidėti 
niam musų menininkų darbuo
tės sutvarkymui.

Ir dar turiu pasakyti, kad 
rašiau šį straipsnelį ne polemi- 

I kai, ne tam, kad “sukritika
vus” ką nors, bet ieškodamas 

I tikslesnių musų menininkų dar- 
j buotčs galimybių. Jei kas paro
dys praktiškesnę išeiti, aš pir
mas jam pritarsiu.

Priedas

skaitys tikrai savo menininkais,' 
jei į ką galėtų taip žiūrėti.

Daug svarbiau tečiaus yra 
išlaikyti menininkų grupės ats-' 
kirose kolonijose ir kur galima; 
jas sustiprinti, negu vieną ku-1 
ria menininku draugija remti. 
Kodėl ? j

Dvilkterėkime į pastarųjų 10-' 
15 metų praeitį. Du trečdaliu 
musų vadinamos visuomeninės'

(jbnsiJer
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, sušaukti 
darbuotojų, 
ypač tokių, 
patyrimais, 

tinkames-

Dailės Mylėtojas išreiškė 
mintį, kad svečias, atvykstantis

Well, jei su- 
i federacija 

(sakau “federacija” tik todėl,

žodžio nerandu), tai svečiai ne

reikš-
Chica-

išnyk-

ir tiems, kurie biletus 
kurie prie

Na, kai artistas gyvena vien 
iš savo profesijos, tai supran
tama, kad dvasia šventa jis pa
silaikyti negali. Bet kuomet 
gyvenimas padaroma iš kitų 
šaltinių, o dainavimas arba lo
šimas panaudojama papildymui 
šernolės, tai jau rodosi, perdaug. 
Ir jeigu jau mokėti, tai reikėtų 
mokėti
platina, ir. tiems, 
langelio biletus pardavinėja ir 
daugeliui kitų.

Man rodosi, kad musų menas 
yra liaudies menas, kilęs iš jos, 
jos pailaikomas, ir turi pasilik
ti toks. Kiekvienas stengia
mos atlikti ką galime. Jeigu gi 
kurie nori ekstra “tipsų” pasi
pelnyti. tai ar ne geriau butų 
stengtis apseiti be davimo jo, 
bent kur galima? Tada žinosi
me, kad visų musų menininkų 
darbas yra dirbimas ne pelnui, 
bet dėl to, kad mėgiamo dailę, 
o musų menininkai duoda tiek, 
kiek pajėgia patys vieni duoti.

—Pašalinis.

West Side

Padėka.

Juozas Gudaitis, gyv. 
2140 \Vest 23-rd place, Clrica- 
go, jau sergu 25 mėnesius.' To
dėl prašiau dviejų draugų, kad 
jie paaukautų kiek galėdami 
man ligoniui, ką jie ir neatsi
sakė padaryti. Dabar tariu ačiū 
visiems, kurie aukavo mane su
šelpti. O labiausia ačiū drau
gėms Empokenienei ir Svir- 
mickicnei, kurios rinko aukas. 
Aukavo šie asmenys:

W. Empaher ..,
S. Empaher
K. švirmickasj , 
J. Gribinas .... 
J. Badomskis ... 
A. Vaičiūnas ... 
W. Dombrauskas 
A. Staimantas ..
T. Binkis ..........
J. Kutulis ..........
J. 'Paieška ........
A. Stalmokas .. 
.1. Zakarauckas .. 
W, Gudaviče ... 
E. Lamantienė . 
W. Gribinas .... 
P. Baigas ..........
W. Zilinckas ... 
J. Klimaviče ....
L. Anisovskis ■..

Valiantas ...
Ribinienė 

Abolt ...........
Aibolt ........

P. česnakas .... 
A. Mezlaiškis ... 
W.
A. Polit ..........
W. Grinius ...
B. Kazlauskas 
L. Herring ...
J. Huff ..........
W. Mesyer ... 
Gust. Kulat .. 
Dar kartą ačiū.

—Juozas Gudaitis.
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2.00 
. 2.00 
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. 2.00
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. 1.00 
. 1.00 
. .1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00 
. 1.00

1.00 
. 1.00 
, 1.00 
. 1.00 
. 1.00 

. 1.00 

. 1.00 
. 3.00 
. 2.00 
. 1.00 
. 1.00

tainėje buvo sumigtos paminė
jimui darbininkų šventės pra
kalbos. Kalbėjo drg. P. Grigai
tis ir Dr. Montvidas.

•lXrg. Grigaitis aiškino Gegu
žes Pirmos dii uos šventės re
voliucinę reikšmę, apibudino kai 
kuriuos darbininkų siekius, pa
reikštus dar prieš 30 melų, ka
da pirmu kartu susipratusioj i 
darbininkai pradėjo švęsti Pir
mą Gegužes.

Dr. Montvido kalbos pamati
nes mintys buvo tokios: Geres
niam musų gyvenimo stilvarky- 
mui reikalinga, idant darbiniu-1 
kai kiltų aukščiau kultūra; dar
bininkai daro pažangą ir jų pa
dėtis (ypač tų, kurie yra orga
nizuoti) gerėja; darbininkai, 
kaip klasė, gali žiūrėti ateitin 
su pasitikėjimu. v

Publikos buvo nedaug. Kalbų 
pertraukoje surinkta aukų 
$12,17. Aukavo: Dr. Montvidas 
$5.00, J. Strazdas ir Kundro
tas po $1. Smulkių aukų su
rinkta $7.17. Padengus svetai
nės lėšas ($3), $9.17, o taipgi 
$5 aukų, gautų prakalbose Mil- 
\vaukee ir skirtų socialdemo
kratams Lietuvos universiteto 
studentams, ir dar G doleriai 
aukų, gautų prakalbose Buci
ne, Wis. (taipgi moksleiviams) 
—viso 20 dolerių (17c. persiun
timas) — pinigai pasiųsta 
Lietuvon. Kvitos Nr. 24259.

— V. Poška.

Pereito šeštadienio vakare, 
bal. 28 d., įvyko golfininkų su
sirinkimas Liet. Golfo Klube 
prie 32 gat. ir Halsted St. Nors 
susirinkimas nebuvo labai skait
lingas nariais, tečiaus daug ką 
nutarė ir nuveikė. Trumpai sa
kant, padarė planus golfininkų 
veikimui šios vasaros sezonui. 
Iš susirinkimo minėtini šie da
lykai :

1. Buvo išrinkta Golfo Klu
bo valdyba sekantiems metams, 
kurion įėjo šie asmenys: Dr.

! Karalius išrinktas prezidentu, 
J. J. Čeponis—sekretorium ir 
Menas, golfo profesionalas ir 
šio klubo manageris iždininku.

2. Išrinkta komisija nustaty
mui ir tvarkymui golfo sporto. 
Svarbiausia jos užduotis bus 
surengimas, nustatymas ir tvar
kymas golfo turnamentų. Iki 
šiol tokios komisijos klubas ne
turėjo ir dažnai kildavo nesusi
pratimų turnamentus lošiant 
dėl nustatymo tvarkos ir prizų. 
Ši komisija mano sutvarkyti 
golfo turnamentus taip, kad vi
si'dalyviai turnamentuose butų 
patenkinti. Komisijan įėjo šie 
asmenys: Dr. Naikelis, Dr. Za
latorius ir stud. V. Bušinskas.

