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Pnincarp i«npi;i AL J- v- Jūreivių riaušės, lomidie įspėja Al [ Panamoj; 12 sužeistų 
zatijos-Lotaringijos

autonomininkus
Francijos premjeras betgi pri

žada neliesti katalikų 
čios ir mokyklų tose 
ei jose

Chicago, III., Antradienis, Gegužės-May K d., 1928

Lietuvos žinios.

Senovės Korinto miestas Graikijoje, kuris pastarųjų žemės drebėjimų tapo sugriautas. Sveikų trobesių maža teišliko. Keletas 
dešimčių žmonių buvo užmušti, daug buvo sužeistų.

BALBOA, Išmanios Kanalo 
;. 7. — Tarp Jungtinių 

Į Valstybių kreiserio Rochester 
jūreivių ir Panamos policijos 
bei šiaip piliečių vakar įvyko 
muštynių, kuriose dvylika as
menų, jų tarpe šeši jūreiviai ir 

1 vii mis oficieras, buvo sužeisti.
Muštynės, sako, kilusios dėl 

vieno Amerikos jūreivio, kuris 
senojoje [pasivažinėjęs automobiliu neno- 
Eranci

bažny- 
provin-

r.\nizu:s, geg. / 
I.ėdamas vakar Metze, 
Lotaringijos sostinėje 
jos premjeras Poincai 
kad Francija esanti tvirtai nu
sitarus niekados niekam nelie
ti'leisti nė menkiausios Lota
ringi jos arba Abatijos dalelės. 
“Be to,“ pasakė Poincatc, “mu
sų kaimynai [Vokiečiai] davė 
prižadą niekados jų nebeimti. 
Francija taip pat niekados ne
sutiks, kad iš tų provincijų bu
tu sudaryta neitralė arba auto
nominė valstybė, kurios buvi
mas butų labai netvirtas ir tik 
paruoštų kelią naujam konflik
tui.”

Reikšmingas ypač buvo Poin- 
care i>areiškimas, kad Francija 
nelipsianti religinės padėties 
atgautose provincijose, kuriose 
tebėra galioje konkordatas su 
Vatikanu. Premjeras būtent pa
sakė:

rėjo šoferiui užsimokėti.

{Kinai kaltina Japo
nus dėl provokacijos 

ir smurto

L
* w J

Lietuvių lenkų komi
sijų pirmininkų nu

tarimas
Lietu

vių lenkų konferencijos komisi
ni pirmininku posėdy, kuris 
vakar Įvyko Berlyne, sutarta, 
kad saugumo komisija pradės 
Kaune darbus gegužės 7 d. ir 
dirbs apie savaitę su pertrauka 
gegužės 15 d.

Ekonominė komisija susirinks 
Varšuvoje gegužės 18 dieną ir 
vieos susisiekimo Berlyne ge-

“Respubnnu prižadėjo res
pektuoti atvaduotų provincijų 
tradicijas ir papročius ir išlai
kyti jų švietimo ir religijos 
statusą, tai yra, konfesines mo
kyklas, mok ynu? dviem kalbom 
ir konkordatą. Tą prižadėjimą 
mes laikėme ir laikysime.”

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 7. 
— Vielos kiniečių spauda pa
skelbė vyriausiojo Kinų nacio
nalistų karo vado, gen. čian 
Kai sek o, telegramą, kurioj jis, 
pranešdąmas, jogei konfliktas 
Tsinane aprimęs, toliau sako:

“Japonų kariuomenė šantun
ge provokuote provokuoja Ki
nus, šaudydama musų kareivius 
ir civilius gyventojus. Užmuš
tų žmonių skaičius siekia dau
giau kaip tūkstanti. Japonų 
klastingumas yra neapsakomas. 
Kaip tikras revoliucininkas, aš 
negaliu jų kumščiai nusilenkti. 
Mes turime parodyti pasauliui 
tą apgalvotą japonų brutalumą 
ir paskubinti pačių Kinų atbu
dimą, l>et pirmiausiai turime 
baigti iki galo savo kampaniją 
prieš šiaurės militaristus, ne
žiūrint visos japonų opozicijos.”

Kinų nacionalistų ir 
Japonų konfliktas 
Šantungo provinc.

Japonų karo vadas šantunge 
preponuoja užimti provinci
jos sostinę ir geležinkelį

Klaipėdos komendan
tas grūmojęs vokiečiui 

ištrėmimu

Paskandino valdžios 
laivą; 4 žmonių pa

sigendama
I

7.NEW YORKAS, geg.
Susidūręs su garlaiviu 
buriu1, ties Cliffton, Staten Is- 
land, paskendo • valdžios laivas

Rumanijos ex-kron- GaisraV Egip’
princas siekiąs at 

gauti tėvo sostą Kilęs dėl nežinomos priežasties

Kursto Turkų val
stiečius sukilti tiky

bai ginti

Laukiamos PersuC

Anglų derybos

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, geg. 7. Musulmonų 
dvasininkai pradėjo slaptai 
skleisti turkų valstiečių tarpe 
lapelius, kuriais musulmonai 
kurstomi sukilti savo tikybai 
ginti.

Kad labiau tikinčiuosius kai
mo žmones paveiktų, kurstyto
jai skelbia, jogei pastarieji ka- 
tastrofingi žemės drebėjimai 
tai buvus Allaho (IXtvo) bau
smė dėl to, kad valdžia atme
tus Islamą kaip valstybės tiky-

1EIIEHANAS, Persija, geg. 
7. Teherane laukiama netru
kus atvykstant Anglijos misi
jos derėtis su Persais ir prieiti 
prie galutinio klausimų išspren
dimo (L 1 Persijos pripažinime 
Irako valstybės, leidimo Britu 
aeroplanams per Persų 

pašto tar-

200,000 Rumunijos ūki-• « • • • a • —

nybos.
Persy

pasitikėti 
jei tik jiPersų draugingumu, 

patenkinsianti teisingus Persų 
reikalavimus dėl Barei no salų 
ir dvi turtingų aliejaus laukti 
inapus Irako sienos, kurie pir
miau priklausė Persams, bet po 
karo buvo atiduoti Turkams.

ninky žygiuoja sostinėn i Metodistai smerkia imi
ALBAJULIJA, Rumunija, ge

gužės 7. — Du šimtai tūkstan
čių Rumanijos ūkininkų ir dar
bininkų, savo kongrese prisie
kę daryti visa nepakenčiamai 
Bratianu valdžiai pašalinti, 
dviem ilgom kolumnom išžy
giavo į Bucharęstą. Nužygiuoti 
į sostinę jiems ims penkias die
nas. žygiuoto jai jokių ginklų 
neturi.

Dešimt karo aeroplanų lakstė 
viršum Albajulijos, žvalgydami 
žygi uote jų eiles.

gracijos suvaržymus

Metodistų episkopatų bažny- 
! čios konferencija, kuri dabar 
čia laikoma, priėmė rezoliuciją, 
kuria pasmerkiama dabartiniai 
imigracijos suvaržymai ir rei
kalaujama, kad visų kraštų ir 
visų tautų ir rasių žmonės bu
tų lygiai įsileidžiami į Jungtines 
Valstybes, kad ir kvotų pama
tu.

SEPTYNI ASMENS SUIMTI
DEL GALVAŽUDYB^S

Praplečiamas Kaune 
aviacijos aerodromas

SHEPERDSVILLE, Ky., geg. 
7. — Brou'ingtono viensėdijoje, 
netoli nuo čia, kažinkas padegė 
naktį viensėdžio Browningo na
mus. Kai šeimyna išbėgo lau
kan iš degančių namų, į ją im
ta šaudyti. Rrovvningo žmona 
buvo nušauta, o jos sesuo ir 
ketvertas vaikų sužeisti. I>el tos 
piktadarybes vyriausybė suėmė 
septynis įtariamus asmenis.

KAUNAS. — Sąryšy su lie
tuvių aviacijos aerodromo pra
plėtimu ir pagerinimu, nusavi
nama kai kurie 
greta aerodromo, 
per 1(M> hektarų, 
žemes, 
einant

žemių plotai 
Nusavinama 

Už nusavintas 
bus atlygint#piliečiams 

atitinkamais įstatymais.

Trys farmerio vaikai 
žuvo namų gaisre

DUQUOIN, III., geg. 7. — Jo 
automobiliui nuvirtus į griovį, 
pilną vandens, prigėrė vietos 
gyventojas Gus Billhartz.

BASIN, Wyo., geg. '7. - 
Kilęs naktį gaisras netoli nuo 
čia sunaikino farmerio Coasto 
gyvenamus namus, o jų liepsno
se žuvo ir trys maži vaikai.

'LOKIO, Japonija, geg. 7. — 
Japonų kariuomenės vadas šan
tungo provincijoje, Kinuose, 
qtn. Ftik ūda, pataria, kad Ki
nų nacionalistų vadas Hojaot- 
su ir jo kariuomenė, kuriai jis 
vadovavo skerdynėse japonų, 
nitų išvyti iš Tsinano. Jis pro- 

ponueja taipjau, kad japonai 
užimtu miestą ir Tsinano-Tsin- 
gtao geležinkelį.

Japonijos vyriausybė regis 
tam pritaria. Sprendžiamų žin
gsnių bus padaryta veikiausiai 
tuojau, kai atvyks sustiprinimų 
iš Mandžurijos. Antra divizija 
rengiamos pasiųsti iš Japonijos.
Kautynėse Tsinane esą užmuš

ta 60 japonų
Kinai, geg. 7.

Japonijos konsulo pranešimu, 
kautynėse Tsinane Imvo už
mušta viso apie šešias dešimt 
japon iečių, jų tarpe keturioli
ka civilių gyventojų.

Amerikos konsulas Ki
nuose turbut prigėrė
Šanchajus, Kinai, geg. 7. 

— Netoli nuo \Vbangpoo upės 
rado pamestas golfo lazdas, ku
rios, kaip pasirodė, priklausė 
andai nežinia kur prapuolusiam 
Amerikos vicekonsului Šancha
juje, Walterui B. Wilsonui. 
Del to dabar manoma, kad jis 
arba netyčia įkrito Į vandenį 
ir prigėrė, arba ptas pasiskan
dino, o jo kūną stipri srovė nu
nešė i jure®.

Kanadoje kilo stiprus 
potvyniai

MONTREAL, Kanada, geg. 
7. — 1X4 sniego paleidimo ir 
trijų tvankų ties Croche eže
ru pratrukime, šiaurinėse St. 
Lawrence upes srityse kilo stip
rus potvyniai. St. Jocite sunai
kinta elektros jėgos įmonė, 
taipjau penki tiltai išnešti. Vie
tomis sutrukdytas susisiekimas 
traukiniais.

SUDEGĖ DARBININKAS

0TTAWA, III., geg. 7. —Ug
ny, kuri sunaikino jo grintelę, 
žuvo Wm. Wheatly, darbinin
kas, dirbęs Starved Rock par- 

1 ke kelio tiesimo darbą.

nių pasigendama. Laive buvo 
viso 17 Įgulos žmonės; aštuonio
lika jų sugebėjo išplaukti kran- 
tan, o dvidešimt penki buvo 
išgraibyti iš vandens ir nuga
benti į ligoninę Staten Islande.

Išleidęs manifestą į Rumanijos 
žmones, kviesdamas burtis 
po jo vėliava ir žadėdamas 
jiems visokių laisvių

li nuo Mansuros. Arti pustrečio 
šimto namų sudegė. Gaisre vie
nas asmuo žuvo, o dvylika kitų 
buvo pavojingai sužeisti.

tijos spauda paskelbė žinutę iš 
Šilutės, busią Klaipėdos krašto 
komendantas per Šilutės karo 
cenzorių Įspėjęs Šilutėj esančio 
vokiečių dienraščio “Mmeellan- 
dische Rundschau” vyriausią 
redaktorių Schellj, kad dėl jo 
nusižengimų cenzūros nuosta
tams ištremsiąs jį ilgesniam 
laikui i Varnius arba visai už
darysiąs jo redaguojamą laik-

Japonai pasigrobė 
Kinų uostą ir ruo

šiasi karui
ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 7.

Pranešimai iš Tsingtao sa
ko, kad tą uostą japonai visai 
paėmę 
mylių 
teigę 
Uoste

Į savo kontrolę ir 12 
radiuse apie miestą įs- 
karišką apsaugos liniją. 
ts{Į pilna japonų karo

laivų ir kariuomenės transpor
to laivų. Visi kiniečių laivai

Japonai taipjau paėmę savo 
kontrolei) visus geležinkelius ir 
susisiekimą telegrafu bei be- 
vieliniu.

Tsingtao dokuose esąs nepa
prastas bruzdėjimas ir skubo
tas karo darbas. Mieste visi ki
ti darbai atstumti Į šalį, o ga
minamos vien karo medžiagos. 
Vakar buvo atgabenta iš Mn- 
džurijos 2,000 kareivių, kurie 
buvo pasiųsti į Tsinaną.

GIRTAS BŪDAMAS SUVAŽI
NĖJO SAVO PAČIĄ

LONDONAS, geg. 7. —Daily 
Express žiniomis, buvęs Ruma
nijos kronprincas Karolis tik
rai siekiąs nuversti dabartinę 
Rumanijos valdžią ir pasigrob- 
ti sostą, kuriame dabar sėdi jo 
dar tik 6 metų amžiaus sūnus

Tuo tarpu kai į Albajulia su
važiavo apie 200,000 Buniani- 
jos ūkininkų laikyti kongresą 
ir reikalauti, kad butų padary
tas galas tironiškam premjero 
Bratianu režimui, Karolis buvęs 
nusisamdęs du britų aeroplanu, 
kurie turėję slaptai išvykti i 
Rumuniją ir ten visame kraš
te paberti manifestų, pranešan
čių, kad Karolis pasirengęs grį
žti iš trėmimo ir užimti sostą.

Brutu vyriausybė betgi suži
nojus apie tai ir aeroplanų iš
vykimą sulaikius. Tuomet Ka
rolis tuojau pasiuntęs į konti
nentą savo agentą su slapta

MOLINE, Ilk, geg. 7. — Po
licija suėmė vietos gyventoją 
Stanley Silicksioką, kaltinamą 
dėl suvažinėjimo savo žmonos. 
Paaiškėjo, kad Silicksiok, bū
damas girtas, bandė važiuoti 
automobiliu pasivažinėti, o 
žmona nenorėjo leisti. Vyras 
paleido savo automobilį tiesiai 
į žmoną ir ją užmušė. *

s0RH

mi-

pu-

Londonas,

kad savo

Milžiniškas Rumanų 
ūkininkų kongresas
200.000 dalyvių reikalauja, kad 

butų padarytas galas “tiro
niškai Bratianu valdžiai'*

Klaipėdos krašto komendan
tas įdomumas dėl to viešai 
pareiškė, kad jis tokio įspėji
mo laikraščio redaktoriui nėra 
daręs nei tiesioginiai, nei per 
Šilutės karo cenzorių.

ir apielinkei fede- 
biuras šiai dienai

debesiuotumas ir

Chicagai 
ralinis oro 
pranašauja:

Didėjąs
mažumą šilčiau; stiprokas pietų 
ir pietų vakarų vėjas.

Vakar temperatūros
tarp 43° ir 51° F.

šiandie saulė teka 5:38, lei
džiasi 7:55. Mėnuo teka 11:52 
vakaro.

buvo

ALBAJULIA, Rumanija, geg. 
7. — Du šimtai tūkstančių Ru
manijos ūkininkų, suplaukę i 
čia laikyti savo politinį seimą, 
reikalauja, kad regemtura paša
lintų dabartinę Bratianu val
džią kaip neteisėtai išrinktą, 
nekompetentišką, tironišką ir 
visai neatstovaujančią krašto 
žmonių valiai.

Visas miestas papuoštas vė
liavomis, girliandomis, juosto
mis, žalumynais ir ūkininkų 
partijos vado, Maniu, atvaiz
dais, o kai kur dagi karalienės 
Marijos ir karaliukščio Myko
lo, I) metų vaiko, paveikslai®.

Varšavoje areštuota ke
letas rusų

VARŠAVA, geg. 7. — Ryšy 
su pasikėsinimu nužudyti čia 
sovietų legacijos štabo narį 
Lazarevą vakar areštuota kele
tas rusų. Lazarevą bandė nu
šauti vienas jaunas rusų emi
grantas, Georgy Voiciecbovski.

Gaisras per degtinės 
varymą

Tetkonių kaimo, Skapiškio 
vals, pil. K. Bukausko iš vidaus 
užsidegė daržinė ir po tuo pa
tim stogu esąs gyvulių tvartas. 
Sudegė gyvuliai ir pašaras. 
Nuostoliui padaryta 12,000 litų. 
Gaisro priežastis, spėjama, Įvy
kusi nuo slapto degtinės vary
mo. Dėliai tos priežasties sa
vininkas apie gaisrą nepranešė, 
buvo pareikalauta jiolicijos tai

Lietuvos vyskupai lan
kosi Romoje

iri agentūros pranešimu, penk
tadienį Romon atvyko Lietu
vos vyskupai su metropolitu 
Skvirecku priešakyje. Stoty 
vyskupus pasitiko Lietuvos pa
siuntiniai prie Krivinalo ir Va
tikano pp. Čarneckis ir šaulys 
ir būrys lietuviui kunigų.

Minėto manifesto vienoj 
sėj esanti Karolio, apsitaisiusio 
kariškio uniforma, fotografija 
su parašu: “Romanai, neuž
mirškite karaliaus Ferdinando 
sūnaus. Trėmime, 
gegužės 5, 1928.”

Manifeste be kita 
ma: “Aš pareiškiu,
kraštą aplaidžiau nenorėdamas 
bet nelaimingų aplinkybių ver
čiamas. Ne Mme Lupesni buvo1 
tam priežastis. Ji nesulaikys 
manęs nuo pildymo priedermių, 
kurių mano kraštas 
reikalauja.”'

Karolis atsišaukiąs 
Rumanijos žmones,
burtųsi po jo vėliava ir padėtų 
jam patikrinti laisvus rinkimus, 
spaudos laisvę ir įvykdyti ki
tokias reformas, nes šiandie 
Rumanija patapus tokia, kad iš 
jos visas pasaulis juokiąsis.

BANDITAI NUŠOVĖ TEATRO 
DIREKTORIŲ

Areštuoja komunistus
Lietuvoj

is manęs

j visus 
kad jie

SAN DIEGO, Gal., 
Plėšikai, puolę vakar 
New Califomia teatro 
apiplėšimo tikslu, nušovė 
ro direktoriaus asistentą 
Maliny.

geg. 7.— 
vakarą 

ofisą 
teat- 
Joy

Gen. Obregon pabaigė 
savo kampaniją

STUDENTŲ STREIKAI

NOROMIS, III., geg. 7. —Del 
to, kad naujai išrinktoji mo
kyklų komisija atstatė iš vietos 
Nokomis aukštesnės mokyklos 
principalą D. E. Zooką, tos mo
kyklos studentai paskelbė strei
ką. ' i

Streikas Benwoode, W. Va.
WHEEUNG, W. Va., geg. 7. 

— Benwoode, netoli nuo čia, 
mokyklos

mis dienomis kriminalės poli
cijos valdininkai suėmė Kauno 
apskrity, Turžėnų valsčiui šiuos 
kaltinamus komunistiniu veiki
mu asmenis: sūnų ir tėvą Mi
knius Krugliakovus, Miką Skro 
movą, Stepą Gronskį, čurovą, 
Jokobą Tomovskį ir Mironą 
Gistova. Eina kvota.

Taupomosios kasos Lie
tuvoj bus reorga

nizuotos

PROGRESS, Yucatan, Meksi
ka, geg. 7. — Gen. Aivaro Obre
gon, kandidatas j prezidentus, Union aukštesnės 
pabaigė savo kampaniją ir grj- (mokiniai paskelbė streiką, pro- 
žta į savo rančą Sonoroj lauk- testuodami dėl atstatymo iš vie- 
ti rinkimų rezultatų. Rinkimai tos mokyklos principalo Ch. 
įvyks liepos mėnesį. Sanderso.

KAUNAS.— Finansų minis
terija ruošia taupomųjų kasų 
reorganizacijos projektą.

Taupomųjų kasų reorganiza
cijos projektas ruošiamas įsta
tymo formoje, numato sudary
ti po visą Lietuvą platų šių 
kasų tinklą. Kasos bus steigia
mos visuose paštuose ir net 
kitose įstaigose.



NAUJIENOS, Chicago, ID. Antradienis, geg. 8, 1928

KORESPONDENCIJOS
Akron, Ohio ŽINIOS

Bal. 29 d. čia kalbėjo J. Ora
kulas iš Chicago. Kalbėjo jis 
daugiausia apie komunistus ir 
jų terorą. Jis nurodinėjo, kad 
bolševikai dar ir dabar neįvyki
no komunizmo, nors pasuk, jo, 
turint savo rankose valdžią, 
komunizmą esą galima įvykinti 
į I mėnesius. Komunistai ban
dė tam užginčyti, bet jis atsa
kydamas nurodė, kad jei Rusi
joj yra komunizmas, tai kam 
ten yra palaikomas ir kapitaliz
mas, o jei palaikomas kapita
lizmas, tai tuo pačiu laiku ne
gali h n būti komunizmas. Pa
tys komunistai, pagalios, su 
tuo sutiko ir pripažino tiesą to 
tvirtinimo.

West Chicago 
parkai

tro-
>ereitų ketvirtadienį,
3 d., atsidarė metinė

Garfield Parko Refectory 
besyje 
gegužės 
jaunuomenės rankų dailės ir
amatu darbelių paroda. Tai yra 
tikra svajonių karalija vaikams 
ir mergaitėms, išbudavota jų 
pačių. Paroda atidaryta kas
dien; įėjimas visiems veltui.

( hicagos Sveikata

Socialistų Darbininkų partija 
gegužės 1 d. buvo surengusi 
paminėjimą tarptautinės darbi
ninku šventės, žmonių buvo 
apie 150. Buvo du kalbėtojai. 
Pirmas kalbėjo apie Pirmosios 
Gegužės šventės reikšmę dar
bininkams ir kuo ji skiriasi nuo 
Amerikoj švenčiamos Labor 
Dar. Antras kalbėjo J. Rich-
ardson, nurodydamas kapitalis
tų nedorybes, apie Nicaragua, 
kur Amerikos kareiviai žudo 
nekaltus žmones; prisiminė ir 
komunistų šunybes, kaip komu
nistai prisidengę darbininkų 
draugų skraiste atvirai tarnau
ja kapitalistams.

—Liudvinavo Petras.

Indiana Harbor, Ind
Dar vienas musų biznierius 

pirko naują automobilių. Tai p. 
1. Pivaronas, savininkas gra
žaus Garden teatro. Jis dabar 
\ažinėjasi nauju Hupmobile, 
“sport” modelio.

Pas p. M. S. šleini aną naktį 
bn\o atsilankę neprašyti “pir
kėjai”. Tai jau ne pirmas, bet 
jau trečias panašus atsitikimas. 
M. S. Šleinis turi auksinių daik
tų sankrovą Garden teatro na
me. “pirkėjui” 

> paėmęs 
$75 vertės daiktų, bet policijai 
pasisekė jį susekti ir suimti. 
Bet tik niekuriuos daiktus at
gavo, kitus ar spėjo parduoti, 
ar paslėpti. Tas “pirkėjas” bu
vo juodveidis.

Ir pas mus buvo atvežta bol
ševikiška “šarmanka” pagroti 
mums rusišką “kazoką”. Tai 
sugryžusi iš Rusijos “draugė”, 
kurių mums buvo, atvežę East 
Chicago bolševikai padedant ir 
mūsiškiams. Tai buvo bal. 29 
d. Nuėjau ir aš pasiklausyti 
tos “šarmonkos”. “Prakalbą”

išmokusi. kaip kad poterius, nes 
visur ir vis tą patį kartoja. 
Pas mus buvo elgeta Čarneckis, 
kuris diena iš dienos, atsisėdęs 

armonikosantprie kapinių, 
grodavo be paliovos “Diena rus
ti”, nes nieko kito 
Taip ir ši 
iš vienos

nemokėjo.
“draugė” važinėjasi 

vietos į kitą ir vis 
savo vieną ir tą pačią 
barab’anija.
maždaug tokia.
bininkai vargsta, 
ma ir
nėra.

O jos maldelė yra 
Lietuvos dar
iuos kankina- 

šaudoma. Rusijoj viso to 
(Mat Rusijoj bolševikai 

ne darbininkus, bet “iš
davikus” socialistus ir kitokius, 
kurie netiki į Lenino barzdą). 
Lietuvoj dabar niekas negaiys 
gyventi. Rusijoj gi yra tikras 
rojus. (T’ečiaus musų

Dr. Arnold H. Kegel, sveika
tos komisionierius, šios savaitės 
biuletene duoda 
motinoms:

‘‘Ištvirkinus
D r. Kegel, “‘jis

tokių patarimų

kūdikį”, sako 
pasidarys nesu

valdomas. Neleiskite jam elgtis 
taip, kaip jis nori, delei to, kad 
jis verkia. Persitikrinkite, kad 
nieko blogo su juo neatsitiko, 
ir tegul jis išsiverkia.“

Kuone kiekvienas kūdikis, 
pasak sveikatos komisionie- 
riaus, tuo ar kitu laiku išgąs
dins savo motiną sulaikydamas 
kvėpavimą, bet jeigu apie ji 
nebus šokinėjama, tai greitu 
laiku jis išmoks liautis to pa
pročio.

Paskui
cirko iš kūdikio, — 
visa šeima apie jį 
reikalo.

“Kūdikis apie 5 
numo“, biuletene
“turi miegoti 12 valandų nak
ties laiku ir dvi valandi dienos 
laiku.”

patariama nedaryti 
neleisti, kad 
tupčiotų be

mėnesių se
nurodoma

Nauji assesmentai 
Cook paviete

Illinois valstijos taksų ko
misija įsakiusi išnaujo nuskirti

vasties ir visame Cook pavie
te. Taip paskelbęs \Vm. H. 
Malone, komisijos pirmininkas, 
komisijos mitingui pasibaigus.

O O »
Sprogo bomba minkštųjų 

gėrimų įstaigoje, 8902 Normai 
boulevard. Nuostolių eksplo
zija padarė $5,000. Įstaigos 
savininkas neitu jaučiąs kodėl 
išsprogdinta tapo bomba. Ly
giai nenujaučia ir Jurgis Va
ičkus, kuriam priklauso trobe-

ele-

r ei

$ »
šiuo laiku ('.hicagos elevato

rių kompanija reikalauja 
kelti mokesti už važinėjimą 
vatoriais. Nužiūrima, kad 
nuii Insullui pavyks gauti 
kalaujamą pakėlimą, lai
tiks ve kaip: valstybės gynėjai 
suktis triukšmo. Pareikš daug 
argumentų; jie atsisakys išpil
dyti kompanijos reikalavimą. 
Bet faktų valstijos gynėjai ne
renka dėl bylos, 
surinkę 
Ir kai

■ . v,s pakelti mokestį už važiavimą, 
t maldelę tai kompanija kreipsis teisman. 

• • •- j Gi teisėjas pažiūrės ne į vals
tybės gynėjus “karštas” kal
bas, bet Į faktus ir, žinoma, 
kompanija laimės. O valstijos 
gynėjai pasirodys prieš publi-

Faktus turi 
kompanijos advokatai, 

miestas atsisakvs leisti

labai džiaugiasi ištrukusi iš 
“komunų” rojaus). Bet nėra 
reikalo plačiau apie jos kalbą 
rašyti, nes, kaip matyt, ji yra

draugė” paprasta bolševikų ta nulaiką,
spruko iš to ‘ rojaus”, kaip ka- bolševikų užlaikoma ir apmoka-

Amerika ma iš kokio nors aukų fondo, 
nes kitaip ji netauzytų visokių 
niekų ir nebandytų Amerikos 
darbininko gyvenimą lyginti 
prie Rusijos darbininko gyveni
mo.

Žmonių prakalbose buvo apie 
-v ..............------------- 20—penki iŠ Indiana Harbor, o

kopūstų. (Pati gi “draugė” nė j visi kiti iš East Chicago. Pras- 
kojų Rusijoj nespėjo tinkamai, tas biznis bolševikams pas mus 
sušilti, spruko atgal į Amerikos!—niekas jų neklauso.
bado iy skurdo šalį ir galbūt! —lUmteris.

irgi yra bado ir sKurdo saus, 
kur yra peniu milionai bedarbių 
ir streikai vienas neužsibaigia, 
jau kitas prasideda. O Rusijoj 
nėra nė streikų, nė bedarbių, o 
ir bedarbių nesibijo, nes gauna 
vieną kitą kartą pasrėbti dykai

B » 0
Laukiama, kad gegužės 15 d 

susirinks nepaprastas Illinois Komisionierius Richard W. 
legislaturos posėdis, šiame po Wolfe nepamiršo miesto pietva

karių dalies kai dėl to, kas lie
čia miesto pagerinimus, y de
da pastangas 
reikalaujamų 
toms dalims, 
ilgą laiką.

Miesto pietvakarių dalies gy
ventojai yra labai susidomėję 
planu pabudavoti iškeltą (ele- 
vated) bulvarą virš stok j ardų, 
einantį daug maž Loomis gat
vės linija, nes kuomet pusiau 
atlikti projektai taps visai už
baigti, kaip kad Pershing Road, 
toks kaip Loomis bulvaras su
teiks tiesioginio susisiekimo iš 
pietryčių 
limis.

gi Stokjardų Biznio ir Visuo-j 
menės Asociacija, kuri priėmė 
rezoliuciją kovo 28, 1928, in- 
dorsuojancią kalbamą planą.

(Prisiųsta)

Tol. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

biliai, kurie esmėj reikalaus 
Chicagai autonomijos.

8 B B
Laukiam, kad vokiečiai, per

lėkusieji aeroplanu Atlantiką, 
pasieks Chicagą ketvirtadieny, 

10-tą. Iškilmės ryšyje
Chicagon bus 

šeštadienyje,

suteikti jai ilgai 
pagerinimų, ypač 
kurių nepaisyta

gegužės 
su jų atvykimu 
apvaikščiojamos

O

su kitomis miesto da-

keliais.
* ♦ .

bus svarbiausias
taipgi skambins

G O
N. Basalski, 2202 N. Maple- 

\vood avė., Rogers teatro mana- 
džeris uždaręs teatrų vežėsi sek
madienio pajamas namo.— viso 
daugiau kaip $500. Gatvėje jį 
pasivijo banditai, privertė jo 
autą prie šalygatvio. Atėmė iš 
Basalskio pinigus ir autą ir nu
važiavo savais

*
Padare wskis 

kalbėtojas; jis
pianą Auditorium teatre atei
nantį sekmadienį didžiuliame 
lenkų susirinkime paminėjimui 
nesenai nusižudžiusiu lenko 
bankieriaus, .1. F. Smulskio. 
Ceremonijos bus vakare.

S » 8
Max Mason, mokslininkas ir 

išradėjas, rezignavo iš Chica- 
gos universiteto prezidento vie
tos. Jis bus ateity galva naujai 
atidaryto skyriaus gamtos mok
slų įstaigoje, vadinamoj Bocke- 
feller Foundatic...

agentai, 
kur tik 
“brew”

iškabose ir kt. — tuoj 
tokią iškabą nuimti, 
prohibicininkų žodis 
iškaboje esąs nusižen-

Šeštadieny sausieji 
v e i k i an t y s C h ica g< > j e, 
jų akys pastebėjo žodi 

valgyklų, kavinių, minkštųjų 
gėrimų 
paliepė 
Anot 
“brcw”
girnas nrohibicijos įstatymui. 