3. Surengimui pokilių komisi- 
jon išrinkti: Dr. Karalius, Me
nas

Svarbi Žinia
ke- 

eks-
Daug lietuvių rengiasi 

liauti Lietuvon su musų 
k ursi ja laivu LITUANIA tiesiog 
į KLAIPĖDĄ, nes visi žino, kad 
ta ekskursija bus smagi ir 
svarbi visiems

Pakeliu į New Yorką atlanky
sime Amerikos stebuklingą vie
tą — Niagara vandenkritį. Tai 
i.štikro puikus gamtos stebuk
las. Yra ko pažiūrėti, bus ir ki
tiems ko papasakoti. Niagara 
Falls yra didžiausias ne tik A- 
merikoje, bet ir visame pasau
lyje vandenkritis Bmi Ameri
koje ir nematyti Niagara van- 
denkričio, tai tiek pat, kad bu- 
ti Romoje ir ncmat.Ui popie- 
žiims.

savo ’ekskursan-

ir Butkus.
Šachmatų ir čekerių ko- 

misijon išrinkti: Janus, Čeponis 
ir Rušinskas.

Mokesčiai golfininkams nu
statoma šiaip: Vyrams—įstoji
mas $5.00 ir mėnesinės duoklės 
$1.00; moterims — įstojimas 
$2.50 ir mėnesinės duoklės 50c. 
Už šią mokestį klubo nariai tu
ri teisę praktikuotis “patinime” 
ir “draivinime” gražiai ištaisy
tame klube 9 skylių “indoor 
course” veltui. Taip pat turi 
privilegijų dalyvauti kiekviena
me rengiamam klubo turnamen- 
te kaip laukuose, taip ir “in
door”. Kiekvienas narys pridė
jęs 25c prie aukšiačus minėtos 
mokesties gauna raktą įėjimui 

ir ten gali 
nori ir kiek 
klubo nusta-

Klubas pa-
prisirašyti

sis komitetas turėjo susirinki
mą, idant aptarus tokius pat 
kaltinimus prieš kriminalio tei
smo teisėją Emanuel Eller.

Teisėjas Harry B. Miller įsa
kė valstijos advokatui Charles 
Daugherty traukli atsakomybėn 
LaAvrence O’Toole, 1455 W. 71 
st. Toole buvo tas prisaikintų- 
jų teismo narys, kuris nesutiko 
skirti mirties bausmę penkiems 
vaikezams, padariusiems liold 
up grosernėje ir vienas kurių 
nušovė grosernės savininką. Del 
jo užsispirimo prisaikintieji tu
rėjo padaryti kompromisą ir 
sutikti paskirti piktadariams 
25 melus kalėjimo bausmės 
kiekvienam.

TTiomas J. Bow- 
kalti namas tuo, 

David Sber’ą, sa-

Areštuotas 
ley. Jis yra 
kad nušovęs 
vininką Paradise Arms viešbu
čio, 1114 Wasbinglon blvd. Ne
gras, viešbučio porteris, ir 
Manly Lax, vienas svečių, tvir
tina, jogei Binvley buvęs vienas 
piktadarių. Pastarasis betgi ne
prisipažįsta.

PRANEŠIMAI,
Tikietai Sodeikos koncertui par

siduoda šiose vielose: Petrulio ap- 
tiekoj, Bridgeport l'urniturt* Ci., 
l’niversal State Bank, “Margutis” 
Red., “Naujienose”, Stankūno Stu
dijoj, Rozasnkio Kcal Estate ofise 
ir “Drauge”.

Visi, kurio išpildėt aplikacijas dėl 
įstojimo į (2h. Lietuvių Draugijų 
Savitarpinės Pašaipos, malonėki vi
si atsilankyt pas draugijos gydyti- 
jų Dr. A. Montvidą, 1579 Milwaukee 
Avė., dėl išegzaininavimo. Draugi
jos susirinkimas įvyks gegužiu 8 d., 
7:30 vai. vakare, Masonic 'l’emple 
svet., 1547 N. Leavitt st. —Karšt.

Draugystė Atgimties Lietuvių 
Tautos Moterų ir Vyrų, laikys su
sirinkimą, Gegužio 6 d., 1928 m., 
Lietuvių Tautos parapijos svetainėj, 
3501 S. Union Avė., 1 vai. po 
pietų. Kviečia

— B. Dubinskienė, Sekr.___________
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 22ros 

kuopos susirinkimas įvyks nedėiioj, 
gegužio 6 d., 1 vai. po pietų, Mil
dos didžiojoj svetainėj. Draugai, at- 
silankykit ir gAukit knygą “Dai
lės Milžinai.”

Kviečia Valdyba

Town of Lake. — Draugai, ma
lonėsit atsilankyti ant susirinkimo, 
kuris atsibus Gegužio 5 d., šį metų 
8 vai. vakare, paprastoj svetainėj, 
Petro Sukoszevicz, 4531 So. Paulina 
St. Jonas Szlota

Illinois Liet. Paščiuos Klitiho su
sirinkimas jvyks penkiadieny], ge
gužio 4-tą, 1928 m 
Auditorijoj, 3133 
7:30 vai. vakare.

— A

penktadieny], 
Chicagos Liet.

So. Halsted St.,

K antakis, Rašt.

Brighlon Purk. — S. L. A. 17G 
kp. susirinkimas jvyks pelnyčio], 
gegužio 4 d., Jokantų svet., 4138 
Archer Avė., 7:30 vai. vak. Gerbia
mieji nariai-ės būtinai dalyvaukite, 
nes bus 
siantj S.

darinktas delegatas į bu- 
L. A. Seimų.

— Valdyba

LietuviŲ Amerikoje Tau-Jaunų
tiškas Kliubas laikys bertainini su
sirinkimų penktadieny], gegužio 4, 
7:30 vai. vak., Lietuvių Auditorium, 

nariai 
ran-

3133 So. 
malonėkite 
dasi daug

Vaidilos 
žio 3 <i.,

gegužio
Halsted St. Visi 

laiku pribūti, nes 
svarbių dalykų aptarti. 
Kunevičius, Nut. Rašt.

renkasi vakaruose gegu- 
saulci nusileidus.

Krivių Krivaitis.

KEPURINIS BALIUS 
SU PROGRAMŲ

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

Kurios norit prisirašyt j virš mi
nėtų draugijų, meldžiam ateiti j va
karėlį ir prisirašyt; nuo 16 metų iki 
25 meti) įstojimas Veltui, nuo 25 iki 
45 metų įstojimas $1.00.

Kviečia Komitetas.

“Naujienos 
tus traukinyje pirm nuvažiuo
siant pažiūrėti Niagara vanden
kritį, pavaišins skaniais pietu- 
tumis, o apžiurėjus vandenkritį, 
— puikia vakariene, ten 
viešbutyje.

Pasismaginę, pasisotinę 
trauksime i New Yorką,
mus sutiks hotelio vežimai ir 
parveš pas save, o laikui atė
jus, nuvež į prieplauką.

Laive, prie šaunios muzikos 
ir visokių žaismių, laikas pra
bėgs smagiai, 
kai pribusim i 
mus vėl laukia 
kurie pasitiks 
iškilmėmis.

pat

vėl 
kur

i “indoor coursą’ 
praktikuotis kada 
nori prisilaikant 
tytų patvarkymų.

Lietuvių Golfo 
geidauja ir kviečia
prie klubo visus lietuvius golfi- 
ninkus ir galfininkes Chicagoje 
ir apielinkėje. Kai busime 
skaitligi nariais ir organizuoti, 
galėsime surengti didelius tur
namentus, bus daugiau progas 
praktikuotis su savaisiais, o po 
to, galėsime pagalvoti ir apie 
savo “links”. '

Apie tolimesni klubo veikimą 
painformuos V. Rušinskas, ku
rį klubas nuskyrė tam darbui 
atlikti.—Koresp.