♦ ♦ ♦

Illinois Assoeiation for (dū
minai Justice paskelbė raportą, 
kuriame tarpe kita ko nurodo
ma, jogei viena rimčiausių prie
žasčių, dėl kurių kriminaliai 
prasižengimai Chicagoje augan
tys, esanti tokia, — kad kalti
namiesiems kriminalistams lei
džiama prisipažinti prie mažes
niųjų nusižengimų ir neperse
kiojami jie už sunkesnius nusi
kaltimus. Ačiū šitokiai prakti
kai publikai išrodo, kad krimi
nalistai yra atkakliai ir veikiai 
persekiojami. Bet kriminalistai 
ir teisėjai žino,, kad toks 1 
sekiojimas” reiškia kuone 
liuosavima piktadarių.

♦ *

Eina gandų, kad artimoj 
ty policijos departamente 
siųs didelis “shake up.” Api
nuošimčių visų policijos kapi
tonų tapsią perkelti į naujus 
apskričiui.

per- 
pa-

atei
bu-

capsules

Perdidehs ar
ba Skaudamas 
Šlapinimas se
nyvu žinomų 
Palengvinama 

su 
SANTAL 

MIDY 
Capsules 

Parduodama 
visose 

vaistynėse

G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žumalaa
900 W. 52nd Street

CHICAGO |

Prenumerata metama .... $2
Pusei motų ...................... $1
Kopija ........................— 20c

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

G
Garsinkitės Naujienose

Miesto 
riai žino, 
buvo praktiškai izoliuota (iš
skirta), o pasekmės to yra to
kios, kad real estate savasties 
vertė faktinai pasiliko ta pati 
per 40 metų.

Nėra nei vieno bulvaro einan
čio per stokjardus tarp Michi- 
gan Avė. ir Western Avė., ir 
pasažieriniai autai turi , naudo
tis tomis gatvėmis, kuriomis 
gatvekariai važinėja arba nau
doti tas gatves, kuriomis sun
kusis trafikas juda. Apart to, 
kad šitoks bulvaras butų pui
kus kelias susisiekimui vienos 
miesto dalies su kitomis, jis bu
tų puiki vieta tūkstančiams 
turistų, kas metai atlankančių 
stokjardus, apžiūrėti šią apie-

pietričių dalies biznie- 
kad ši miesto dalis

Daugiau kaip 50 Graliam mo
kyklos mokinių yra parašę laiš
kus komisionieriui Wolfe, iš
reikšdami padėkos dėl jo pa
stangų šiuo reikalu, ir biznio 
ir visuomeninės organizacijos 
indorsavo projektą, ypatingai

iiiiiiiiiiii:iiiiiiihiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiii^

elėTTric
U>port«i'f<,xoid

l

Nauji Okch-Odeon lietu
viški rekordai — 10 colių 
ant abiejų ppsių, kaina 75c. 
Perkant sykiu 6 mes apmo
kame prisiuntimo lėšas.

ĮDAINAVO J. BABRAVIČIUS 
— Tenoras

> Graži čia Giruže ir Atsigė
riau Arielkytės

’ žydelis iš _ Vilkaviškio 
sielio ir 
Mergelės

ŠOKIŲ 
i Vilniaus, 

Eini? Polka
i Sesutė, Valcas ir Visiems 

Tinką, Polka
• Vestuvių Polka ir Jaunaved

žių Polka
ANTANAS VANAGAiTIS

1 Sharkis, Trys Vyrukai Susi
tarė ir Sena Jaunystė

i Barbora ir Kad Nėr Alaus 
KARIŠKAS BENAS

Graži, Polka ir Geltonplau
kė, Polka

! Pirmo Pėstininkų Pulko, Mar
šas ir Senas Draugas, Mar
šas

ARMONIKA IR GITARA 
26050

26058

26057

26050

26056

26055

26053

26054

26051

26052

26010

26046

26043

26027

Pas Darželį
Mie- 
Trys

MUZIKA
Valcas ir Kur tu

Palangos, Valcas ir Vestu
vių, Polka
KOMIŠKI DIALOGAI 
Geležunas ir P. Bukšnaitis

Sveikas Ligonis ir Naujas 
žiuponas
Ijaime ir Nelaimė ir Bevai
kis
Scrantų Melagis ir šv. Ro
kus
Bevaikis pas Daktarų ir Snu
kis Dainininkas

ĮDAINAVO LIETUVOS VALSTY
BES OPEROS ARTISTAS, 

K. PETRAUSKAS 
Dul Dul Dūdele ir Bctnužč- 
li-Nesvoliok 
Stasys ir Plaukia sau Lai
velis (Foitepionas, smuiką ir 
ccllo) 
Arija iš operos “Rigoletto” 
ir Neverk Brangi — Aš So
deika

ĮDAINAVO LIETUVOS VALSTY
BĖS OPEROS ARTISTAS, 

CH. SULGINAS
26029 Visur Tyla ir Oi Berneli, 

Vientury (duetas — V. Gri
gaitienė ir Sodeika)

26044 Margarita, iš Operos “Fau
stas” ir Arija iš Operos 
“Saiųson’aa ir Dalįla”

Katalogą prisiunčiam Dykai

JOS F. BUDRIK, Ine.
MUZIKOS KRAUTUVĖ 

3417 S. Halsted St. ‘ 
Chicago, III.

26028

26035

26040

Valgė Viską Be Baimės' 
Suvirškinimo

Ar yra daug valgių, kurių jus ne
galit valgyti? — bijot gasų, raugė
jimo, skilvio ir žarnų skausmų?

Ar jus turite atstumti mėgiamų 
valgį — kuomet kiti valgo juos ska
niai?

Tuomet yra ženklas, kad jums 
rckalingns Tanlacl Virš 10 metų 
Taniau yra suteikęs tūkstančiams 
gerų sveikatų ir tokiems Žmonėms, 
kurie negali valgyti visų valgių.

Mr. John F. Meighen, 619 lligh- 
land Avė., Sidney, Ohio, sako: “Per 
keletu metų aš turėjau dideli skil- 
vo skaudėjimų iš priežasties gasų ir 
dikčiai kentčdavau šuo nemigus. 
Kol aš užbaigiau pirmų butelį, aš 
pastebėjau didelę pagelbą. Dabar 
aš esu geroje sveikatoje is neturiu 
jokių skilvio (rūbelių.”

Jei jus kenčiate nuo nevirškini
mo, gasų, svaigulio, galvos skaudė
jimo, užkietėjimo, pabandykit Tan- 
lae, kad jums pagelbėtų! Pirmutinis 
butelis suteiks jums reikalaujamų 
pagelbų.

Tahlac yra geros, grynos gyduo
lės, padarytos iš šaknų, žievių ir 
žiedų, kurios yra pripažintos Jung
tinių Valstijų Pharmacopoeia. Gau
kit jų nuo savo vaistininko šiandie. 
Jei nepagelbės, gražinsime pinigus.

Tt 1 lanlac
IŠ2 M1UUON BOTTLES USED

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

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Vlsoee apt lakose—35c Ir <Sc puodukas ir 
dūdelė. Childrcn’a Mušt e role (lengves

ni forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

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

Gyląs ir Skausmus

MOKYKLOS NORS*, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURft- 
TU ŽINOTI 61TA

For Cuts and Woundi
A paisai gokit ■žaikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžimą su šiuo nu
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
•pAI yra piuku jeigu gali taip 
‘ ' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums /'iti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš-

Didele tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Loųia, U. S. A.

JUNCTION HARDWARE C0., Ine
Vidurmiestyj Hardware Krautuvė. Maytag Alumi- 
ninės Skalbimui Mašinos. Universal Gasiniai Pečiai

1335 VVashington Avenue 
Racine, Wis. 

Tel. Jackson 3284

m

12th STREET
Tek Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

Rusiskos ir Turkiškos Vanos

RUSISKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 80 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kit* 
negulėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Manb pilnas išeg- 
zamiijavinias atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrų 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 Blv., netoli State St. 

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

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

/

KALBĖDAMA aukktesnta mo
kyklos merginoms apls sems* 
ninę higieną, patyrusi diatrlk- 
to nur»4 pasakfi:

“Viena pagrindinių taisyk* 
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank* 
(tinimas Ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto* 
jamaa. Paimk kaukitą kiek
vieną vakarą. Joa nepadarys 
neamagumo.“

Nujol vai >t vartoti neiiu- 
rint kaip jųa jaučiatės. Kiek- 
Viena moteris privalo turėti 
puteli namie.

LDdicions
ood

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

KRAFT CHEESE
KRAFT-PHEN1X

CHEESE COMPANY

for over 35 years
25 ounces for 25c

ŪSE LESS 
than of high 
priced brands

millions of pounds 
USED BY OUR GOVERNMENT

Feetf&nint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos _

Lambart PKartnacsl Co., Samt Izmik, U. S A.

m«. Ska«* 
dilimą ir 
Kosėjimą

ANTISEP
TIKAS 

Apnangoja 
ir Prašali
na Gark-

LI5TERINE 
. THROAT 
b TABLETS



Vntradienis, geg. 8, 1928 NAUJIENOS. Chicago,
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į Tarp Chicagos
Lietuvių
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Bridgeportas

Town of Lake

Prie 31 plaee ir Morgan st. 
vra pp. Leščauskų nptieka. 
P-nai Lesčauskai laiko porą 
piktu šunų. Štai tuos šunis ir 
mėgino pavogti jauni vyrukai. 
Bet kuriems galams jiems pri
reikė šunų? •

šunų jiems nereikėjo. Bet 
šunys buvo geri sargai, tai nu
žiūrima, kad pirmiau norėta šu
nis pavogti, o jau paskiau ir 
aptiekon įsiprašyti, dar, rasi 
tuo laiku, kai visi miega. Rep.

Nokti iš šeštadienio i sekma- 
i dien| čia atsitiko nelaime su 
vietiniu gerai žinomu šiai apie- 

' linkei gyventoju, p. Bntvičiu, 
kuris turi kambarius adresu 
1500 So. \Vood st.

Butvytis gyvena ant antru 
.labu. Apačioje yra p. Vaškevi- 
, čiaus barzdaskutykla. P-nas 
Vaškevičius, apsidirbęs, šešta- 

Įdienio vakarą išėjo pirtin. Su
grįžo jis namo, atsigulė. Išmie- 

| gojo. Ryte pabunda ir girdi, 
' kad kas ten barškina jo sieną 
' iš lauko pusės. Prieina jis 
prie lango, žiuri į tarpnamių 

: takeli — nieko nesimato.
l'ž valandėlės vėl krapštymas. 

Vėl eina Vaškevičius prie lan- 
Igo. Pakelia langą ir mato, kad 
jo kaimynas, Butvytis, guli

Taigi pašaukta buvo ligoni
nė, duota žinoti policijai. Atva
žiavo vežimas ir išvežė Būdvy
tį i ligonine.

Būdvytis yra jau nebe jaunas 
žmgous. Turi jis apie 67-8 me
tus. Nortlisideje gyvena jo bro
lis ir dirba kaip kriaueins.

O O O
Bartus, .tonas, 3(» M So. Mar- 

sblield avė., važiavo truku. 
Ties kampu 50-tos gatvės ir S. 
Robey pasitaikė nelaimė. Stik
lai sukapojo jo veidą.

♦ * *
Policija buvo pašaukta į na

mus, kurie randasi adresu 4651 
So. Bock\vell st. Ten gyvena A- 
domas Krivolunas, kurį nužiū
rėta, kad jam ne gerai galvoje. 
Tai atsitiko sekmadienio ryte 
apie I valandą. — Rep.

STOFFEL’S, Ine.
GI6 State St. 616 State St.

Ratine, Wis.
Tel. J3353

Kaurai, karpotai, linoleum, Lan
gų Užlaidos, Draperies. Olseliu 
ir Betnil. Išimtini pardavinėto
jai, 3% pigiau už casli.

“The time - the plaee 
- and the man”

Laikas: Gražaus pavasario] 
mėnuo, gegužės vakaras, trečia- 
dienis, 9 dieną,

Vieta: Lietuvių Auditorija,] 
įauki, švari, didelė svetainė, di-1 
džiausioj lietuvių kolonijoj,1 
Chicago, BĮ.

žmogus: Antanas Sodeika, I 
Lietuvos Valstybės Operos įžy
miausias baritonas, pasižymė- i 
jęs savo nepaprastu balsu Eu
ropoj ir .Amerikoj. Dainuos tą 
dieną chicagiečiams. Tokių | 
dainininkų ne kasdien sušilau-1 
kiame. Tad visi bukime rytoj 
kaip 8 vai. vakaro Lietuvių : 
Auditorijoj. — Aida.

ant tako ir vaitoja. Vaškevi
čius skubiai išbėga laukan, pri
bėga prie Būdvyčio, klausia kas 
su juo atsitiko.

Dalykas paaiškėja. Vakare, 
tur būt taip apie pusę dvylik
tos, Būdvytis parėjęs namo 
mėgino įeiti į savo kambarius. 
Durys prie pat lango. Bemėgin
damas atidaryti duris, jis tur 
būt pasviro ir per atdarą lan
gą išpuolė laukan ir nukrito 
ant tarpnamių takelio nuo ant
ro aukšto.

Būdvytis silpnu balsu prašo 
Vaškevičių užnešti jį ant vir
šaus į kambarius, kuriuose gy
vena. Bet Būdvytis sunkus žmo
gus, sveriąs apie 25(1 svarų. Kur 
čia užneši. O ir Būdvyčiui, iš
rodė labiau reikalinga ligoninė, 
negu ko kita.

KAS BUS VEIKIAMA ŠIĄ 
VASARĄ LIETUVOJ?

So. Englewood
Pirm savaitės laiko čia atsi

tiko ve kas. Mirė pasiturinčio 
karčiamninko duktė. Laidojo ją 
trimis dienomis vėliau.

Tėvai, žinoma, gailėjosi vien
turtės dukters. Bet žmonės 
kalba, kad ši įstaiga niekuomet 
nedariusi tokio biznio, kokį ji 
darė kaip tik tų trijų dienu ląi- 
ku. ' 4

Ot ir biznis! čia širdį skau
da, o čia prakaituok apie barą, 
kad greičiau patarnavus, kad 
linksmiau kostumeriams butų!

Rep.

NAUJI IR VARTOTI 
RAKANDAI

Pigiausiomis kainomis, 40%—50% 
1 pigiau. Savininkai rooming house, 
| viešbučių sutaupyki! pinigų, pirki
te čionai.

Haddon Furniture Co.
Jan Pietrzakowski, Sav.

1120 No. Ashland Avė.
Telefonas Armitage 8181

Dešimties metų apvaikščiojime nuo 
Lietuvos Neprigulmybės, Lietuvoje 
šią vasair bus sekami dideli paren
gimai.

Gegužės 15 nepaprastas apvaikš- 
] čiojimas Lietuvos Neprigulmybės, su 
Į kariuomenės paroda. Tos iškilmės 
I įvyks Kaune.

Dainos šventė, birželio 9 ir 10 at
sibus Klaipėdoje. Dainininkų choras 
susidės iš 1200 asmenų. Taipgi sy
kiu bus ir arklių paroda.

United States Linijos Ekskursijos 
sekamai: laivu Washington, gegužio 
19 iš New Yorko. Laivu Leviathan, 
gegužio 26 iš Nevv Yorko, kuris 
plauks į Klaipėdą per Southamp- 
ton.

Ūkininkų ir Industrinė paroda pra
sidės birželio 28 ir tęsis iki Liepos 
2 dienos, Kaune.

Lietuvių tautiniai žaismai: bosas, 
ristynės, football, baseball ir t. t. 
atsibus liepos mėnesyj (diena dar 
nepaskirta). ,

United States Ekskursija vado
vaus K. S. Karpavičius, birželio 19, 
laivu Washington, o kita laivu Re- 
public, birželio 9. Palydovas .bus 
Bortkevičia iš Brockton, Mass.

Taipgi bus surengta Amerikos Lie
tuvių savaitė nuo spalio 3 iki 9. 
J tą šventę galite išvažiuoti liepos 
ar net rugpjūčio pradžioje.

Nauji Rekordai 
Už Senus!

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

Tiktai atveskite juos pas 
mus ir gausite be jokio pri
mokė j imo sau tinkamą nau
ją rekordą už kiekvieną 10 
senų rekordų. Šiam pasiūly
mui nėra jokio aprubežiavi- 
mo. Atneškite kiek tik nori
te senu rekordu.I ‘

Mes turime didžiausį pa
sirinkimą rekordų Ameriko
je: Victor, (’ohimbia, OKeh, 
Brunswick, Vocalion, ir t.t.

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

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

piALTn]
>1Lmusic shčpš Vr

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

H VV. Randolph St., Chicago 
1446 Broadvvay, Gary, Ind. |
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Gia Yra Tvirtumas!
Prašalina niežėjimą

OLD GOLD

Akys, Ausys, Nosis, Gerklė

Speciali** Akiniu 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

SERGANTI ŽMONĖS!

J (OKAI

Pirmutinis vagis: — “Man rodos, 
kad mes jau paėmėm viską. Mes nie
ko nepal ikonų ar ne?”

Antras vagis: — “Aš taip nema
nau, bet mes paėmę rytinį laikraš
ti pamatysim patys.” 

_________
j Ponas Hazel: — “Kokią negražią 
! kalbą jūsų papūga vartoja!”

Ponia Knutt: — "Mano vyras pir- 
I ko papūgą miestelyj ir važiuoda- 
• mas namo automobiliaus tajeras
I plyšo ir inžine pasidarė koks ten
II rūbelis.”

Motina: — “Mare, kam tu dalei- 
I <iai, kad tas jaunas žmogus tave 
■ bučiuotų pereitą naktį ?”

Marė: — Ar manai, kad jis iŠ 
| taip toli atvažiavo tik pasiklausyti 
mano dainavimo?”

“Kam čia dar ir kalbėti apie to- 
' kius mažmožius,” — tarė mergaitė 
išlysdama iš po sofos.

Niežėjimas Ir dertnlma* odos 
yra netik nemalonus dalykas, bot 
gali atgabenti daug pavojingesnių 
odoa ligų. Kad to išvengus, tai ge
riausia dalykas yra vartoti Seve- 
ra’s Esko. Šios Aaldaiu'ioH, džiovi- 
iiaiu'ios gyduolės prašalina 
jitną ir deginimą tuojau ir 
r<» sveiką ir Svarią oda.

Iš pirmo iritavimo odos 
kit Severa'g Kelio tuojau. Gaukite 
jas savo vaistynėj. Sustabdyk odos 
trubelms iš pradžių.

utį fi~- 
pudu-
varto-

W. F. SEVERĄ CO 
Cedar Rapids, Iowa.

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

patarimai 
DYKAI

...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 r

Ten ir iš 
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
statė rooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Šalie St., 
Chicago, 111.

NORTH GERMAN

LLOYD

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

kampas Monroe St., Chicago.
Crilly Building. — Imk elevatorj iki 

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

Dvidešimtis penki metai 
tame name

^GARSINKITĖS J 
NAUJIENOSE

VELTUI Dabar
Gausit 11 i u h - 
bąli stiklą vėl 
tui prie kiek 
vieno n e n u 

l’ilzenbaur. Gan
kit tu * klą šiandie.

THE PILZENBRAU CO.. CHICAGO

Nebus Skaudamos
Kojos!

Minkšti Kornai arba SutinimaiL ]VKBl'S daugiau sknit-
” duniON kojoH! Nebus j 

daugiau niežhinčioM ir J
■ deguueioH. Parker'a I’not į
■ Care prašalinu k o j ij I
■ skausmus greit. Prašu- ■
■ linu minkštiiH kernus ir
■ Miniiišlniiis kaip magijų. M 

l'rašaliini prakaitui imi),
■ atsidavimu ir padaro nu- B ^39 'iirgUNliiH kojas tokiomis ■

kad jus norit šokti! flįt. 
Lengvu vartoti. Trumpu ■. 
laiku be trubelio. Tik 
baltu pauderi pakratyslt' 4# ant kojų. 1’aHvkmėH Ims fK 

puikiausios. I’arkci’s M 
Foot Care šiandie vi-B- 
sose vaistinėse.

ĮnidfCAmffl R TIII lOOTCAIUd’O.
Chicago, III.

35c

Specialis pasiūlymas vertelgoms.
Phone Hayiharket 8335 

xxxxxxxxxxxxxxxxxixixxxxxr

MŪRINIS arba MEDINIS I
im°kėti —■ kiti lengvais iS- 

I U mokėjimais i 24 menesius 
Musų special iškurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir rųšių.

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

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

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 8950 arba 

Rogers Park 8270

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

APLANKYKIT

Niagara FaOs
IR

LIETUVA
Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

Naujienų Ekskursija
Gegužio 29 d. 
= 1928 =

Iš new Yorko Klaipėdon 

Baltic America Line — “Lituania”

M. Šileikis, 
Ekskursijos palydovas

SKUBINKIT
Su prisirengimu jau 

nedauk laiko liko

PUIKIU NICKEL PLATE - LACKAWANA GELŽKELIU
Cleveland, Ohio
Detroit, Mich.

Grand Rapids, Mich.

East St. Louis, III.

Springfield, III.

Akron, Ohio

Toledo, Ohio

Michigan City, Ind.

Westville, III.

Omaha, Nebraska

ir iš višų kitų miestų ir miestelių.

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

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuojaus

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago.



■ Antradienis, 8, 1928

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Publisht'd Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Newa l’ub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Įdaugiaus kaip 7,000 balsų dauguma, 
įdomu tai. kad už socialistą 1

Gydytojas Jonas Kairiūkštis.
$8.00 įdomu tai, kad už socialistą Hollins’ą paduotieji X |/a| ■■ fl LI

£j>JĮ balsai dauginus kaip keturiais tūkstančiais viršija bal- [ Į Rinflf9IIQ K 1111109 HmllIOnid
S sus, paduotus už abu buržuaziniu kandidatu! £.|||Ug(IUO IMIIIIOO lIUUlDlIld

.75

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada.
$7.01) per year outside of Chicago.
$S.0O per year in Chicago.
3c. per copy.
Enteretl as Second Class Matter 

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

Naujicnos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ...................
Pusei metų .......................
Trims mėneriams ........... .
Dviem mėnesiam . ..........
Vienam mėnesiui —.........

Chicagoje per ižnešiotojusi
Viena kopija -........................ 3c
Savaitei ---------------------- 18c
Mėnesiui ___________  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
je, paltui

Metams _______________— $7.00
Pusei metų ......     3.50
Trims mėnesiams . .......  1.75
Dviem mėnesiams ...... ........ 1.25
Vienam mėnesiui . ................  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

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

Pinigus reikia siųsti pažto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

Keturi metai prieš tai, 1924 m., tame distrikte “ru- 
nijo” tik du kandidatai: socialistas ir konservatorius. 
Mat, liberalai tuomet nestatė savo kandidato, kad kon-i 
servatorius galėtų lengviau “apsidirbti” su Darbo Par
tijos kandidatu. Balsai tuomet pasidalino taip: darbietis 
surinko 13,527 balsus, o konservatorius — 11,973 b.

Dabar konservatorių kandidato balsai nupuolė be
veik per pusę. O Darbo Partija, nežiūrint to, kad šį kar
tą ėjo ir liberalas, padidino savo balsu skaičių kokiais 
1,600 balsų.

Iš to matyt, kaip pasikeitė Anglijos piliečių nusi
statymas per pastaruosius ketverius metus.

VeL karo cenzūra

‘•Lietuvos Aklas”, tautininkų partijos ir valdžios 
laikraštis, rašo, kad karo cenzūra nepraleido vienkarti
nio leidinio “Antras Žodis”, kuris norėta išleisti balan-

I

“Antrą Žodį” norėjo išleisti “Lietuvos Žinių” leidė
jai po to, kai Kauno karo komendantas vienam mėne
siui uždarė “Lietuvos Žinias” už Italijos fašistų įžei
dimą”.

Taigi karą su lenkais Voldemaro valdžia atšaukė 
ir dabar tarpe Varšavos ir Kauno atstovų eina derybos 
dėl užmezgimo draugingų santykių. Bet prieš spaudą 
Lietuvoje ta valdžia vartoja karo cenzūrą!

Maistas ir vaikų ga 
bumai. - Kavos įta 
ka žmonių sveika 
tai

L. ŽINIOS” VISGI RAŠĖ TIESĄ

Apie vienas ketvirtadalis vai
kų Amerikoj nėra tinkamai 
maitinamas. Stebėtinai mažas 
vaikų nuošimtis gauna tokį 
maistą, kuris yra būtinai rei
kalingas sveikatos palaikymui.

Tokį pareiškimą nesenai pa
darė Jungtinių Valstijų Vaikų 

Pavyzdžiui, biuras
Po “Lietuvos Žinių” uždarymo valstiečiai liaudinin

kai Kaune ėmė leisti naują laikraštį “Musų Vilniaus 
Žinios”. Antrame jo numeryje randame šitokią “Eltos” 
paduotą žinią iš Berlyno:

“Pranešama, kad sąryšy su atentatu prieš Ita
lų karalių Milane suimta dar 100 žmonių. Anksčiau 
buvo suimta daug komunistų ir anarchistų, dabar 
taią) suimtųjų, kaip spėjama, esą keli buvę žymus 
fašistai.” j
Vadinasi, tas pranešimas iš Paryžiaus, kurį buvo 

pirmiaus paskelbusios “L. žinios“, kad pasklidę gandai,
jogei pasikėsinimą prieš Italijos karalių suruošę patys 
fašistai, — pasitvirtino.

O betgi Kauno karo komendantas pripažino tą pra
nešimą “melagingų žinių skleidimu“ ir nubaudė liaudi
ninkų dienraštį sustabdymui!

FAŠISTAI KALTINAMI DEL PASIKĖSINIMO 
PRIEŠ KARALIŲ

šioje vietoje jau buvo minėta, kad Brooklyno “Vie
nybė”, išgirdusi apie “Lietuvos Žinių” sustabdymą, šo
ko teisinti Kauno karo komendantą ir smerkti nukentė- 
jusį Lietuvos laikraštį. Tas begėdiškas Brooklyno sme- 
tonlaižių organas tarp ko kita tvirtino, kad niekur nei 
Amerikos, nei Europos spaudoje nebuvę išreikšta, jogei 
pasikėsinimą prieš karaliaus Viktoro Emanuelio gyvy-

dienraštis, girdi, pats “sufabrikavęs tą žinią.
Tuo gi tarpu mes randame, kad visai panaši žinia, 

kaip ta, dėl kurios Kauno smurtininkai prikaišioja “L. 
Žinioms” falsifikaciją, tilpo vienam didžiausiųjų Euro
pos dienraščių, Berlyno “Vorwaerts’e”. Pastarasis tą 
žinią perspausdino (balandžio 26 d.) iš St. Gallen’o 
(Šveicarijoje) laikraščio “Die Ostschweiz”. Ji skamba

landos ir tt. tankiu irgi vargi
na vaikus.

Bot kodėl vaikai nemiega 
tiek, kiek reikia? Kodėl nesi
rūpinama sugedusiais dantti- 
mis ir tonsilais? žymiame laip
sny], sako Roberts, tėvai dėliai
to yra kalti. Netikęs vaikų1 
maitinimas pirma buvo patei-. 
ginamas neturtu. Tikrumoj ta
čiau netiek neturtas yra kal-l 
tas, kiek apsileidimas ir igno- 
rancija. 'rinkamas maistas vi-! 
sai dar nereiškia brangų mais
tą. Maistas gali būti brangus w i "Biuras. Pavyzdžiui, biuras ty- ir gardus, o betgi netikti vaikų 

rinėjo Kentucky farmerių vai-; maitinimui. Kuomet sakoma 
kus. To tyrinėjimo daviniai 
buvo tokie: 40 nuoš. visų vai
kų neturėjo tinkamo maisto, 
35 nuoš. buvo pakenčiamai mai
tinami, 18 nuoš. atrodė gerai 
ir gavo atatinkamą maistą ir 
tik 7 nuoš. fizišku žvilgsniu 
buvo tobuli ir gavo tokį mais
tą, kokis yra reikalingas. Net 
New Yorke, kur vaikai yra ne
palyginamai geriau prižiuriami, 
negu 
kad i 
kančių vaikų 185,000 yra rei
kalingi geresnio maisto ir tin
kamesnės priežiūros, o 31,000 
buvo visai menkos sveikatos.

Kai kuriose vietose netikęs 
vaikų maitinimas yra papras
čiausias dalykas ir niekas į tai 
nekreipia dėmesio. Netikusiai 

[maitinamą vaiką nėra sunku 
pažinti. Jo pažymiai, sako Ly- 
dia J. Roberts, Vaikų Biuro 
darbuotoja, yra sekami:

“Netikusiai maitinamas 
kas paprastai neturi gyvumo, 
kuriuo pasižymi visi jauni gy
vūnai; tankiai jis neturi noro 
nei žaisti, nei ruošti savo lek
cijas; pavargsta jis labai greit 
ir paprastai yra skaitomas tin
giniu. Protiniu atžvilgiu jis 
yra nerangus, negali susikon
centruoti; jam trūksta žvalu
mo ir smalsumo. Prie to viso 
jis yra nerviškas ir neramus, 
blogai miega ir, taip sakant, 
daugiau knibinėja maistą, ne- 
gti valgo.”

farmose, buvo surasta
1,000,000 mokyklas lan

vai-

taip

yra žinoma, kad specialio teismo tyrinėjimai apima 
taip pat ir fašistų organizacijas Milano mieste ir 
sodžiuje. Kiekvienas fašistas turi įrodyti savo alibi 
(buvimą kitoje vietoje. “N.” Red.) už 24 valandas 
prieš eksplioziją,.... Visas atentato prirengimo bū
das leidžia spręsti, kad pasikėsintojai galėjo nekliu
domi ir gana ilgai triustis prie likternos stulpo, į 
kurį buvo įdėta bomba. Visas fašistų milicijos per
sonalas, kartu su dviem oficieriais, kurie buvo pa
skirti sargybai gatvėje, lapo suareštuoti....”
Taigi matote, kad Europos spauda jau paduoda ir 

gana aiškių įrodymų apie tai, kad fašistai yra nužiūri
mi, kaipo kaltininkai bombos sprogimo Milane. Bet 
Kauno deržimorda, vadinamas karo komendantu, ir 
Brooklyno smetonlaižis Sirvydas randa, kad visi įtari
mai prieš fašistus esą “sufabrikuoti” ir “melagingi”. Ir 
už tai reikią uždaryt vieną iš trijų lietuviškų Lietuvos 
dienraščiu! 6>

labiau susirupin- 
Bet tankiai blogai maiti- 

žmonėmis,

Jeigu netikusio maitinimo 
simptomai butų tokie ryškus, 
kaip daugelio ligų, tai žmonės, 
be abejonės, 
tų.
narni vaikai išauga 
kurie savo sveikata negali pa
sigirti. Paprastai jie yra ner
viški, nerangus, be energijos! 
žmones. Jie labai yra linkę 
sirgti. Kamuoja juos visokios

DIDELIS DARBO PARTIJOS LAIMĖJIMAS

Papildomuosiuose rinkimuose i Anglijos parlamen
tą, Įvykusiuose balandžio 23 d. Hanley distrikte, Darbo 
Partijos kandidatas Arthur Hollins gavo 15,136 balsus, 
konservatorius Alfred DenvįUe — 6,604 b., liberalas