Bridgeport. — Simano Daukanto 
Draugija laikys mėnesinį susirinki
mų sekmadienyj, gegužio 6 d., šių 
metų, 12 vai. dienų, Chicagos Lie
tuvių Auditorium svet., 3133 South 
Halsted St. Visi nariai būtinai pri
valo atsilankyti, nes randasi naujų 
reikalu svarstymui. ‘,

— P. K., Nut. Rast. Į

North Side. — SLA. 226-tos kuo
pos nepaprastas susirinkimas įvyks 
septintadienio po pietų, gegužės 6 
d.* apie 2:30 vai., Liuosybės salėje. 
Visi nariai atsilankykite, nes turė
sime darinkti delegatų j SLA. Sei
mų, kadangi dabartinis vienas iš 
jų negali vykti.

ROZALIJA KINTINIENĖ
Po tėvais čiužaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 3 dienų, 10:30 valan
dų ryto, 1928 m., sulaukusi 53 
metų amžiaus, gimusi Lietu
voj, Tauragės apskričio. Ame
rikoj išgyveno 33 metus. Pa
liko dideliame nuliudime vyrų 
Steponą, 4 dukteris: Stefani
ja, Marijonų, Oną. ir Iziuise, 
brolį Antaną ir gimines, o Lie
tuvoj brolį Jonų. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4535 South 
Rockwell St.

Laidotuves įvyks subatoj, 
#eg;užio 5 dieną, 8:00 valandą 
ryto, iš namų į Nekalto Pra
sidėjimo P. Š. parapijos baž
nyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionies sie
lų, o iš ten dus nulydėta i sv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Rozalijos Kinti- 
nienės giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Brolis 
ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

ir nepasijusime
Klaipėdą, kur 

klaipėdiečiai il
su visokiomis

Dar yra laiko prisirengti, bet 
nebedaug. Tuoj visi pradėkite 
rengtis. “Naujienų” ofisas at
daras nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro.

‘,Naujienų” Laivakorčių 
Skyrius.

Vyriausias teisėjas Arnold 
paskyrė tris Circuit teismo tei
sėjus — Thomas Taylor, Harry 
M. Fisher ir Kickham Scanlan 
— padaryti tyrinėjimą rekordų 
kriminalio teismo teisėjų*Otto 
Kemer ir Stanley Klarkowski. 
šiuos du teisėju vadinamo Chi- 
cago Orime Commission pirmi
ninkas, F. P. Lesch, kaltinamo 
tuo, kad jie perdaug švelniai 
elgiasi su kriminalistais, pateku
siais j jų teismą.

Gi Superior teismo pildanty-

— Valdyba.

Marąuette Par'k apielinkės SLA. 
260 kuopos mėnesinis susirinkimas 
jvyks gegužio 6 d., 2 vai. po pie
tų, K. J. Mačiuko svetainėje, 2436 
W. 59th St., prie Artesian Avė. Vi
si nariai ir narės nepamirškite pri
būti, nes turime daug svarbių da
lykų apsvarstymui. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti prie SLA. 
260 kuopos.

— Pr. Dmktainis, Už. Sekr.

North Side. — 226 kp. S. L. A. 
susirinkimas atsibus nedėldienj, ge
gužio 6 d., š.( m., 2:30 vai. po pie
tų, Liuosybės svet., 1822 VVabansia 
Avė. Gerbiami nariai būtinai turi
te ai vykti į šį susirinkimą, nes la
bai svarbus reikalas. Tai yra bus 
renkamas delegatas į Seimą, j vie- 
to atsisukusio seniau išrinkto.
..................................... — Valdyba. ..

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

JONAS ZALATORIUS
Persiskyrė šu šiuo pasauliu 

gegužio 1 dienų, 8:20 valandų 
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 Alfonsų 15 metų, duk
terį Emiliją 14 metų, brolį 
Aleksandrą ir gimines, o Lie
tuvoj motinų .Kotryną, brolį 
Antanų ir 1 seserį. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3116 W. 42 
Street.

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 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Operos artistas 
Antanas Sodeika
. • I

Kaso A. Vanagaitis

Kas jis yra?

sulyg moderniškiausių budu. 
Silos pasirodė praktiškiausias, 
todėl ir pradėjome j j budftvoti. 
Po pusės metų darbo silos ta|X) 
užbaigtos, įtaisyta naujausia 
mašinerija, ši budavone kaina
vo $30,000.

nininkų. 11 /" I ’r"J vyr’T'
Atsilankė j “Naujienas” kar

tu ir p. Mikas Jozavitas, kuris 
akompanuoja p. Sodeikos kon
certuose.

— Reporteris.

Lietuviai Daktarai Įvairus Gydytojai

Iš SLA. 36tos kuopos

Išdeportavo bolševiką. Išrinko 
12 delegatu seiman

—t-------

<ki-tos kuopos nariai, kaip 
pasirodė susirinkime laikytame 
pereito trečiadienio vakare, vi
sai nebeturi noro klausytis IkiI- 
ševikiškų gavendų. Čia kiekvie
nas narys ar narė yra lygai 
gerbiami, turi lygu balsą, ly
gias teises, liet niekas neturi 
teisės bolševikiškai koliotis, 
meluoti ir šmeižti kitus narius.

Vienas toks nesubrendėlis, 
matomai, tiksliai čia buvo įgrū
stas ir bandė skandalyti ir ter
lioti narius, bet nariai pasi
klausė, pasiklausė ir pasakė: 
“(Janai Štai tamstos persikė
limo lakštas, prašom keliauk 
pas sau lygius.” Ir įdomu: ka
da susirinkimas balsavo jteik-

Antanas Sodeika yra Lietu
vos Valstybinės Operos artis
tas. Jis koncertuoja po Ameri
kos lietuviu kolonijas. Atvyko 
šį pavasarį (kovo mėn.) ir ap
lankė keliolika vietą su labai 
pasekmingais koncertais. Chi- 
cagoje jo koncertas bus 9 ge
gužės Lietuvių Auditorijoj.

Bene bus tai pirmas pirmaei
lis Lietuvos Operos artistas, ku
ris atsilankė čia pas mus. An
tanas Sodeika yra statomas ša
lę L. Operos Kūrėjo Kipro Pet
rausko. Kipras—• tenoras, So
deika baritonas. Turbūt nei 
viena opera neapsėjo be Kipro 
ir be Antano. Visose jiedu 
dalyvauja kaipo visą mėgiami 
artistai-dainininkai.

Sodeika yra atvaizdas musą 
operos Kaune. Kas išgirs jo 
dainavimą, tas kitaip manys 
apie Lietuvos Operos artistus. 
Rašau šiuos žodžius su atvira 
širdžia, nes Antaną pažįstu nuo

Įtaisę šiuos parankumus, tu
rime galimybės patenkinti pir
kėjus visais atžvilgiais: grei
čiau patarnauti, geresnę anglį 
pristatyti ir tp. Sukrautos į už
dengtas silas anglys ilgai nepa
sensta, o lauke jos genda nuo 
saulės, vėjo ir lietaus.

šiuo laiku bendrovė Vilija 
yra verta šimtą tūkstančių do
lerių.

Baigdami Vilijos aprašymėlj, 
norėtumėm pažymėti iš savo 
praktiško patyrimo, kad ben
drovė geriausia gali augti, jei
gu jos nariai turi pasitikėjimo 
vienas kitu ir teisybę laiko už 
pirmoje vietoje.

ri----------- 7*
Svečiai “Naujienose”

Vakar “Naujienas” atlankė 
Lietuvos operos artistas dainin- 
kas A. Sodeika ir p. A. Pocius, 
Beethoveno konservatorijos ve
dėjas.

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a ri
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 vaf. vakare.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgai 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

Business Service
Biznioi Pataraerimy , ^

KARPENTER1S — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

Advokatai

ti jam persikėlimo (išdeporta- 
vimo) lakštą, nesirado nė vieno, 
kuris tą nelaimingą žmogeli už
tartų !

Narių pasipiktinimą tas bol- 
ševikėlis iššaukė nepereitame 
susirinkime, kada jis ėmė skan
dalyti, jog “perdaug” balsų pa
duota už Pildomąją Tarybą 
(bolševikai mat gavo tik 3 bal
sus). Apart skandaVjimo su
sirinkime dar daugiam kvailys
čių buvo priplepėta vielos bol
ševikų atsiprašant spaudoje, 
šiame susirinkime nariai dar

pirmų operos kūrimosi laikų. 
Man pačiam teko tuose vaidini
muose dalyvauti kaipo muzikui 
į budelę įsilindus. A. Sodeika iš 
pat pradžių visus sužavėjo savo 
gražiu dainavimu. Jo žarmonas 
Traviatoje liko visų atminty 
ant visados. Per aštuonerius 
metus tarnavimo operoje A. 
Sodeika atsiekė tokios aukštu
mos, kokios niekas kitas neat
siekė. Jo vaidybinis talentas, 
muzikalingunias ir kiti privalu
mai padarys ji visam pasauliui 
žinomu laikui bėgant.

Art. Sodeika duos koncertą 
Chicagoje gegužės 9 dieną. Po 
koncerto jis išvyks Pittsbur- 
gan, kur taipgi duos koncertą, 
o kiek vėliaus apleis šią šalį ir 
grįž Lietuvon.

P-nas Sodeika skaitosi vienas 
geriausių Lietuvos operos dai-

Graboriai

S. D. LACHAVICZ

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Bridgepurt Painting 
& Hardvvare Co. 

Malevojam ir popieruojam. UMal
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t, 

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7261 

J. B. RAMANČIONIS, Sav.

127 nu

z Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

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.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

piet

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

____9. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Handolph 1034 — Vai. nuo

Vakarais
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

BREWER’S MATfRESS
Ir upholstering šapa. Mes niatrasų 
specialistai. Paimam ir pristatom į 
namus.

644 E. 43rd Street 
Drexel 2287

ii
9-6

ir

sykį patvirtino balsavimo re
zultatus vienbalsiai priimdami 
protokolą; o skandalą kėlusj na
rį išdeportavo.

Šiame susirinkime taipgi į- 
vyko rinkimai delegatų į bu
siantį seimą: išrinkta 12 dele
gatų ii* 6 pavaduotojai. Delega
tais išrinkti A. Račiūnas, P. 
Grigaitis, adv. K. Gugis, kuop. 
organizatorius — Bračiulis, A. 
Visbaras, A. Zalatorius, F. Nai- 
kelis, Al. Misevičius, Z. Kra- 
sauckienė, adv. K. .Jurgelionis, 
p-ia Zolpienė ir Pajauskas. 
Pavaduotojais išrinkti: Dr. 
Naikelis, M. Kemešienė, Ska- 
marakas, M. J. Kiras, Dr. Ka
ralius, ir adv. Olis.

Sodeikos nuopelnai
Visų pirma reikia pripažinti 

Sodeikai didelį nuopelną išto
bulinime musų operos. Jis ne 
tik kad pats vaidino ir daina
vo, bet taip pat buvo tūlą laiką 
jos direktorium-vadoyu.

Apie Sodeikos nuopelnus rei
kėtų daug rašyti. Užtenka pa
minėti tai, kad jis yra pirmaei
lis Lietuvos Operos artistas. Jis 
netarnavo svetimiems dievams 
ir iš niekur titulo neatsivežė. 
Jis yra musų artistas ir mes jį 
paremkime.

The Vilija Coal Co.

Susirinkimas buvo pusėti
nai skaitlingas ir tvarkingas.

—Reporteris Pupa.

čia Yra Tvirtumas!

VELTUI Dabar
Gausit High> 
bąli stiklą vel
tui prie kiek 
vieno seno

Pilzenbaui. Gau
klą šiandie.

THE PILZEMBRAU C0.. CHICAGO

Specialia pasiūlymas vertelgoms.
Phone Haymarket 8335

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus
brangi dffvroa,

šešiolika metų atgal penki 
lietuviai suorganizavo bendrovę 
ir pavadino ją “’l'he Vilija Coal 
Co.”

Bendrovė nusisamdę kiemą 
(jardą) su gelžkelio bėgėmis, 
prie Ashland avė. ir 22-ros 
gal vės, ir pradėjo pardavinėti 
ir pristatyti anglis, ledus ir 
malkas, taipgi užsiėmė daugi
nimu namų rakandų.

Pradžioje biznis ėjo menkas 
ir į trumpą laiką bendrovė bu
vo priversta apleisti tą vielą. 
Persikraustė į Brighton Parko 
apielinkę. čia nupirko 11 lotų 
prie Chicago ir Alton geležin
kelio bėgių. Ėmė varyti pradė
tą biznį tol au.

Pradžia ir čia buvo sunki, o 
penkiems vyrams esant neište
ko darbo visiems, todėl pridė
jo dar du bizniu banką su 
real estate ir pieno išvežiojimą. 
Darbo buvo daug, o pelnas ma
žas. Apie porą metų su šiais 
bizniais pavargę, nariai pradė
jo sklaidytis. Vienas paėmė 
pieno biznį, kitam lapo atmo
kėta. Pasiliko tik trys anglių, 
ledo, malkų ir dauginimo biz
nyje.

Pagalios 1919 metuose M. 
Dūdas, bendrovės prezidentas 
ir vedėjas, pardavė savo dalį 
.1. S. Vitkui. Nuo šio laiko ben
drovė užsiėmė tik anglių, mal
kų ir ledo bizniu. Nupirkome 
gerus Irokus, krovimui mašinas 

(conveyor). šiuo tarpu biznis 
pradėjo žymiai augti.

• Pasilikus vieniems J. S. Vit
kui ir L. J. Petruliui, tvirto pa
siryžimo reikėjo, kad išlaikius 
konkurenciją ir biznį platinus, 
o ne puldžius.

Išlaidos didėjo, darėsi bran
gesnės. Todėl 1926 metuose 
sumanėme pertvarkyti yardą

Lietuvis Graborius ir I
Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-2516

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

4712 South Ashland Avė.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, 111.

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 VVashington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

$5 ĮMOKfiTI 
KITUS Į 

8 METUS

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

2206 Milvvaukee Avė.

MES atliekame viską prie na
mų statymo. Taisome, perdir
bame namus, bungalows, gara
žus, porčius. Atsišaukit pas mus 
dėl dykai apskaitliavimo.
ANDERSON and LEEW0RTH

935 W. Marųuette Road
Tel. Wentworth 8548

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

/ GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar

nauju geriau ir pi- 
Siau negu kiti, to- 

ei, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•tls.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

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

1124 N. VVestern Avė.
Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

deikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4147 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUS’H-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki 8 vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tarti.