'jos mokslo, atžvilgiu: čia kiek
vieno organo išsiplėtojimas ne
ša giliausios senovės pėdsakų. 
Antai, tam tikroj žmogaus ge
malo plėtotės stadijoj širdis 
turi vamzdelio pavidalo, per
skirto išilgine sienele į dvi da
li; tada ji panaši žuvies šir
džiai. Paskui širdies forma at
simaino, ji tampa trijų skyrių; 
tada ji atatinka kiaupių šir
džiai. Tik vėliau širdis pavir
sta raumeningu keturių sky
rių organu ir įgauna galutino 
įtaisymo. Plaučiai, kaip nuro
dė daugelis embriologų, susiver
čia tokiu pat budu, kaip plau
kiamoji žuvų pūslė. Vadinas, 
vartojant lyginamosios anato
mijos* terminologiją, plaukia
moji žuvų pūslė ir plaučiai 
homologiniai organai. Iš ank
sty besnių gemalo plėtotės ypa
tingumų galima pažymėti try
nio krepšelio susidarymas, ne
turinčio 
gemalą 
jas per 

šitas
r.iusų labai tolimi 
taip veisėsi: jie 
kiaušinius dedančiais 

eina

(Tęsinys)
Dažnai tokiems anatomams 

ir embriologams prikišama, kad 
jie žemina 
stumti jį 
pjedestalo, 
dasi. Be 
ja, tarnaudama teisybei, stato 
žmogų žinduolių klasėj, bet už
tat pripažįsta jį tobuliausiu ir 
■pirmu gyvuliu pasaulyje: “to 
gali visai pakakti jo ambicijai 
ir šlovei.” Paskutiniai žodžiai 
priklauso garsingam anatomui 
Broca, kurio puikų išsireiški
mą šiuo atveju ir mes galime 
pasisavint: “Puikybė, viena mu
sų prigimties pažymių, sako ji
sai, nustelbė daugely musų ra
mius proto įrodymus. Kaip 
romėnų imperatoriai, apsvaigę 
savo galybe, baigdavo neigti sa
vo žmogaus prigimtį ir laikė 
save pusiau dievaičiais, taip ir 
musų planetos karalius mėgsta 
įsivaizduoti kitus gyvulius nie
ko bendra neturinčius su jo 
prigimtim. Jis drovisi savo kai- 

i myno, beždžionės: jam nepa- 
| kanka būti gyvulių karalių; 
jis nori, kad gili neišsemiama 

• bedugnė jį atskirtų nuo savo 
pavaldinių. Bet anatomija, lyg 
tas vergas, sekąs laimėtojo ve
žimo užpakaly kartodamas: me
mento te nominem esse (at- I x
mink kad ir tu žmogus), ana
tomija jį sulaiko nuo to nai- 
vaus savo paties iškėlimo ir 
primena jam, kad ryški tikre- 

( nybė neišvengiamai riša jį prie 
gyvulijos. žinoma, anatomija 

rieba- jr embriologija nesibaigia abie- 
dms- jų gyvulių giminybės liudymais.

Nesunku matyti, kad tiesiog 
sako, nėr beveik nė vienos biologijos 

iš kurių negalima 
butų pasemti panašios rūšies 
i rodymu.

Pastaruoju laiku mokslinin
kams atkreipus ypatingo dėme
sio į cheminį organizmo sudėtį,

žmogų ir nori nu- 
nuo aukšto garbės 
kuriame jisai ran- 
abejojimo, anatomi-

Tuo bud u

jog vaikas gauna tinkamą mais
tą, tai reiškia, kad maistas tu
ri visus tuos elementus, kurie 
esti reikalingi kūno budavoji- 
mui. Vadinasi, tas maistas tu
ri pakankamai proteinų, 
lų, krakmolo, mineralinių 
kų, vitaminų, ete.

Atatinkamas maistas,
Robertą, gali tiek pakeisti vai-!mokslo šakų 
kus, jog jie sunku tiesiog bėra 
ir pažinti. Nerangus, protiniai
atbukę vaikai pradeda gerai 
mokytis ir pasidaro žvalus, 
kuomet jiems duodama mokyk
lose tinkamas maistas. Vaiku 
Biuras tos rūšies eksperimentų

(chemija — mokslas, kuris ti- 
i ria paprastųjų kūnų ir jų jung
tinių savybes; biochemija — 
chemijos mokslas apie organiz
mų (gyvų kūnų) veiksnius), 

kartai ,ji"n<5pakenktu’7u” svei“ i ^asi‘'»dS' kad kiekviena gyvu- 
hų klasė, būrys turi ypatingą 
kraują, skirtiną nuo kitų gy
vulių kraujo cheminės sudėties 
atžvilgiu. Šis dalykas netru- 

! ko vaisius duoti ir giminybės 
klausime: iškilo nauja sąvoka 

1 apie cheminį gyvulių klasės, bu- 
, rio ir dargi šeimos specifingu- 
mą ir tuo patim atsirado ga
limybės tiksliau klasifikuoti gy- 
vuliją. Senų gydytojų prityri
mu yra žinoma, kad žmogui,

* * * «
Kovos mėgėjai dabar 

būti ramus. Jiems nebėra 
kalo su baime gerti kavą,

rei

New Yorko universiteto biolo 
gas, prieš kiek laiko paskelbė,1 
kad kava ne tik nekenkia svei- į 

katai, bet faktinai yra naudin-1 
gas gėrimas.

Prof. Cheney padarė visų ei
lę eksperimentų su žmonėmis 
ir gyvuliais. Tie eksperimen
tai įtikino jį, jog devynios de
šimts nuošimčių normališkos 
sveikatos žmonių tinkamai pa- nustojusiam nuo ko nors daug 
gaminta kava yra naudinga. | kraujo, negalima pagelbėti, lei- 
Kafeino kiekis, kiek jo randasi (įys j to žmogaus gyslas kito 
kavos produkte, yra labai nau
dingas žmogaus kunui.
ma, reikia turėti galvoj tų fak
tą, kad kafeinas priklauso gy
duolių kategorijai ir kaipo te
kis gali būti blėdingas. Tačiau 
reikėtų išgerti 150 kavos puo
dukų, kad pajusti žalingą ka
tei no veikmę. Kad tiek kavos 
jokis žmogus susyk negali iš
gerti, tai aišku kiekvienam.

Fiziologiniu žvilgsniu, sako 
prof. Cheney, kava nėra ken- 

i ksininga. Atsigėręs kavos, 
žmogus jaučiasi linksmesnis ir 
draugiškesnis. Kavos puodukas 
laikinai pašalina nuovargį ir 

praeina galvos 
skaudėjimas, kurį pagimdo skil- 

Kava stimu-

mai buvo patikrinti daugelio 
kitų mokslininkų. Yįpač daug 
šioj srityj dirbęs Nattall’is pla
čiame maštabe tyrinėjo gyvu
lių burius ir darė išvadas jų 
giminybės laipsnį Jisai paro
dė artimą katės ir hi jenos, la
mos ir dromadero giminybę, 
nustatė giminybės santykius 
tarpe paukščių ir roplių, kur, 
kaip paaiškėjo, vėžliai patys ar
timieji paukščiams, krakadilai 
kiek tolesni nuo jų, tuo tarpu 
kaip driežai ir gyvatės jiems 
visai negiminingi
Nattall’iui pavyko teisingiau 
gyvulija klasifikuoti.
rimuose tasai mokslininkas pa
siekė tokio tikslumo, jog galė
jo dargi skirti atskiras gyvu
lių šeimas vienas nuo kitų. A- 
pie tolesnį specifingų (vienam 
kuriam daiktui privalomų) 
kraujo reakcijų metodą, kurio
mis irgi galima buvo nustaty
ti giminybės laipsnį, kalba Kari 
Bruck. Jisai duoda sekančią 
biologinės giminybės pakopą. 
1) žmogus, 2) oran-utan’as, 3) 
gibboų, 4) macacus rhesus, 5 
rnacaclis cynomollus. šioj gi
minybės pakopoj žmogus ran
dasi apytikriai taip toli nuo 
oran-utan’o, kaip tasai nuo ma
cacus j rhesus. Visiškai teisin
gai todėl randa tasai moksli
ninkas, kad šitie įrodymai pra
neša viską, kas iki šiol buvo 
turėta iš kitų mokslų žmogaus 
ir beždžionės giminybei parody
ti. Juo labiau šitie tyrimai ste- 
gįna žmogų, kad juos galima 
kiekvienam ad oculos (prieša- 
kis) laboratorijoj demonstruo
ti. Tačiau neturime užmiršti, 
kad jais įrodyta tik cheminė 
giminybė: žmogus ir beždžionė 
ne tiktai pavidalu, bet ir išvi
dine sudėtim vienodai sutaisy
ti. Siauresnėse gyvulių grupė
se grynai genealoginę (gimin- 
gumo laipsnių nustatymas tarp 
padermių prosenelių ir jų ai
nių) ,'giminybę tuo kraujo reak
cijų metodu nustatyti negali
ma, kas tačiau ir nemažina jo 
vertybės.

Yra ir kitų biologijos moks
lo šakų, kaip parazitologija (že
mesnių augmenijos ir gyvulijos 
rūšių (organizmo) mokslas), 
kurios suteikia mums įdomių 
žmogaus ir beždžionės giminy
bių lindynių.
rie parazitologai 
dėsnį: kiekvienam 
riui atatinka tam 
parazitai. Nors 
neturi 
vertybės
klausimui, 
riui priklauso tas ar kitas gy
vulys, jisai gali turėti spren
džiamos reikšmės. Ir štai, pa
sirodo, kad žmogaus ir beždžio
nės žarnose yra vienodos rū
šies parazitų: trichosephalus 
dispar, ansyglostoma duodena- 
le ir kitų. Vadinas išvidinių 
procesų chimizmas žmogaus ir 
beždžionės virškinimo latake 
yra taip panašus, jog leidžia 
dargi, vienodos rūšies parazi
tams veistis. Panašių giminy
bės liudymų yra daug: pavyz
džiui macacos kaulas, įdėtas 
chirurgine operacija žmogaus 
kunan, gali prigyti ir tt.

Argi reikia dar tiksliau 
bėti apie tuos įtikinamus 
vuliškos žmogaus praeities 
dymus, kurių duoda mums 
briologija, žmogaus gemalo
tinos kūne plėtotės mokslas ir 
kurie kalba mums apie giminy
bę su visais žinduoliais? Moks
lininkų gausingi pastebėjimai 
leido manyti, kad kiekvieno pa
vienio gyvio plėtotė yra dau
giau ar mažiau giminės evoliu
cijos pakartojimas. Pasirodo, 
būtent, kad įvairiose gemalo 
plėtotės stadijose (laipsniuose, 
padėtyse) būva keistų sudėčių, 
kurios vėliau žymiai • keičiasi 
arba visai nyksta. Gemalo kū
no dalių plėtotė čionai eina 
prie savo galutino tikslo, orga
nų sudarymo visai neteisingu, 
aplinkiniu keliu. Visa tat tam
pa suprantama tiktai evoliuci-

Savo ty

Nesenai kai ku- 
pasiulė tokį 
gyvulių bū

ti k ros rūšies 
tasai dėsnis

absoliutinės visuotinos 
tačiau ginčijamam 
kuriam gyvulių bu-

praktinės verčios, nes 
maitina motinos krau- 
placentą.
reiškinys parodo, kad 

protėviai ki- 
buvo kadaise 

gyviais. 
Panašiai eina veik kiekvieno 
žmogaus gemalo kūno dalies

klausime, kodėl išvidinės au
sies kauleliai, plaktukas ir prie- 
kalėlis, giliai paslėpti už būg
ninės plekšnelės ir aptverti kau
kolės kaulais žmoguje, randasi 
tam tikrose gemalo plėtoties 
stadijose iš oro ir yra sujung
ti su apatiniu žandu, tai į to
kį klausimą gali būti tik vie
nas teisingas atsakymas: todėl, 
kad žinduolių protėviuose tai 
buvo kaulai, padėti iš išorinės 
pusės ir turėjusieji uždavinį 
arba palaikyti apatinį žandą 
arba jį iš dalies sudaryti kar
tu su kitais kaulais, tiktai vė
liau, žemesniuose žinduoliuose, 
kur žandas turėjo stipresnės at
ramos gauti, jie .atsiliko savo 
plėtotėj ir buvo nustumti į 
kaukoles sienelę, kur randasi iš
vidinė ausis, čionai jie įėjo į 
artimą sąryšį su ta dalimi ir 
gavo naują uždavinį — tarnau
ti klausos organui, ir todėl, kaip 
maži

gaus
sese

....3 į to žmogaus gyslas kito 
gyvulio nesukrekėjusio kraujo.

> rūšys veikia 
vienos kitą nuodingai: jeigu 
sumaišyti gyvulio kraują ar se
rumą su kitu krauju, tai rau
doni kraujo rutulėliai išsilei-

žino- Jvairios kraujo

Tarp blogo maitinimo ir vai-j 
kų gabumo irgi yra ryšys, ži
noma, butų netikslu tvirtinti, 
kad visi tinkamai maitinami tankiai 
vaikai pasižymi gabumais, „, 
priešingai — visi blogai maiti-jv’° pakrikimas.

“ ‘ ’ Taip liuoja širdį, smagenis ir raume
nis. Tas stimuliavimas nėra 
stiprus, todėl sveikatai neken
kia.

Verta pabrėžti dar ir tai, kad 
jokių blogų pasekmių kavos 

gan garimas neatneša. Sakysime, 
bu- po girtuokliavimo ant rytojaus 

■ prisieina pagiriomis sirgti.
kurie vartoja narko-

narni vaikai yra negabus, 
nėra, žymame laipsny j gabu
mas priklauso nuo paveldėjimo. 
Bet tankiai vidutiniško gabumo 
vaikai visiškai blogai mokina
si. Vaikų Biuras surado, 
tie patys vaikai pradėjo 
gerai mokytis, kuomet jie 
vo tinkamai maitinami.

Vienok suversti visą bedą ant žmones, 
netikusio maisto nevisuomvt tus, jačiasi prislėgti, jeigu jie 
galima. Yra daug ir kitų fak-

kad

moli'/as. Tačiau artimų vienas 
kitam gyvulių kraujo mišinyj 
to reiškinio nebuvo. čionai 
kraujo raudoni rutulėlai lieka 
nepaliečiami ir kraujas dar ga
li funkcionuoti (veikti). Taip 
veikia vienas kitą zuikio ir tru- 
šio, arklio ir, asilo ir 1.1, krau
jas. Tyrimų yra įrodyta, kad 
žmogaus kraujas (tikriau jo 
serumas) netirpdina aukštesnių 
beždžionių raudonus kraujo ru
tulėlius, tuo tarpu kaip Su pus- 
bezdžionių krauju hemolizas į- 
vyksta. Ulenhutas ištyrė šį 
klausimą ir tam tikromis krau

jo reakcijomis (vieno veikimas 
į kitą) (t. v. precipifinė Bor- 
deto reakcija) įrodė tiksliau, 
kaip įvairių gyvulių tarpusavy, 
taip ir žmogaus su beždžione

kal- 
gy- 
liu- 
em- 
mo-

kauleliai pasiliko ir žmo- 
Arba — kodėl ant žmo- 

gemalo kaklo abejose pu- 
pasirodo keletas žiaunų

skilčių, kurių užpakaly išsiša
koja kraujo vaikščiojami vam
zdeliai, panašiai, kaip žuvyse? 
Atsakymas čionai dar labiau pa
prastas: musų labai tolimieji 
protėviai, kaip dabar žuvys, 
turėjo žiaunas ir gyveno van
deny; vėliau jiems tapus žemės 
gyvuliais, kvėpuojančiais oru, 
gamta negalėjo iš karto suda
ryti jiems naują kaklą ir kito
kią širdį, bet žingsnis po žing
snio keitė jau buvusius įtaisy
mus. Tą keitimo procesą (ei
gą) ji nustūmė į gemalo plė
totės pradžią, ir vykdo jį per 
keletą dienų; tačiau pilnas jo 
pašalinimas dar toli nepasiek
tas. Suprantama, jau vien dėl 
to gemalo plėtotė negali pakar
toti mažiausiose smulkmenose 
visą giminės istoriją. Oskar 
Hertwig, žymus embriologas, 
duoda sekantį “biogenetinio 
dėsnio’’ aiškinimą: gemalo plė
totėj pakartojamos tik formos, 
kurios visai tikslingos organi
nei evoliucijai ir eina nuo pa
prasto prie sudėtino, 
nio.” Tuo budu, kaip 
manyti, gemalo plėtotė 
tiktai krypsnį, kuriame
minės evoliucija, ir padeda tik 
bendrais bruožais nušviesti vi
so žmogaus kamieno istoriją.

pai nea
rei k ia 

parodo 
ėjo gi-

Visi šitie tikslesni tyrinėji-

sveikatą. Tonsilai, adenoidai, 
sugedę dantys, chroniškas nuo
vargis, nercguliarės miego va-

negali tų vaistų gauti. Nieko p^'--...  ......... ' -----
panašaus nėra su kava. Kavą prof. Cheney, sveikiems žmo- 
galima gerti diena iš dienos per i nėms rūpintis tuo, kad kava 
ilgus metus ir jokių blogu pa- gali pakenkti jų sveikatai, nėra 
sekinių nejausti. Todėl, sako mažiausio reikalo.—K. A.

(Pabaiga bus)

Nuga-Tone prašalino jos 
skilvio trubelius

Štai yra rapoitna ponios J. M. Blair.
Oklaw»hn. Fla., kurį kiokvienaa turėtų 
perskaityti. Ponia Blair yra H4 metų ain-
žiaus ir prieš vartojimą Nujra-Toue. jot* 
hkilvys vis buvo suiręs, ką tik ji neval
gydavo. jai kenkdavo. Dabar ji gali vai-
cyti bile ką ir skilvys visai lengvai /U- 
virškina. Tai yra puiki žinia žinonAmu 
Kurio turi prastą skilvį. prasta ap.'lit). 
jie turėti) šias geras gyduoles pabandyti.

Nuga-Tone taipgi pagelbsti misi'pustonis 
inkstams, pustei, neveikiančioms kepenim* 
arba kitiems svarbiems organams. ]>atav 
so prastą miegą, užkietiejimą. galvas skuti* 
dėjimą. svaiguli. silpnus nervus. sk: 
mus raumenis ir panašins luiealonu 
Jei jus turite prastą sveikatą arba 
sugedę kokie svarbus orgunui, tikrai 
lokit Nuga-Tone ir pastebekit puikų 
pasitaisymą kuris apsireikš i kėlu' t 
nu. Jus galit uaiili Nuga-Tone kur 
dnolės yra pardavinėjamo*. Jei just; 
teita neturi jų savo sandėly, reikalu 
kad jis užsakytų jums iš olselio vai*

am

Garsinkites Naujienose



8, 1928 kaijdehib, cjnaro, m.
Jeigu Federacijos rengiamoji

Tarp Chicagos 
Lietuvių

minga, tai ji viena pasiims už 
tai kreditą, o jeigu ji nepasi-

bus verčiama kaltė ant visu lie- 
| tuviu.

Pareiškimas

Town of Lake mes protestuojame
kam jie savo

Todėl
I prieš rengėjus, 
partyvišką rengimą dengia visų 

laikytame Dėtuvių vardu ir klaidina sa- 
, ir kai 

atkreipė ’nis v*sos partijos skyrius reng-

Town of Lake draugijų 
stovai susirinkime, 1 
gegužės 4 dieną Šv. Kryžiaus vus svetimtaučius, 
parapijos svetainėje, i 
savo atyda į tą agitaciją, kuri 
dabar yra varoma Chicagos 
lietuvių kolonijose dėl vadina
mos “Lietuvių Dienos”, rengia
mos gegužės 20 dieną.

l tuviai busime ant juoko pasta- 
i ir svetimtau-| tyli visu lietuviu

tautos žibintuvą, dėdę šerną, 
kad. ir vėlai, pagerbkime parū
dydami nors jo kapą, o bus 

imuins garbė. Prisidėkime nors 
keliais centais nieko nelaukda
mi. Broliai Chicagos lietuviai, 
atminkime, kad dabar laikas, 
nes kitų miestu lietuviai pildo 
savo pareigas, nuoširdžiai siun
čia aukas.

Gerbiami broliai ir seserys, 
raginkime kiekvieną saVo drau
gystę prisidėti prie šio darbo. 
Tegul nebūna nei vieno musų 
susirinkimo, kuriame butų už-

Marųuette Park
.Penktadienyje, geguž 

dieną, kaip 11 valandą

tiekos, kuri randasi adresu 
2557 VVest 69th street. Licitaci- 
ja paskirta įsakymu United 
States District Court i n Banc- 
rupcy. Byla yra Wm. F. Zibell, 
trustiso, rankose. —Reporteris.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Tel.

DR. G.
6279

SERNER

Lietuvis Akių Specialistus
3265 So. Halstcd St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare
Nedęlioj nuo Jf) iki 1

Jei abejoji apie savo akis, eik pasDr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

yru ir moterų 
ligas rectal 

įDr. J. W. Beauddle 
; VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė. 
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0164

senas žaizdas,

Kadangi “Lietuvių Dienos” 
agitatoriai skelbia, jogei gegu
žės 20 dieną busianti Lietuvos 
Nepriklausomybės 10-ties metų 
sukaktuvių paminėjimas, tai 
mes turime pareikšti, jogei Ne
priklausomybės šventė yra 
kiekvieną metą apvaikščiojama 
vasario 16-tą dieną, o 
ties metų sukaktuvės

Dalyvavo susirinkime 14 
draugysčių ir delei virš minėų 
priežasčių balsavo 8 draugys
tės prieš dalyvavimą, o 6 už da
lyvavimą.

Frank Puteikis, susirinkimo 
pirmininkas,

N. Klimas, susirinkimo rašti
ninkas.

Gegužės mėnesyje (til

dešim- 
šiemet

ne 20,

klausomybcs paskelbimą pa
tvirtino Steigiamasis Seimas. 
Bet tai buvo 1920 metuose, to
dėl šiemet dar tik astuoni me-
tu. Astuonių metų jubilejų

ren-
vi-

“Lietu-
sumanė viena Rymo

nesusiži-

Del šių priežasčių Town of 
Lake draugijų atstovai m 
kad tos "Lietuviu Dienos” 
girnas yra bereikalingas ir 
sai ne laiku sugalvotas. Teč 
jeigu kas rengia, tai lai 
rengia, tiktai rengėjai nepriva
lo klaidinti visuomenės 
viii Diena
Katalikų Federacija, 
nodama nei su kitomis lietuvių 
srovėmis, nei su nepartyviskais 
visuomenės atstovais. Na, o da
bar tie rengėjai nori vieni visų 
lietuvių vardu veikti ir kalbėti.

Tai yra netinkamas darbas ir 
iš jo gali kilti tiktai vaidai ir 
nesusipratimai tarpe žmonių.

PRANEŠIMAI

L. S. S. 4 kuopos su
sirinkimas i

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
4 kuopos susirinkimas įvyks 
trečiadienyje, gegužės 9 dieną, 
Aušros knygyno kambariuose, 
3210 So. Halsted st. Pradžia 8 
valandą vakaro. Visi kuopos na-

reikalų apkalbėti Pirm*

Bridgeportas
P-nas Bačkys sukėlė skandalą 

Budriki) muzikalių instru
mentų krautuvėje.

O tai atsitiko ve kaip, šešta-

ir prižiūrėti, kad instrumentai
neimtų patys vieni koncertuoti.

ranui. Kaip jaunas žmogus, 
Bačkys ilgai negalėjo užmigti. 
Pavasaris, mat, dabar.

Buvo jau 1:45 minutes nak
ties. Barnusis miegas pagalios 
povai pradėjo gaubti migla p.

krapštytis prie krautuvės durų, 
kmios eina į alėją. Snaudulys 
akies midksnyje dingo.

Žinote, jaunam žmogui pir
miausia dingtelėjo galvon kokia 
mintis nagi “svveetheart”! Ale 
jis nešoko urnai Įleisti viešnios. 
“Palauk, mano .jis, nieko ne-

Klausosi musų vyras.

j imu.
ai ve kokia <sweetheart” 
mane taikosi įsipiršti

conie”! Ir, kaip galėdamas ty
kiau, jis ant pirštų galų eina i 
krautuvės “frontą”, 'i’elefo- 
nuoja policijai. Ką telefonavo,

> nugirsti, 
taip tyliai, 

vos tesupra-

J. A U RYLA. — 
silankyti j Naujic 
greitai, kaip galite

Malonėkite at- 
taip

kad ir ix)licininkai 
to.

Ale suprasti jie 
pats Bačkys sugrįsta prie du
rų, rankose laiko dideli, didelį 
revolverį ir laukia.

Koseiand. — Draugijų Sąryšio 
delegatų susirinkimas įvyks Gegu
žio 8 d., 8 vai. vakare, Aušros kny
gyno kambariuose, 10900 S. Mich-| 
igan Avė. šiame susirinkime 
įvairių raportų, pranešimu ir 
svarstoma nauji reikalai. Visi

laukė. St< 
triukšmas:

alėjoje pakyla

bus | 
bus

)ikšt, pakšt! sauja. Ramioji 
įpiclinke apie krautuvę pasida-

skirtu laiku.
— J. Tamašauskas,

Hridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Fašelpos Kliubo paprastus susirin
kimas įvyks L'tarninko vakare, 8 
vai., gegužio 8 d., 1928, Liet. Au
ditorijos svet., 3133 So. Halsted St. 
Visi nariai esate kviečiami atsilan
kyti ant šio susirinkimo, kadangi i pasi 
turime svarbių reikalų aptarti.

— Kviečia Raštininkas

Atidaro- 
pasirodo policininkai.

Pirmyn Mišraus Uhoro susirinki-1 
mas įvyksta gegužio 8 dieną, Liuo-Į 
sybes svet. Visi nariui dalyvaukite. 
Uždarymas sezono.

Sujudimas praeina, 
ma dury 
Jie turi 
“sweetheart’ą”— vyri 
25 metų. Jisai lengv 
tas. Iš policininko švarko šie- ■ 

Mat, sugau tasai
vyrukas mėgino pavaišinti nu-1 
tverusį jį policininką ilgu, ilgu 
peiliu!

Policininkai iškrato suimtojo
; kišenius. Randa revolverį. Čia j 
i pat tas ilgasis peilis, netoliese: 

Vyskupo Valančausko Pašelpos 
Draugija laikys savo mėnesinį su-i 
sirinkimą gegužio 8 d., 1928 m.,! 
Chicagos Lietuvių Auditorium 
tainčj, 3133 So. Halsted St., 
7:30 vai. vak. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti, nes bus 
svarbių dalykų apsvarstymui.

— K. Urnežis, Nut.

kaip 
esate' 
daug 1

buvo tas grąžtas? Matote, sve
čiai, kurių p. Bačkys nelaukė, 
mėgino išgręžti duryse, prie 
užrakto, skylę. Paskiau jie

Kast.

BILE l’AI 
ari. A. Sodeikos koncertui 
gauti iš anksto sekamose 
"Naujienose”, “Draugo” ir 
čio” redakcijose, Betliovmi 
Valerijoje. Universal State 
Metropolitan State Banke, 
port burniture Co.» p. Petrulio ap- 
tiekoje, p. Stankūno fotografijų stii-j 
dijoje, p. Bozenskio real estate oli-i

vieto.se: i 
‘Margu-1 
komei-' 
Banke, i

Bridge-

vai įsiprašę vidun, gi viduje jau 
tikėjosi šeimininkauti kaip tin
kami. Tik tas Račkys ėmė ir 
sukėlė didžiausią skandalą pa
kviesdamas policiją.

P-nas Bačkys šaiposi lyg ada
tą radęs, o tuo tarpu, regis, tu-

. tokioje valandoje, kada 
geri žmonės saldžiai mie

go, i o.
Visi, kurie išpildėt aplikacijas dėl j visi 

istoįiiini j Ui. Lietuvių Draugiją: 
Savitarpines Pašalpos, malonėki vi
si atsilankyt pas draugijos gydyti-! 
ją Dr. A. Montvidą, 1579 Milvvaukee 
Avė., dcl išegzaminaviino. Draugi-i 
jos susirinkimas įvyks gegužio <8 d., į krautuvėje pasisvečiuoti.
7:30 vai. vakare, Musonlc Temple Rmarlnri
svet., 1547 N. Lcavitt si. —Karšt. —KcpoiUll

Budriko muzikaliu instrumentų

Yra visiems žinoma, kad šer
nui Pastatyti Paminklą Komi
tetas nuo laiko savo susitvėri- 
mo skelbė, jog paminklas bu
siąs pastatytas ir atidengtas 
gegužės 80 dieną šių metų. Da
bar turime pripažinti, kad to 
darbo negalima taip greitai už
baigti, nes komitetas susiorga
nizavo pervėlai — tik pirm pen
kių mėnesių. Tuo tarpu tas 
prakilnus ir sunkus darbas rei
kalauja daug daugiau laiko, nes
ir kompanija nesutinka padary- mirštąs šernas. Taip pasidar- 
ti patį paminklą taip greitai. į buvę, pilnai atsieksime tikslo

O pats paminklas lūšnos daug 30 dieną gegužės 1929 m. Ir 
daugiau, negu buvo manyta. 
Todėl turime garbės pareikšti, 
kad tas paminklas pastatyti 
kaštuos tris tu Ilstančius dolerių 
su viršum, gi tuo tarpu komi
tetas tėra gavęs aukų tik $948. 
Taigi toli gražu negalima šie
met tikslo atsiekti.

Komitetas pereitame susirin
kime nutarė atšaukti pirmesni 
skelbimą ir atidėti paminklo 
statymą iki 1929 metų gegužės 
30 dienos.

Ir taip 
t i prie

: stosis gražus paminklas ant dė
dės Šerno kapo. Kai atlankysi
me Tautiškas kapines, visi ma- 

musų rašytojas 
pasipuošęs puikiu

tysime, kur 
Šernas ilsisi, 
paminklu.

lietuvis ir kiek-Kiekvienas
viena lietuvaitė privalo aukauti 
šiam prakilniam tikslui.

J. K. Grisius, rast.

Graboriai

S. D. LACH AVICZ
Lietuvis Graborius

Balzamuoto jas
ir

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-2.516 i

meldžiu visus prisidė- 
pastatymo paminklo,

ir seserys lietuviaiBroliai
it likime istorinį darbą pageri)
paminklu! Komitetas dės visas 

pastangas, kad tas puikus pa
minklas stotųsi ant musų tau
tos didvyrio kapo. Nereikės ta
da daugiau žiūrėti ir apgailes
tauti, kad čia ilsisi rašytojas 
visų apleistas, visų užmirštas.

Dėdė Šernas švietė mus vi
sus raštais, ir dar būdamas jau
nas Lietuvoje, Aušros laikais,

dii 1)0 
jaunu dienų, 
pinosi 
skriaudžiama tauta, skleidė ap
šviestą jos sūnų ir dukterų tar-

kultūros darbą nuo pat 
Dėdė šernas ru- 

savo suvargusia ir visų

šiandien mirusį musu

ONA TAMAŠAUSKIENĖ 
Po tėvais Kazlauskaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 5 dieną, 5:30 valan
dą, 1928 m., sulaukusi
53 metų amžiaus, gimusi Tu
jų kaimo, Salantų valse., Kre
tingos apskr. Amerikoj išgy
veno 20 metų. Paliko didelia
me nuliudime vyrą Juozapą, 4 
sūnūs: Simoną, Stanislovą, Au
gustiną ir Nikodimą - /Taria- 
vičiai; švogerka Petronėlė, 
švogerj Juozapą Kakšt./ ir gi
mines. Kūnas pašarvojias, ran
dasi 3827 So. Emerafd Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, ge
gužio 9 dieną, 8:30 vai. ryto, 
iš namų į Apvaizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje 
bus gedulingos 
vėlionies sielą, 
nulydėta į šv. 
nes, Joliet, III.