Phone Bcukvard 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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
Ol’TOMETIUST

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. vakare 

apart ‘"ventadienio ir ketvirtadienio

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

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

Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Ros., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, UI.
----------------------------------------------------- . IR ----------------------------i—

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

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

iiS nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 South VVallaco Street

DR. MARGĖMS
3121 South Halsted Street 

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

JOHN K 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

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 WITTROLD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

Įvairus ęyjyjoiai
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas1 
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 dienų

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. .
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

PASJKOLINSIM nuo $50 Iki $800 
už 2^6 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

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

4628 Wentworth Avė.
Phone Yards 5318

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

Miscellaneous
Įvairus

LIETUVIAI
Kandys išnaikinamos ir kandžių 

norai sunaikinami išmuštuose ra
kanduose. Tas yra daroma procesu 
užtvirtintų^ Jungtinių Valstijų Vald
žios.

MALEVOJIMAS, POPIERAVIMAS
Dekoravimas, specialės kainos na

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

Nevada 4215

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 —

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

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Recddence Tol. Fairfax 6353

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Visas darbas garantuotas 
Valome apmuštus rakandus

Nueva Fumigating Gompany
701 So. Cicero Avė.

Turėkit Gražią Pievą 
šįmet

Turėkit turtingą juodžemį 
Atsišaukit

Ii. MARTIN
Stewart 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, *4 arklio spėkos motoras, 
$7. Langų stiklai, “sashes”, visokių 
mierų, 50c kiekviena. W. M. M1LLER 
2553 W. Madison Street.

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washįngton 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 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St. Paul. Minu.

GEROS, riebios juodžemės galite 
pirkti pigiai, dėl savv’ daržo, pievos 
ir t. t. Saukit Newcastle 2818.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti, kitus į du metuą išmokėji
mais. Užganėdinimaa garaiftuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

PASTATYSIM ant jūsų loto, nie
ko nejmokėjus. Geriausiai pabuda- 
votas mūrinis bungalow, musų kai
na $6950. Mūrinis 2 flatų namas, 
$11,900. Mūrinis 3 flatų namas, $15,- 
875. Mūrinis 6 flatų namas, $30,000. 
Viskas moderniška ir naujos mados 
ir moderniški palankumai. Saukit 
budavotoją. FRANK LYNN, 5944 N. 
Rockvvell St., Edgewater 1930.

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

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

PISKORZ GENERAL 
CONSTRUCTION COMPANY 

Namai, saraiai, porčiai, aklcnai musų epo- 
ciaiumav. Dabar laikau pradėti. Atsifiaukit.

PISKOBZ GENERAL 
CONSTRUCTION CO.

Tel. Belmont 8928 
Adrcs: 4947 Schubert Avenue 

— ■ . , \ —
Financial

Finansai-Paskolos
VHUDENTIAI AUTO LOANS; 

atdara vaKaraia. 803 E. Olit St.. kampaa 
Cottaro Orovo Midwajr <111

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $800, imame legalį nuošim
ti, Pinigus gausite Į 12 valandą. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

. PINIGAI SKOLINAMI
Už Jūsų Karą

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

GARFIEU) MOTOR CO.
S. E. Cor. 55th and Wabash 

7715 S. Halsted Street 
Englowood 01127-0028

(Continued oa vaga 8)
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Help Wanted—Female
________ Darbininkių Reikia________

REIKIA lietuvių vynj nuo 18 iki 
21 metų amžiaus, Turi gerai atro
dyti. Alga ir bonus. Atsišaukit po 
•1:30 vakaro, klauskit M r. Susnick.

CABLE PIANO COMPANY 
301 So. Wabash Avė.

Furniture & Fixtures
^Rakandai-Jtaisai

Kcal Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

2-RUS MORGICIUS 
Padarome į porą dienų 

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

REIKALINGA moteris arba mer
gina, kuri supranta Lunch Room 
darbą. MRS. ZARANKA, 73 State

Geneva, III., Geneva 673.

BE!KALINGA mergina prie na
mų darbo. Geras nemokesnis. Nuo
latinis darbas. 2312 S. Leavitt St. 
('anai 1678.

BEI K ALINGA šen v va moteris da-
4601HELBERG Liros, turi pinigų pat- bojiimii 9 menesių mergaite 

kolinti dėl 2 morgičių uš 4% koinilo. S. Well.s St. A. Skinkis. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 617-8, 
192 N. Clark St Daaiborn 4020. For Rent

REIKALINGI PINIGAI? RENDON 6 kambarių fintas, fur-
MES darome 2 morgičius ant nisu arba pečium apšildomi, užda- 

South Improved Real Estate. 8500, rVį, porčiai. Viskas naujos mados. 
iki ,«%-rnv’gJS>n liemia

W1NTON AND NARFEN 352K So. Franciseo Avenue
6829 S. Halsted St.________________________________

RENDAI Storas su kambariais
Morgičiai pirmi ir antri ge^j Union Av-

6 nuošimčiais padaromi j 24 ' 1 hone Wentworth 702L
valandas.

Musų išlygos bus jums naudingos. 
Kreipkitės Musical Instrumente

Muzikos Inatrumentai

8336 So. Halsted &t.

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co 

1647 West 47th St.

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

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

PARDUOSIU savo grojiklį pia
ną, išrodo ir groja kaip naujas, už 
$95, $10 cash, kitus į 3 mėnesius. 
6621 So. Richmor.d Avė., 2-ros 
lubos.

GROJIKUS pianas A-l stovyje, 
Į 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

BAHGENAS už. rash. PnrduosiiTt 
pigiai naujus ir biskj vartotus ra
kandus. Gražus, rankomis karbuo- 
ti seklyčią setui, $60, 7 šmotų wal. 
valg. kambario setas, $59, 4 šmotų 
walnut miegruimio setas, $67, kar- 
[ictai, lempos, pusryčiams setai, 
irėslai ir šimtai kitų dalykų. Atda

ra kožną vakarą iki 10 vai. Nedė
lioj iki 5. Klauskit lrwing.
TUFT’S FIREPROOF STORAGE 

4144 Madison St.

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

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

PARDAVIMUI 2 pečiai, verdamas 
ir žieminis, kietuų anglių. 480 W. 
28th St., 3-čios lubos užpakalyj.

Automobiles
M & K Motor Sales

uineairo* aenaiual tr at*akanc<au*t vartotų 
karų pardavinėtojai, 1OO rarautuotų vartotų 
kart), pilnai įrengti, gerame nicchanlAkame 
•tovyje, 
9Z00U. 
kiemą 
□ai*.

karni parduodami nuo $180 iki 
Mea turime karą kuria tinka viso- 

reikalam*. Cash. iėmokėjimal*, mat
0811-18 Halated 8t.

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

7020 So. Halsted St.

$595
$650

HUDSON ’27, Brougham
, BUICK ’27, Sedan .................. v.....
I OAKLAND ’28, 4 durim sedan $695
REO ’26, 4 durimis sedan ....

'CHRYSLER ’28, model 52 ....
NASH ’27, advanced 6 sedan
HUDSON ’26 Coach ...............
Visi

| NEATSIŠAUKUSIŲ RAKANDAI 
350 mohai;* ir frieze sek. setų $63 
200 walnut miegruimio setų .... $49 
175 walnut valgomo kamb. setų $451 
Florentine puikus pu^pyČ. setas $15 
9x12 Wilton ir Axminster kaurai, 

$12 ir daugiai
Dunn Bros. Fireproof Bldg. 

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

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

1543 N. Homan Avė. 
Netoli North Avė.

turiu
ra-

ir žurnalų krautuvė. Pardavimo prie- 
žastis, važiuoju Lietuvon. I'lkčeriai I 
yra verti daugiau du tūkstančiu do
leriu. Parduosiu už $1500.

1733 S. Halsted St.

Real Estate For Sale
Na m a i - ž (* m j rj » Y * u j.

PARDAVIMUI prie vandens lo
tas ir cottage, prie puikaus «-žer<>, 
pietinėj dalyj VVisconsin, $3500. 
MRS. BAGGOTT, 8507 So. Marsh- 
field Avė.

2 AUKŠTŲ medinis namas ir lo- 
ta« pardavimui, 730 W. IK St., U 
lubos. CHAS. MALLY, 1702 South 
Halsted St.

PASKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500, be užtraukimo morgi-1 
čių arba kitokio užtikrinimo paskola j 
pataisymams, apmokėjimui taksą, 
assesmentų arba kitokių skolų. Grei- ■
ta pagelba. Prieinamos sąlygos. 

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

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

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy- • 

bių. Perku ir parduodu morgi-Į 
čius.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 So. Leavitt St.

Phonc U.anai 1678

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

į vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus
INTERNATIONAL 

INVESTMENT 
COPORATION

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

Personai
__________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, VaizboŽenkliai, Co 

wrighta. Rašyk šiandie. f 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2810 W. Chicago Ava.
Dept. 7 

Chicago, III.

$495 
$595 
$650 
$395 

karai garantuoti. Išmokėjimais 
2560 So. Halsted St.

Atdara visada

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

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

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bumperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atveštas prie du
rų — kaina tiktai $1,345. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Commander Sedan pilnai

i įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
j'kųrie norite pirkti nauji karą arba 
I mainyti .seną j nauji — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite j 

i MILDA AUTO SALES
1806 W. 31st St., Tel. Victory 1696 

D. KURAITIS ir A. KASIULIS 
APLEIDŽIU miestą, turiu par-' Savininkai

duoti savo gražų 3 šmotų seklyčios , — 
setą, C L ,
setą, 4 šmotų miegruimio setą, pa- 

; statomas gražias lempas, 2 kaurus t 
9yl2. Parduosiu dalimis ir pigiai.! 
Rakandai tik 2 mėnesiu vartoti.

2902 W. North Avė., 
kampas Franciseo avė.

NAUJI ir vartoti likę bnnkrut iju- 
sių rakandai ir kaurai. Tikras br.r- 
genas. Pastatymas veltui. Bald’s 
Furniture, 1142 W. Madison si.

8 šmotų valgomo kambario PARSIDUODA' o tMynlų 1927 m. 
Jevvett automobilius, mažai varto- 

, išrodo kaip naujas. Norėdami 
gerą automobilių už pinigus, atsi
šaukit Lafayette 1329.

SPECIALIAI BARGENAI
26Wil lys-Knight Brougham 

Willys-Knight sedan '25
JAUNA pora parduoda su nuo- Dodge '26 coupe

stoliu gražius rakandus, mohair 
i seklyčios setas, 10 šmotą valgomo 
kambario setas, 2 miegruimio setai. 
Galima parduoti dalimis. Keystone 
6738. 4337 N. Albany avė.

IŠ SANDĖLIO RAKANDAI. 
PARDAVIMUI

vertės mohair sek. setas I 
Imp. Lin. Frieze par. setas I 
3 šmotų miegruimio setas I 
vvalnut miegruimio setas I 
n šm. valg. kamb.j setas I 
vvalnut valg. kambZ setas I

$300
$400
$250,
$400
$225,
$145
$85 9x12 VVilton 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
$881
$55|
$45
$21
$47
$24 

$5

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

i virtuvės kabinet, $7 ir daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
$3.

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

Copy- 
Patentų 

•u į 
ir

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.

PAIEŠKAI* Vinco Giliaus; paei
na šikšniu kaimo. Turiu svarbą 
reikalą. Jis pats ar jį pažįstanti 
praneškite man ji adresą.

Toyn Moskus 
2602 North Bridge Avė. 

St. Louis, Mo.

i MES parduosim už užlaikymą
1 sandėlyj Keleto kambarių rakandus 
už jūsų pasiūlytą kainą. Gražus 
hair ir velour seklyčios setas, 
gomo ir miegruimio kambarių

j tai, pianai, kaurai, karpetai.
1 riausis bargenas ir pigiausios 
nos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE
5711 S. Halsted St.

mo- 
val-
se- 

Ge- 
kai-

DlDZIAL’SlS barmenas mieste. Mes por- 
duodam pisrlausiomiH kainomis, Viakan par
duodama už užlaikymą. Seklyčių, inieerui- 
mių. valgomų kambarių HCtai, Įtampo*, 
kaurai. BALD STORAGE CO„ 1142 W. 
Madiaon 8t.r

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKIA jauno vyro dirbti pieni
nėj. 1057 W. 1 Ith St.

REIKIA vyrų kurie moka loduo- 
ti geležis į karus.

4000 Wentworth Avė.

18 SANDELIO BAROENAI 
$30.000 vertė* nai . ‘ .

turi būt iAparduota labai pildai.
4 kambarių, verti $1000 ..............
4 kambarių, verti $2000 ..............
$200 Mohair Frieze neklyėios notan
$450 Frieze Aeklyėio* acta*
$150 rieAutinia valgomo kamb. aetas $55

* ‘ wa)nut miegruimio setą* $88 
_____ _____ ____ _ kaurai visokiom rųlies.
“ ' " • $10

I uju rakandų ir kanrų 
labai pildai.

$206
$47ft

$88 
$145

$185 5 Arnotų v 
Coxwell krėslai.
5 Arnotų pu*ryėiann» setas .................

Klauskit M r. Karine!
COLLINS STORAGE
5114 Madison Street

Atdara vakarais iki 9, nedėlioj iki

Rcsortas ir Farma

Viena iš puikiausių Michigan 
tesortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento-

PARDAVIMUI pigiai grosernė. | Hum, 9 skylių privatišku golfo 
Geras cash biznis. Renda $45.oo su lauku; tik trejetą valandų ke
siu morgičius arba kontraktą mai- hones nuo Chicagos; resortas 
nais. 5702 So. Racine Avė. išgarsintas tarp augštos klases 

” ‘ 1 žmonių ir visų mėgiamas. Gry-PARDAVIMUI ice cream parlor. , v . ,
Yra cigarų, cigaretų ir notions. Taip pelno nesą apie 514,000 į 
put turiu ant pardavimo restauran- metus, 
tą labai pigiai. Atsišaukite , ‘ v nnn

3302i so. Halsted st. parduosiu UZ $68,000.
Taipgi 106 akeriai farma su 

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

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

Geriausis pirkinys! Gali su
sidaryti kooperacija L _____ (

PARSIDUODA kepykla, keksu ir žmonių ir visi turės pakanka- 
ruginčs duonos, labai pigiai. Jei-; . . , . . , , . . |
singas pasiūlymas nebus atmestas, i mai darbo ir įplaukų. Kreipki-, 
Atsišaukit Aušros Knygynas, 3210 greitai. Naujienos, klauskit 
So. Halsted St., Box 299. I _ „b ._______________ ; J. šmotelis.

PARDAVIMUI delikatesen, saldai------------------------------------------------—
S MODERNIŠKA 120 AKRŲ PIE- 

los, atiduosiu už $825, renda $40 ir NININKYS1RS FARMA 
3 kambariai iš užpakalio. Išmokė-i 
jimais. 6547 So. May St. Į - -

-------------- moderniška 10 kambarių stuba, 
pardavimui, I gasas, elektra ir vanduo, ccrti- 

’Fanluos'p”: fi^otos parves, 
lotų.----------- $75,000.
st J. II. SCHAEFER & CO.

803 Ridge Avė., Wilmctte 
Phonc 364

PARDAVIMUI hardware krautu
vė ir taisymo šapa ir 2 aukštų me
dinis namas. Gera proga. 224 W. 
47th St., Tel. Boulevard 8455.