Visi A. A. Onos T'amašaus- 
kienes giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Simai, švogerka 
švogeris ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tol. Yards 
1711.

atsi- 
pamaldos už 

o iš ten bus 
Petriko kapi-

JONAS JASINSKAS

gegužio 3 dieną, 2 valandą po 
pietų, 1928 m., sulaukęs 46 me
tų amžiaus. Paėjo iš Kėdainių 
apskr.. Pcnioravos parapijos. 
Išpo(idiškių kaimo. Amerikoj 
išgyveno 21 metus. Buvo na
rys Didžio Lietuvos Kunigaikš
čio Algirdo. Draugystes.

Paliko brolį Antaną, seserį 
Barborą ir svogerj Jasinską, 
o Lietuvoj dvi seserį: Antani
ną Bernotienę ir Kazimierą 
Stanevičienę.

Kūnas pašarvotas randasi 
1304 St. Charles Rd., May- 
wood, III.

Laidotuves įvyks utarninke, 
gegužio 8 d., 9 vai. iš ryto, iš 
namų bus nulydėtas į Ml. 
CarmeI parapijos bažnyčią, 
Melrose Park, iii., kur atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas j M t. CarmeI kapines, 
Melrose Park, III.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti mirusiamjam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki-
mmą.

Nuliūdę palieka,
Brolis, Sesuo, švogeris 
ir Gimines

Laldotuvimis rūpinasi gra
belius Eudeikis, Tek Yards 
1 < 1L

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

Lietuviai Daktarai

A. L Da vidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

Aukas meldžiu siųsti tokiu 
adresu:.S. K. Grisius, 6228 So. 
Sacramento avė., Chicago, III. 
Tel. Republic 7180.

NA PA LK< )N A S 1 >1 DŽG A L VIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 6 dieną, 1:30 valan
dą, 1928 m., sulaukęs 40 
metų amžiaus, gimęs .Gučėnų 
kaimo, šalų parapijoj, Rokiš
kio apskričio. Amerikoj išgy
veno 13 metų. Paliko didelia
me nuliudime 3 seseris: Vero
nika, Anelė ir FranČiška; 3 
švogerius: Adomas Keršu! is, 
Antanas Greibas ir Mikolas 
Bieža, brolį Joną, 2 dėdžius: 
Justinas ir Jonas, o Lietuvoj 
motinėlę, 2 broliu ir 2 sese
ris. Kūnas pašarvotas, randa
si 4908 So. Rockwell St.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
gegužio 9 dieną, 8 vai. ryte, 
iš namų į Nekalto Prasidėji
mo Panelės švenčiausios para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Napaleono Didž- 
galvio giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Seserys, švogeriai, Brolis, 
Dėdės ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

A A
ELENA. MAJAUSKIENĖ 

Po tėvais Petravičaitč
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 7 dienų, 12:00 valan
dą, ryto, 1928 m., sulaukusi 47 
metų amžiaus, gimusi Rasei
nių apskričio, šidlavos parapi
jos ir miestelio. Amerikoj iš
gyveno 18 melų. Paliko dide
liame nuliudime vyrą Pranciš
kų, sūnų Juozapą, brolį Anta
ną ir gimines, o Lietuvoj 3 
seseris: Agotą, Zofiją ir Pran
cišką, brolį Benediktą. Kūnas 
pašarvotas, randasi 8811 Hou- 
ston Avė., So. Chicago.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
gegužio 10 dieną, 9:00 Valandą 
ryto, iš namų į šv. Juozapo 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionies sielą, o iš ten bus 
nulydėta j JŠv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Elenos Majau- 
skienes giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnūs, Brolis 
ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boiius Eudeikis Tel. Yards 
1741.

Graboriai
PARDAVIMUI saliunas su 4 

kambariais, remia 
— turiu 3 biznius.

N. Western Avė.
Simpatiškas

pa- 
$55;

Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

PAGRABV VEDĖJAI
Didysis Ofisas: 

4605-07 So. Hermitage Avė, 
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS 
4117 So. Fajrfield 

Tel. Lafayette 
SKYRIUS 

1410 So. 49 Ct., 
Tel. Cicero 3 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Avenue 
0727

Cicero

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kalni
4G31 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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl,'kad priklausau 
prie grabų ifidirby- 
st4s.O !•’ I S A S: 668 W. 18th Street

Tel. Ganai 0174
S K Y R I U S: 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 A ubu r n A
CHICAGO, ILI

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
A K U S E R K A

3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank

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

su
12

Ki-
su-

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O D

LIETUVIS AKIU SPEt’I AUSTAS
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 atsilikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Snecialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedclioj 
10 iki 12 va!, po pietų.

1712 South Ashland Avė.
Phone Buulevard 7589

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

nuo 9 iki 11 vai. ryte; Phone Midvay 2880
nuo 6 iki 8 vai. vakare------------------- ------------------------------

apart šventadienio ir ketvirtadienio' rmir a
DB. M. T. STBIKOL DR' HERZMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6611 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedclioj 10-12 d.
Res.

— 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-

6660 South Artcsian Avenue
Phone Prospect 6659

Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street

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

nuo G iki 7:30 vai. vakare
Tel. Dieną: (’anal 3110 

Naktį So. Shoie 2238, Blvd. fi488

Ofiso ir Ros. Tel. Boulevard 5913 I
DR. A. J. BERTASH

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

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

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
UltraViolotine šviesa ir diathermia
Phone Canal 6222.

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Cor. Lcavitt'St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ncd. 10—12 ryto 
Rezidencija 6610 S. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas. M. D
44.- South Western Avenue

V a 1 a n d o s 
nuo 9 iki 11 v. 
nuo (• iki 9 vai.

ryto 
vak.

Ofiso Tel. Victory 718S 
Rez. Tel. Ilemlock 2G15

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loornis Street 
Kampas IStli St.

11. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakaro 
Telefonas Canal 1912 

Re«idence Tel. Fairfax 6353

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1115 Miiwaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

eredog vakare uždaryt 
Nedclioj pagal sutartį

DR. G. L. MADGE
Dykai egzaminacija. Be skausmo 

i ištraukimas
Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9

4930 W. 13 St., CICERO
Tel. Cicero 49

Advokatai

127

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo y iki 12 ryto

DR. A. J. KARALIUS'
Gydytojas ir Chirurgas | n 

3303 South Morgan Street 1 e ’
Tek Boulevard 2160 

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

- „J.. --------- --- . ■ -------- -------- - ------------

A. A. DUS
ADVOKATAS

S. La Salio St., Room 2001 
Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vakarais 
3211 South, Halsted St.

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

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

1 LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

I Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO, ILL.

Telephone Ilemlock 00G6
DR. B. J. ROOTH

LIETU VIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Telcfonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS J R CHIRURGAS

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

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

Nedalioj pagal sutartį

Ofiso Tol. Victory 6S93 
Rez. Tol. Dre.\el 9191

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

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj:
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West AVašhington Street

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

Namų Tek: Įlydė Park 3395

JOHN B. BOKDEN
(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS
Mest Adams SI. Kuom 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

105

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
1 .eavitt

Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare
Ncdėliomis ir šventad. 10—

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro 
St ledoj ir Pctuyčioj nuo 9 ilu G 

12 dieną i N odelio j nuo 11 rytu iki 1 v. p. p,

vieto.se
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

KA^JIENBS, CEkSIgo, D!
5G

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
l'inansai-Paskolos

Moterų pasaulio 1 
paroda

Business Service 
Bi zn io Pat a rna v i man

BRFAVER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes niatrasų 
specialistai. Painiam ir pristalom j 
namus.

611 E. 43rd Street 
Drexel 2287

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki |800 
Petrzilek Bros. & Co 

1(> 17 Wesl 47tli St.
Lietuvių Moterų Skyriaus Ko

miteto veikimas

Chicagos lietuviu
Skyriaus Komiteto 
mas j vyko penktadieny,

Moterų 
susi rink i-

gegu- 
kam- 
buvo
ren-

KITUS^Į
3 METUS

ba ri uose. Su s i ri n k i mas 
gyvas, ir entuziazmo pa 
gėjas nestokuoia. Sus 
man kiek vėliaus atvyko ir Lie
tuvos Konsulas, p. A. Kalvai
tis. Vienas svarbiausių susi
rinkime klausimu buvo finansa
vimo klausimas rengiamo lietu
vių skyriaus. Išsiuntinėti kiek 
ankščiaus atsišaukimai ir laiš
kai vietinėms Moterų Draugi
joms Chicagoje davė šiokių, to
kių rezultatų. Prisiųsta pinigų

MŪRINIAI ir mediniai 
garažai, porčiai, pakeliam 
pertaisom, jdedam cementinius 
matus, šalygatvius, grindis 
malevojam, plasteriojam, 
plumbingą, visas darbas 
tas, telefonuokit dėl dykai apskait
liavimo, Brunswick 4707.
AJAX CONSTRUCTION CO.

namai, 
namus, 

pa- 
stogus, 
jvedam 

garantuo-

2206\Milwaukėe Avė.

MES atliekame viską prie na-! 
mų statymo. Taisome, perdir-1 
linine namus, hungalosvs, gara
žus, purčius. Atsišaukit pas mus 
dėl dykai apskaitliavimo.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bond čt Mortgnge Co. 

1618 w. 18th St.
I. F. Dankovvski, pres.
C. l)ankowskl, ižtl.

Furniture & Fixtures
_________ Rakandai-Įtaisai_________
NEATSIŠAUKUSIŲ RAKANDAI 
350 mohair ir frieze sek. setų $63 
200 walnut miegruimio sotų .... $49 
175 walnut valgomo kamb. setų $45 
Florentine puikus pusryč. setas $15 
9x12 Wilton ir Axminster kaurai, 

$12 ir dauginu 
Dunn Bros. Fireproof Bldg.

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

Real Estai e For Sale
Namai-ženiė Pardavimui

mus rankdarbiai, 
nutarė išsiunt 
tiniem 
rioms
gauti paramos

ANDERSON and LEEVVORTIl 
935 W. Marųuette Road 

Tel. Went\vorth 8548

veikėjams ir kaiku-
draugijoms. Tikimasi 

ir pagelbos.

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

PARDUOSIU ar main 
rantą su 12 kambarių, 
grosornės, automobilio 
kondžių storo. Biznis 
rai, išdirbta per 
lysas, renda $47.00. 
davimo palirsit

;iu rostau- 
ainysiu ant 

ar bučernės, 
daromas ge- 

daug metų, ilgas 
Priežastį par- 

ant vietos.
Phone Canal 2555

WESTMONT

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Rooin 514, 

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

MORGICIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi-

JI’STIN MACKIEVVICH

Plionc ('anai 1G7<S

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

1543 N. Roman Avo.
Netoli North Avo.

turiu
ra-

EXTRA. Turi būti parduota šią 
savaitę bučernė ir grosernė labai 
pigiai. Biznis išdirbtas, randasi ge
roj lietuvių apgyvento j vietoj. Už
tikrinu, kas nupirks, tas džiaugsis. 
Nepraleiskite progos ir bargeno.

K reipkitės
3337 Auburn Avė.

PARDAVIMUI per budavotoJą -—i 
24 nauji namui. 4, 5 ir 6 kambarių. I 
10 namų parduota Westmont. Chi- i 
cagos greičiausiai augantis priemie-1 
stis, C. B. X Q. transportacija, 351 
minutės važiavimo iki vidurmiesčio. 
Tiktai biskį įmokėti, kilus kaip len
dą. Atdara visą dieną nedėlioj. Ra
šykit arbą telefonuokit.

A. DUDEK
15 S. CasR Avė., Westmont 
Tel. Dovvners Grove 931 M.

Real Estate For Sale
Namahžęjoe Pardavimui

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

SAVININKAS turi parduoti 7 kam
barių medinę rezidenciją, 3714 pėdų 
lotas, karštu vandeniu šildomas, yra 
elektra, 3 karų garažas, $5,500, tik 
$1,000 jmokėti. 3x10 W. X3rd Plane, 
Tel. Republic 2371.

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
G4O E. Glst Street

PARDAVIMUI saliunas su 4 pa
gyvenimo kambarių, gera vieta. Biz
nis geras, pigi renda. Priežastis — 
turiu du bizniu.

3221 W. 38th Street

PARDAVIMUI karčiama pusė. Pi
giau Geroj vietoj, taq> svetimtau
čių, prie dirbtuvės. Moteris negali 
2 vietas apdirbti.

4G1 W. 43rd Street

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

PARDAVIMUI arba mainymui — 
moderniškas, mūrinis 2 flatų namas, 
karštu vandeniu šildomas, tinkamas 
dėl rooming house, visi kambariai I tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl 
išrenduoti. Parduosiu arba mainysiu 
j bungalovv arba cottage. Savininkas 

7821 Emerald Avenue 
Tol. Stevvart 776-1

2 karų mūrinis garažas, karštu van- 
le du šildomas, bizniavas narnas, pri

imsiu lotus kaipo dalj jmokėjimo. 
Ki ina $27,000. cash $7000. 2624 W. 
51 st St. arba Tel. Hemlock 7178.

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.

PARDAVIMUI grosernė ir deli 
catessen krautuvė. Geras biznis 
Greitam pardavimui dėl ligos šei 
mynoj, nebrangiai. 17oy W. 46 St.

PARDAVIMUI ‘bizniavas namas 
su dviem storais, 2 fintais ir 2 ex- 
tra lotais. Taipgi prie to yra nau- 

garadžius 50x125. Tuos 
garadžių, parduosiu už 
a mainysiu ant priva- 

i nepaisant apielinkės, 
arba bizniavų lotų.

jas mūrinis 
namus ir , 
$28,000 arb; 
tinio namo 
Road Hoiise

Kreipkitės

Parinkta prie seniaus išrink
tų komisijų keletą naujų narių. 
Lietuviai turės savo dieną pa
rodoj. Nutarta todėl turėti 
Įdomią muzikalę dali, kurią ves 
pp. Pocienė ir čerienė. Duota 
bus du programų, vienas po 
piet, kitas vakare. Diena bus 
paskelbta vėliaus. Paroda atsi
darys gegužės 19 d. ir t^sis iki 
26 d.

L. Gaižaitė, pirm.
M. Jurgelionienė, sekr.

Phone Yards 5318

PASTATYSIM ant jūsų loto, nie
ko neįmokėjus. Geriausiai pabuda- 
votas mūrinis bungalow, musu kai
na $6950. Mūrinis 2 flatų namas, 
r 11,900. Mūrinis 8 fialų namas, $15,- 
875. Mūrinis 6 flatų namas, $30,000. 
Viskas moderniška ir naujos mados 
ir moderniški parankamai. Šaukit

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

Rockwell Edgewater 1930.

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

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

užlaikymą 
rakandus 

mo- 
val- 

sc-

MES parduosim už 
sandčlyj keleto kambarių 
už jūsų pasiūlytą kainą. Gražus 
hair ir velour seklyčios setas, 
gomo ir miegruimio kambarių 
tai, pianai, kaurai, karpetai. 
riausis bargenas ir pigiausios 
nos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbemė, 
senas ir geras biznis. Pigiai. 10722 
So. Michigan Avė.

4108
Tel. Lafayette 5107

Archer Avė.

SPECIALIA BARGENAS
Turi būt parduotas tuojau gra

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

5730 So. Whipnle St. 
Raktai randasi

W. 63rd St., Hemlock 49003211

kai-

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
katesen, 5 kambariai gyvenimui, ly
sas, $40 j mėnesį. Puikioj apielin- 
kėj, didelis biznis, parduodu <lel 
ligos. 715 W. 48th PI.