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katesen, 5 kambariai gyvenimui, ly- 
sas, $40 į mėnesį. Puikioj apielin
kėj, didelis biznis, parduodu dėl 
ligos. 715 W. 48th Pi.

BARGENAS. Pardavimui groser
nė ir nesvaiginamų gėrimų krautu
vė, visa ar pusė. Visokių tautų ap
gyventa vieta. Priežastis — part
nerių nesutikimas.

4447 So. Wentworth Avė.

PARDAVIMUI faney goods ir 
millinery. Parduosiu pigiai. Priežas
tis — liga. Tel. Yards 4475.

HARDWARE Storas 
daro gerą biznį, labai 
kė, renda labai pigi, 
giai arba mainys ant 

203 E. 69th

PARDAVIMUI pusė grosernės pi
giai. 3253 S. Normai avė.

jExchange—Mai^
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokiu kai-. 
nų. Lotus, farmaš, biznius, bonus, 
morg’ičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street

Tel. Victory ^4898

Vertas virš $80,000,

SAVININKAS parduoda savo mo
dernišką 2 flatų namą, garu šildo
mas, 6-6 kambarių, stikliniai por
čiai, ugnavietė, knygynas, 3 karų 
mūrinis garažas, randasi Marųuette 
Manor, ’/a bloko nuo 63 St., tik 
$1000 ar daugiau įmokėti, kitus 
lengvais išmokėjimais.

Phonc l’rospecl 3481

SAVININKAS parduos arba mai
nys tris po 2 flatu namus. Didelis 
bargenas. Savininkas MALPEDE, 
•108 S. Laramie Avė., Austin 6115.

NEPRALEISKIT ŠIO BARGENO
Savininkas važiuoja į New Yorką, 

priverstas parduoti gražiai dekoruo
tą 6 kambarių murinę 
ultra modernišką, 
šildoma, $2000 pigiau vertės. Turit 
pamatyti, kad įvertinus.

2038 N. 73rd Avė.

rezidenciją, 
tu vandeniu

PEKARNĖ su namu pardavimui 
arba mainymui ant rezidencijos na
mo. 3548 Emerald Avė.

6 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
bungalow, karštu vandeniu šildomas, 
lotas 30 pėdų, randasi arti Mar- 
ųuette Parko. Turi būt parduotas 
šią savaitę, kaina $8,500; galit pirk

it ti su $500 ir tuojau kraustytis.1S KeietOS' WALTER J. PAUL 
Westem 
55th St.

6601 S.
3236 W.

Repubiic 4170
Hemlock 2389

» . . . •.Puikus budinkai ir padargai,

$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.

j $100 ĮMOKĖTI arba lotą, į 2 fla- 
v tų namų, 61 St. ir Champlain Avė. 

bargenas UZ Geras dėl rooming house. 
Plaza 4411

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalovv, karštu vandeniu šil
domas, didelis mūrinis garažas, au
tomatiškas gasu vandens šildytu
vas, Ktiklipiai porčiai, pleistoriotas 
skiepas. Savininkas 6125 S. Wash- 
tenaw Avc.„ Prospect 77c3.

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

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

3 FLATŲ. Kaina $3,000. 2^ auk
štų namas, prie 536 W. 45th St., 2-5 
ir 3 kambarių apt. Didžiausis barge
nas Chicagoj. 'l'iktai $300 cash, o ki
tus po $30 į mėnesj. Arba mainysiu. 
Rendų 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 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van
deniu šildomas, bizniavas namas, pri
imsiu lotus kaipo dalį įmokėjimo. 
Kaina $27,000, cash $7000. 2624 W. 
51st St. arba Tel. Hemlock 7178.

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

568 W. 18th St.

SPECIALIS BARGENAS
Turi būt parduotas tuojau gra

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

5730 So. Whipple St. 
Raktai randasi

3211 W. 63rd St., Hemlock 4900

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

VISADOS yra patartina kriep 
ties pas

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui
MARŲUETTE PARKO 

APIELINKĖJ 
irduosiu arba mainysiu ant 

' nors mano naują 5 fialų 
1 namą, tai yra vienas iš puikiausių 
namų toj apielinkėj; 1 yra 3 flatai 
po 5 kamb. 2 fialai po didelius 3 
kamb. ir 3 mašinų garažas. Namas 
štimu apšildomas, visas ąžuolo tri
nias, visuose Haluose , įdirbtos lo
vos, gesiniai pečiai, ‘ aisbaksiai ir 
bufetas. Visas namas/ puikiausiai iš- 
(lenui UUin.l, Vinį Ulllftdl II v 

$11,090. Namas randasi tarpe 31 ir Į kalta metaliniais stripsais, | 
ant niai stepsai iškloti karpetais 
ar priekinių langų stiklai artistiškai 

išdirbti (art glass), geriausia pada- 
: rytas plumbingas, puikus kristal 
elektrikos fikčeriai, šilumos boile
ris ir paipos apdengti. Randasi pui
kiausioj vietoj ant 2851-53 \V. 65th 
St., kampas 65th ir So. Franciseo 
Avė. Pašaukite arba matykite savi
ninką John Pakalnis (John Pakol), 
6551 So. Californią Avė. Hemlock 
0367.

i.s
ko 

kampinį

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ
EKSKURSIJOS

Wisconsino virtines ežei-ų,Prie ------ 
kiekvieną savaitę, pradedant gegu
žio 12

ANT mainų ar pardavimo: 4 l'la- i 
tų mūrinis namas, 2 po 5 kamba
rius, 2 po I kamb. ir 4 ruimų me
dine cottage užpakalyje. Kaina j 
jrk-4 4 ---
35 gt. ant l.o\ve Avė, Mainysiu 
2 flatų namo BHghtin Parke 
Marųuette Manor. Atsišaukit:

738 \V. 18 Street.

PARDAVIMUI 2-jų flatų gražus 
naujas namas — 9 mėnesiai kaip 
budavotas 2 po keturis kambarius, 
cementuotas skiepas, 2 blokai nuo

dekoruotas, visi langai ir durys ap-! Westem Avė. karų lainės, priešais 
prieki- lietuvišką klioštorių ir arti pub- 
s, visi į liškos mokyklos ir Marųuette Par- 
............. ' ko. Pardavimo priežastį sužinosite 

vietoje. Parduoda pats namo savi
ninkas — kreipkitės:

6735 So. Rockvvell St.

$10
Tiansportacija, Kotelio 

valgį ir t. t.
Padarykite susitarimą 

nes mes galim nuvežti 
ježiuotą skaičių žmonių, 
musų miškų apaugusius v 
mius, 75x150, $150, išmokėjimais, 
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- 
A^iurėkit 

,rna-

ANT mainų naujas kampinis 9 
flatų po 5 kambarius mūrinis na
mas, su naujausios mados įtaisy
mais, garu šildamas. Napias randa
si labai gražioj South Side apielin
kėj. Mainysiu ant road hmise bile 
kur aplinkui Chicagos, ant State 
kelio. Atsišaukit:

738 W. 18 Street.
Kampas Halsted

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

MES turime keletą 2 flatinių na
mų, kuriuos parduosime po $3500 
įmokėjus, kitus lengvais mėnesi
niais išmokėjimais. Taipgi 12 fin
tą ir 6 flatų namus. Jei norite pui
kių bargenų, pasimatykit su mumis 
šiandie.

D’ALESANDRE
3043V6 Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 4266

8495 
$295 
$495 
$595 
$175 
$125 
$ 100 
$325 

225

Essex h coupe .............
Nash ’26 sedan 2 door .. 
Oakiand Touring žiemai 
Hupmobile Touring ......
Buick Tiuring .................
Hudson Coach .................
I'ssex ’25 (ioach ...... ,....