DIDŽIAI SiS bnrgcnna 
<luo<lani piRiatisionuH 
duodama už užlaikymą, 
nmj. valgomų kambarių 
kaurai. HAI.D STOKAGE

l MmliHon St.

mieste. Mes par- 
kainomis. Viskas par- 

Seklyčių, miegrui- 
setai, įtampos, 
CO.. 1142 W.

1S SANDELIO BAROENAI 
$30.000 vertvH nauji) rakandų ir 1 

i turi imt lApantuota laitai pilnai, 
kambarių, verti $1OOO . .....
kambariu, verti ąiJOOO ..................

.Molnur Frieze neklyėiOH ketas . .. 
Friezo HeklyėioH zfitan ............
rieAutinia vaikomo kamb. sctan

5 Arnotu ivalnut miegruimio notas $K8 
II krantai, kaurai visokios rųAies. 

Arnotų pusryčiams setas ........ ..........
Klauskit M r. Parmol 

(’Ol.LINS STORAGE 
5114 Madison Street

Atdara vakarais iki 9, nedėlioj iki

4 
4 
Ji? OO 
*150
Ji 150

kauru

SI 45 
$55

$10

Financial
Finansai-Paskolos

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, (__
arija $300, imame legalį nuošim
tį; \ Pinigus gausite į 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avo.

[CLASSIFIED RDS.Į
Miscellaneous

Jvairųs

i

Turėkit Gražią Pievą
šįmet

Turėkit turtingą juodžemį 
Atsišaukit

H. MARTIN
Stewart 9244 arba Regent 2392

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

Telephone Victory 06C2 
Daro paskolas ant

Lino ir 2-ro Morgečio
Valandų* nuo 4 iki 8 k&» 

vakaras

— Personai
Asmenų Ieško___

~~i VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

$200 ^righte. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pclechowicz
Registered Patent Attorney, 

2310 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

BARGENAS už cash. Parduosim 
pigiai naujus ir biskį vartotus ra
kandus. Gražus, rankomis karbuo- 
ti seklyčių setai, $60, 7 šmotų wal. 
valg. kambario setas, $59, 4 šmotų 
walnut miegruimio setas, $67, kar- 

pusryčiams setai,■u i net oi, lempos,
i*1 krėslai ir šimtai kitų dalykų. Atda-

l ra kožną vakarą iki 10 vai. Nedč-
lioi iki 5. Klauskit Ir\ving. 
TUFT’S F1REPROOF STORAGE

4444 Madison St.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

ant visados.
3344 So. st.

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

sekly, setai, 9x11 Wilton kaurai, 
daug kitu bargenų. GOODMAN 
FURNITURE CO., 521 XV. 63rd St.

! Phone Normai 47’45.
Darbas I _ ________________________________

Automobiles

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. įrangų stiklai, “sashes”, visokių 
mieru, 50c kiekviena. W. M. MILLER 
2553 W. Madison Street.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2’/6 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai j 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

Help VVanted—Male-Female

REIKIA patyrusių moterų skudu
ru sortuotojų. Atsišaukit PEOPLES 
1RON & M ETA L CO., 5835 South 
Looinis Blvd., Wentworth 6754.

M & K Motor Sales
unicaros eenaiual tr atsakan&ausi vartotu 

Karų pardavinėtojai, 100 garantuotu vartotu 
karų, pilnai įrengti, gerame meehanifckarnr 
stovyje, karai parduodami nuo $1KO Uu 
$2000. Mes turime karą kuria tinka viso 
kiemą reikalams. Caab, iAmokėjimaia. mai 
naia.

0811-18 8o. Halatad Bt.

GEROS, riebios jViodžemės galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
ir t. t. šaukit Newcastle 2818.

PINIGAI SKOLINAMI 
Už Jūsų Karą

Notos perfinansuoįamos, išmo-
kėiimais sumažinami. Važinėkl- virnui maišytų skudurų. Nuolat dar J I i t * r « _ 1  
tės kol išmokėsite.

GARFIELD MOTOR CO.
S. E. Cor. 55th and Wabash

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKIA patyrusių moterų sorta-

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

7020 So. Halsted St.

I bas. LEV. BROS., 1510 Newberry 
Avenue.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, iškaitant plum-

Eng)ewood 0027-0028

RE1KIA merginos prie namų dar 
bo. Nuolat darbas prie geros šei 
mynos. Atsišaukit j krautuvę.

3033 W. Madison St.

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

bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 1 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

For Rent

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

2560 So. Halsted St.
Atdara visada

HELBERG ..iros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 

' 192 N. Clark St. Deaiborn 4020.

RENDON 6 kambarių švie
sus, gražus moderniškas flatas, 
tinkamas advokato, daktaro 
ofisui arba privatiškai šeimy
nai. Kiro įstaigos name, ant

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.

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba uykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų.
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip- • So”7h’ hnp^oved Real*”Estete. 8500 
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny- - ■- ----
gutės: kaip užlaikyti daržą.
OriO WITTBOLD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI T 
MES darome 2 morgičius ant |

iki $5000. Lengvais išmokėjimais.
WINT0N AND NARTEN 

6829 S. Halsted St.

3335 So. Halsted St.
PACKARD 1921, Twin 6, 1 stovyj 

$325, tiktai biskį įmokėti. A. L. 
ARGO. Hemlock 8004.

E Kchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visoki 
nų. Lotus, farrnas, biznius, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba iš
mainysime.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

kai-; 
onus, j

PERKAME, parduodame ir mai
nome, taipgi budavojame visokius 
namus po visas Chicagos apielin- 
kes. Apsaugojame namus ir nami
nius rakandus nuo ugnies ir kitų 
nelaimių geriausiose apsaugos kom
panijose. Atliekame visokius popie
rių legališkus darbus pigiai ir grei
tai. FRANK STASULIS, 4405 So. 
Fairfield Avė., Phone Lhfayette 5948 
(Per 15 metų Brighton Park pa
sekmingai biznyje).

Pigus Namai 
lubų aukšto mūrinis na- 

2 6 kambarių gyveni- 
aukštas skiepas, kaina

mas 
mai,

maivvcttt • f $12,500, Įmokėti $2500, likusiąMAINYSIU gerą namą | farmą, , . l
su gyvuliais. Del nesveikatos. 3307 paskolą lengvais 
1/jmoyne Avė., M R. TALUC

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

KELETAS FARMŲ

1.—35 akrai žemės vaisiais apso
dintos, šalę golfo lauko, strytka
ris bėga pro šalį. Cemento kelias, 
elektra, viena barnė, mažas namu
kas ir dar keli budinkai. 5 akrai 
grėpsų (vynuogių), 10 akru obuo
lių, 1 akras raudonų aviečių, 1 — 
juodų aviečių, 5 akrai Alfalfos ir tt. 
Su gyvuliais ir padargais, kaip no
rite. Kaina 12,000 dol. be gyvulių. 
Į mokėjimas 4,000 dol.

2.-—71 akras vaisių (frūktų) apie- 
linkėje šalę didelio rezorto ir golfo lanko ant kranto upes ir privačio 
ežero 700 pėdų ilgio, JO pėdų gilio 
ežeras tarpe kalnų, strytkaris su
stoja prie durų, cementinis kelias, 
elektra, vanduo įvestas, moderniš
kai viskas įtaisyta. I^abai gera vie
ta dėl rezorto. 20 akrų grėpsų (vyn
uogių), 9 akrai obuolių, vyšnių, gru- 
šių, slyvų etc. etc., 3 akrai puikaus 
miško.

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS

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

$10
Transportacija, hotelio 

valgį ir t. t.
Padarykite susitarimą 

nes mes galim nuvežti 
oežiuotą skaičių žmonių, 
musų miškų apaugusius 
mius, 75x150, $150, f“ 
20% įmokėti, kitus po $5 į savaitę. 
Phone Wabash 6593 arba rašykit 
Long I>ake Woodlands. Room 522, 
166 W. Jackson Blvd., Chicago. 
Pardavinėtojų reikia.

išlaidas,

iš anksto, 
tik apru- 
Apžiurėkit 

vasaroa- 
išmokėjimais,

Business Service
 Biznio Patarnavimas
PISKORZ GENERAL 

CONSTRUCTION COMPANY 
Namai, garažai, porčiai, skiepai musų rpn- 
eialtinias. Dabar laikas pradėti. Atsigaukit.

PISKORZ GENERAL 
CONSTRUCTION CO.

Tel. Belmont 8928 
Adres: 4947 Schubert Avenue

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi J 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

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

Musical Instruments
_______ Muzikos Instrumentai

PARDUOSIU savo grojiklj pia
ną, išrodo ir groja "taip naujas, už 
$95, $40 cash, kitus į 8 mėnesius. 
6621 So. Richmond Avė., 2-ros 
lubos.

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

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

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

Tel. Victory 1696
MILDA AUTO SALES

806 W. 31st St., Tel. Victory 169' 
D. KURAITIS ir A. KASIULIS 

Savininkai

PERKAME Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Lietuvos Paskolos Bonus
KARPENTERIS — generalis kon- 1 

traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

Mokame
Aukščiausias kainas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Uflai- 
kom maleva, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Bar.

Del informacijų kreipkitės
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Chicago, III

Iš SANDĖLIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI 

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

$85 9x12 Wilton kaurai ...........
$145 9x12 French Wiltons .... 
$75 Coxwell krėslai ...............
5 šmotų pusryčiams setas .......

Atdara vakarais ir nedėliomis 
AVAILABLE FIREPROOF 

AND STORAGE CO. 
7728-32 Stony Island Avė.

$63
$87
$55
$88
$55

$47
$24

$5

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

DELICATESSEN, grosemė, sal
dainių krautuvė pardavimui. Daro
mas geras biznis. Randasi tarpe 2 
bučernių, pigi renda, 4 kambariai 
iš užpakalio. 1848 W. 63rd St

PARDAVIMUI restaurantas, lie
tuvių apielinkėj, savininkas turi par
duoti tuojau. 1564 N. Robcy St,

išmokėjimais.
Vienas gražiausių namų ant 

Rridgeporto, 2 lubų aukšto, 7 
flatai, vėliausios mados įtaisy
mai. Kaina žema, 3403-5-7 So. 
Lowe Avė.

M. J. KIRAS 
3335 So. Halsted St.

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

D’ALESANDRE
3043% Armitage Avenue 
Telefonas Spaulding 4266

3.—6 kambarių gyvenamas namas, 
2 didelės barnės, didelis vištininkas 
18x80 pėdų, visi budinkai apšvie- du <| 
čiami elektros šviesa ir modemiškai j Avė., 
įrengta. Yra taip-gi kiaulininkas, j —■ 
ledaunė ir daug namelių. Ta vieta 
patogi, gera, ir nesulyginamai pi
gi. Kaina tik 28,000 dolerių. Gali
te pirkti įmokant 8,000 dolerių, o li
kusius išmokėjimui sutartam laikui. 
Neša didelį pelną.

.4.—100 akrų javų farnia, 1 mailė 
nuo miesto, cementinis kelias per 
vidini farmos, 80 akrų miško, 3 ak
rai grėpsų, visa kita — dirbama 
ūkė. Namas 10 kambarių. Visi 
budinkai puikus. Kaina 22,000 do
lerių.

5.—Rezortas (vakacijų vieta) iš 
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 
skylių golfo laukas, daug vaisme
džių ir visokių uogų dėl svečių. 
Vandentraukis visuose kambariuose 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
virtuvė. Namas 25 kambarių kaipo 
hotelis, 17 namukų (cottage) su 1 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi 
patogumai. Garažius 12 automobi
lių. Valgomasis kambarys talpina 
180 žmonių prie stalo, prie jo vir
tuvė ir kambariai patarnautojams, 
virėjams etc... Puiki a^ielinkė. Par- J .5----— jrengimu k. |0_

laukui 
gelžke- 
Reika-

duodama su visu įrengimu k 
voms, pečiais, indais, golfo 
reikalingais įrankiais. Arti 
lio, strytkaris čia pat stoja, 
laukite fotografijų.

Kaina tik 70,000 dolerių, 
išdirbtas.

Biznis

Del platesnių informacijų šių far- 
mų reikale, kreipkitės j Naujienas. 
Klauskit J. šmotelis.

MODERNIŠKA 120 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

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

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

Phone 364

rim

INDIANA FARMOS 
Prieš pirkimų niatykit mus. Tu- 

virš 200 farmų išsirinkimui. 
H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadway, 
GARY, INDIANA

$500 PIGIAU
Parduosiu modernišką muri

ni bungaloyv už $9,500. Mes tu
rime namų materiolo biznį ir 
tas vra “foreclosure”, lotas 
30x125, naujai dekoruotas, garu 
šildomas įmūrytas plumbingas, 
tik $1500 įmokėti, savininkas 
Virginia 1050.

PARDAVIMUI arba rendon puikus 
ant dviejų lotų garažius, ant Wes- 
tem Avė. Atsišaukite 1626 South 
Ruble Street.

$500 pjGIAU, naujas oct. frontu 
mūrinis, 5 kamb. karštu vandeniu 
šildomas, stikliniai porčiai, viškai, 
garažas, cementuota gatvė. 21 min. 
važiavimo iki vidurmiesčiųi, parduo
du <lel mirties. 5237 N. Langlade 

, Palisade 8772.
$100 IMOKETl^rba lotą į 2~fia- 

tų namą, 61 St. ir Champlain Avė. 
Geras dėl rooming house.

Plaza 4411

Patarimas Publikai I
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.
PARDAVIMUI arba mainy

mui — N. W. kampas 65 & Mo- 
zart, 4 flatai po 4 kambarius, 
garu šildomas, moderniškas. 
Bargenas greitam pardavimui. 
Priimsiu lotus. Savininkas Tel. 
Crawiord 4451.

PARDAVIMUI, lotas 75x125, {ren
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

BERWYN
Pardavimui 4 bungalows po 6 

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

PARDAVIMUI 5-5 kambarių, nau
jas mūrinis namas, atskiri šildymui 
pečiai, $11,500. 1830 So. Fairfield 
Avė., Kedzie 4372.

NORIU pirkti už cash rezidenci
jų ir biznio namų, kurios butų Iar
pe 69 ir 73 ir California ir West?rn 
Avė. Taipgi 20 iki 40 akrų farmą, 
75 mylios nuo Chicagos.

J. A. LYNCH
40 N. Dcarborn St., Central 3651

Bungaiows Už 
$500

i vie- 
namų.

$75 į mėnesį. Skam- 
ir tai yra tiesa, ši kompa- 
viena didžiausių Chicagoje, 

loto gražų, mo- 
isas namas bus iš

Jūsų paskutinė proga įsigyti 
ną šių ultra moderniŠKų r 
I r po 
Ha gerai 
nija yra 
pastatys ant jusu 
dernišką namą. Vi 
plytų, su valiausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
plumbingas, vandeniu šildomas, vis
lias kas reikalinęa modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelinį namą.

Mes duosime jums radio, skalbi
mui mašiną arba indams plovimui 
našiną dovanų, jei pirksite musų 
'ieną namą.
Carlson Construction 

Company 
10838 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
Kampinis 8 flatų mūrinis na

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

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

6409 So. Kedzie Avenue

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

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

Phone Prospect 3481

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

PEKARNĖ su namu pardavimui 
arba mainymui ant rezidencijos na
mo. 8548 Emerald Avė.

6 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
bungalotv, karštu vandeniu Šildomas, 
lotas 30 pėdų, randasi arti Mar- 
ųuette Parko. Turi būt parduotas 
šią savaitę, kaina $8,500; galit pirk
ti su $500 ir tuojau kraustytas.

WALTER J. PAUL
6601 S. Westem Republic 4170
3236 W, 55th St. Hemlock 238?