BURKE MOTOR SALES 
3512 Archer Avė.

Atdara . vakarais ir nedėliomis. 
Lengvais išmokėjimais.

užd

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

2559 W. Pershing Road

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

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

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

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

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

4412 So. Wood Street

ANT mainų 6 kambarių bunga- 
low, 2 karų garažas, su vienu ake
liu žemės, labai gražioj vietij, Chi
cagoj. Kaina $15,000. Mainysiu 
6, 4 ar 2 flatų mūrinio namo, 
sišaukit:

738 W. 18 Street.
Kampas Halsted

ANT mainų 2 flatų po 7 kamba
rius mūrinis namas, karštu vande
niu apšildomas, 3 karų garažas. 
Mainysiu i 2 flatų narna po 4 ar 5 
kambarius, medinį ar mūrinį namą! 
Brighton Parke. Atsišaukit:

738 W. 18 Street.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

AUKSINIS OBUOLYS.
Nors kiek apipelėjęs, bet labai Į

gardus. 30 akrų, sodninė ūkė, geri I 
budinkai, (£> mylios į miestą, $3500.

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

119 akrų, gera žemė, i.
kai, apsėti laukai, yra gyvuli _ 
padargų, $3000, įmokėti $1000.

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

P. D. ANDREKUS 
Real Estate 

Pcntwater, Mich.

geri budin- 
gyvulių ir

žemė, geri 
arkliai, 5

40 AKRŲ farma, su budinkais, 
mašinomis, gyvuliais, stubos rakan
dais, užsėtais laukais ir automobi
lius. K. MARKUS, Box 75, Fount-1 
ain, Mich.

ANTRAS PUIKUS PIRKINYS
2 vidutinio dydžio .storai, 6 kamb. 

fialas ir vieno karo garažas. Vienas 
storas išrendotas už $50 mėnesiui.! 
Ši vieta yra tinkama dėl grosernės, 
kriaučiaus, dry goods storo ar bile 
kokio biznio, nes vieta yra labai 

ant puiki ir smarkiai auganti, netoli 
At- Maniuette Parko. Parduosiu arba 

priimsiu į mainus biznį, namą, lo
tus arba nedidelę gražioj vietoj f as
ilių. Matykite arba pašaukite savi
ninką John Pakalnis (Pakel) 6551 
So. California avė. Hemlock 0367.

TREČIAS NAMAS
Tai yra baigiamas statyti 2 flatai 

po 5 kamb. (3 bedruimiai), 3 kam
barių fialas beizmente arba galima 
biznį užsidėti vietoj frontinės, nes 
yra padaryta dėl štoriuko. Yra vie
nas labai puikus kamb. stoge, karš
tu vandeniu apšildomas ]>irmas 
floras, 2 mašinų muro garažas, ran
dasi ant 69-tos gatvės. -Parduosim 
arba mainysim ant bile ko. Maty- 

j kit John Pakalnį. Hemlock 0367.
DAR VIENAS

Tiktai pradedamas statyti ant 71 
gatvės. Tai bus 5 flatai, 2 nedideli 
štoriukai arba galima palikti į vie
ną ir 2 mašinų garažas. Parduosiu 
arba mainysiu. Pirkite kol tiktai 
pradedama statyti, taip darydami 
nemažai sutaupinsite.

Pašaukite Hemlock 0367.
z

Taipgi jei tamsta manote stalyti 
bile kokį namą, dėl teisingo išroka- 
vimo pasaukite mane. Aš statau vi
sokius namus bile kurioj miesto 
dalyj. Turiu lotų geriausiose vieto
se. Aš pampinu dėl savo kostume- 
rių pirmus, antrus ir jei reikia 
Čius morgičius.

JOHN PAKALNIS (Pakel) 
6551 So. California avė.

Hemlock 0367 
Generalis Kontraktorius

PARDAVIMUI. Tokio didelio bar- 
geno niekur negalima gauti, kaip 
Cicero, III. 3 pragyvenimų muro 
namas, 2 prag. po 5 kambarius ir 
1 po 4 kambarių. Vanos, elektra, 
gasas, porėiai apdaryti. Taksų tik 
moka $50 į metus, o kiek reikia Už 
tokį namą mokėt Chicagoj? Savi
ninkas nori parduoti greitai, nes 
apleidžia šitą šalį. Prekė to namo 
yra labai pigi — tiktai $10500. Ne
praleiskite geros progos. Ben. J. 
Kazanauskas, 2g42 \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

EKSTRA SPECIALIS BARGENAS 
3 po 30 pėdų lotai prie Califor- 

nia, netoli 71st St., taipgi 2 po 50 
pėdų Jotai prie California ir Mar- 
(juette Parko, netoli lietuvių 
nyčios ir ligonbuČio. Pirkit 
vių kolonijoj, kurioj statoma 
namų. Cash reikalaujama.

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

baž- 
lietu- 
daug

3654.

tre-

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 j šiaurę 

Nuo 9 iki 4 po piet

Bungalows Už 
$500 

įmokėjus
Jūsų paskutinė proga įsigyti vie

ną Šių ultra moderniškų namų.
Ir po $75 į mėnesį. Skam
ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje, 
pastatys ant 
dernišką namą 
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 pirksite musų 
vieną namą.

Carlson Construction 
Company 

108^8 S. Talman Avė.

$75 į mėnesį._

jusu loto gražų, mo- 
.. Visas namas bus iš

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Kampinis 8 flatų mūrinis na

mas, 6-4 ir 2-5 kambarių, vienų me
tų senumo, į Marųutette Manor, 
100% išrenduotas, $6500 cash. Vei- 
kit greit, šaukit FRED WILKEN, 
6857 So. Kedzie Avė., Prospect 3000.

PARDĄVIMUI arba rendon 
žemė (10,20 — Sagen), Lietu
voje, šiauliose. Bažnyčios gat
vė. Klauskite F. LEWITAN, 
Liepaja, Ulich-iela 57, Latvi
ja.

INDIANA FARMOS
Prieš pirkimą niatykit mus. Tu

rim virš 200 fannų išsirinkimui.
F. H. Hayne Farm Agency 

749 Broadvvay, 
GARY, INDIANA

PARDAVIMUI bizniavęs namas, 
grosernė ir 8 ruimai. Biznis išdirb
tas gerai. Pardavimui priežastį pa
tirs it ant vietos.

3427 So. Wallace St.

PARDAVIMUI 2 augščių mūrinis 
namas. Storas ir du flatai po 6 
kambarius. Gera vieta soft drink 
parloriui ar lunch ruimui. Arti dirb
tuvių. Kaina $7,500 — ar geriau
sia pasiūlymas greitam pardavimui.

WALTER ANDZIEWICZ 
Tel. Canal 6436

5 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
prie 5818 S. Troy St., kaina $9500, 
tiktai $15d0 įmokėti, moderniškas, 
naujai dekoruotas, lotas 30x125, ga
ru šildomas, įmūrytas plumbingas, 
savininkas ant vietos nedėlioj arba 
šaukit

Virginia 1050

BERWYN
Pardavimui 4 bungalows po 6 

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

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

6409 So. Kedzie Avenue

UŽ $250 iki $500 nupirksite nau
ją 5 kambarių murinę bungalovv, 
octagon frontu, furnas šildomas, 
vėliausios mados, kaina $7500, $55 

iškaitant nuošimčius. 
Park blvd. Kild. 5773.

j mėnesį, 
5635 Irvine

■ 4.. Įj.._ :.


