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ADF. įspėja nuo Komunistų 
Aukų Angliakasiams 

Šelpti Rinkėju
Federacija sako, kad “Ohio-Pennsylvania 

(’ommittee” esanti tik komunistu isi- 
C <■ 

steigta pinigų pasikolektavimo agen
tūra: jo surinktų neva streikuojantiems' 
angliakasiams šelpti pinigų streikinin
kai negauną.

— Amerikos Darbo 
išsiuntinėjo visoms 
eirkularą, įspėdama 
kus neduoti pinigų, 
žiu, nė 
namam

geg. 8. į---------------------------------------

unSlSSSR protestas Var 
savai dėl atentatų 

prieš atstovus

unijoms1 
darbi n i n-1 

nė drabu-j 
maisto produktų vadi-! 
“Ohio-Pennsylvania Re

lief Committee,’’ renkančiam: 
aukas neva streikuojantiems 
angliakasiams šelpti, nes tasai I______
( ommittee esąs niekas kita,' (.j žymiausių laikraščių dėl iš-Į 
kaip komunistų pasipelnymo i spausdinimo 
agentūra.
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pabėgę nuo entuziastingų minių į savo
(apačioj, su

Atlanto vandenyno skridikai, 
viešbutį. Iš kaires dešinėn: maj. Fitzrnaurice, kap. Koel, Miss llertha Junkers ir 
monokliu) von lluenefeld. Kiti paveikslėly asmens yra lakūnų priėmimo komiteto nariai.

geg. 8. var- 
konfiskavo kele- Japonija mobilizuo- 
sensacingų pra-ljS, 20,000 karinome- 

nešimų apie konfliktą tarp' _ . • I7* •
j Lenkijos ir Rusijos, kuriais sta-[[les kSFUI SU 
i tomą pavojuje ramus tarp' ______

karta kreipusis j|ubicjV valstybių santykiai.”
Lenkija daro < 

pastangų konfliktui išlyginu,: pįrmos įr antros 
įkilusiam tarp Varšuvos ir Mas-1 ,,.0Inįs> vįs0 20,000

D j k vos dėl pastarojo pasikėsini-1 |)vj(|eĮįįmt transporto 
,mo nužudyt sovietų diplomatą,, rengiasi gabenti juos į 
Lazarevą, Varšavoje.

Aštrioj protesto notoj 
| tų ministeris Varšavoje, 
molov, nurodo, kad per 
rus vienuoliką mėnesių buvęs 

jau trečias atenta- 
sovietų diplomatus 

•ąjį atentatą 
prieš kurio 
buvę įspėję 
metu birže- 
parodą, kad 

nesisten-

Cirkulare be kita sakoma: 
“Amerikos Darbo Federacija 

yra jau ne 
darbo-unijas, prašydama rem-Į 
ti streikuojančius angliakasius,, 
surinktas aukas ir duokles pi-' 
nigais siunčiant tiesiai A. L . 
F. iždininkui Frankui Mor-! 
risonui, o surinktus rubus iri 
maisto daiktus — adresu Wil-| 
liam Harguest, 408 Columbia| 
Bank Building, Pittsburgh, Pa. i

“()rganizuotieji 
ir jų 
siųsti 
tiesiai

darbininkai 
draugai buvo prašomi 
savo duokles ir 
Amerikos Darbo

žino visą streiko 
žino, kaip išdalinti

TOKIO, gog. 8, ......, - - Japonija
despeuitingų . mobilizuoja Nagoya diviziją, su 

rezervos jė- 
kareivių. 

laivų 
Tsing-

sovie- i

pasta-

padarytas

aukas i Varšavoje.
asmuo, 

Fede-] terorizmą sovietai 
pade- Lenkiją dar 1927 
iiašal- Ho mėnesį. Tai 

vyriausybė
apsaugoti diplomatinių 

atstovų nuo v pavojų, 
kuriuos ji žinanti.

racija 
t j ir 
pas ir kur streikininkai yra la-! Lenku 
blausiai pašalpos reikalingi. gianti

“To nežiūrint, mes turime' sov’etų 
žinių, kad vadinamas mainerių a,)lv 
šelpimo komitetas, pasivadinęs' 
“Ohio-Pennsylvania Miners Re
lief Committee.” renka aukas 
tarp darbininkų neva streiki
ninkams, išviliodamas pinigų I 
dagi iš daugelio unijistų.

“Tasai komitetas visai nėra 
organizuotų darbininkų judėji
mo pripažintas ir neturi orga
nizuotų darbininkų leidimo 
rinkti pinigus streikuojantiems 
angliakasiams. Tas “Ohio-Penn
sylvania Relief (’.ommittee” nė
ra niekas daugiau kaip komu
nistų pasipinigavimo įstaiga.

Lietuvos Konsulato
pranešimas

Doneco “kontr-revoliu- 
cinių sąmokslininkų’' 

byla
MASKVA, geg. 8.— Penkias

dešimt trys asmens, jų tarpe 
trys Vokietijos piliečiai, o kiti 
buvę kasyklų savininkai, ka- 

ivo surinktų fondų jis nė cen-l sykių inžinieriai, technikai ir 
kasyklų vedėjai, kaltinami dėl 
kontrrevoliucinio sąmokslo Do
neco baseine, specialiai Aukš
čiausio teismo komisijai prisi- 

I žino kalti esą. Netrukus prasi
dės jų byla.

to nėra davęs streikininkams.
“Ohio-Pennsylvania Relief 

Committee’’ yra tik komunis
tinė unijos ardytojų agentūra, 
prisidengus streikuojančių an
gliakasių šelpimo kauke. To 
komiteto tikslas yra kiršinti 
streikininkus, o1 ne šelpti, sklei
sti unijos ardomą literatūrą, 
kuria streikininkai kurstomi 
prieš savo vadus, ir griauna
mas juose pasitikėjimas savo 
išrinktaisiais atstovais. Tuo ta 
komunistų šelpimo organizaci
ja patapo kasyklų magnatų bi
čiulė ir sąjungininkė angliaka
sių unijai ardyti.

“Mes įspėjame visas unijas 
ir darbininkų organizacijas nuo 
unijos ardytojų-komunistų šel
pimo komiteto ir patariame ne
duoti ne cento tai komunistų 
pinigu žvejojimo agentūrai.”

Amerikos Darbo Federacijos 
cirkularas tapo išsiuntinėtas 
107 nacionalėms ir internacio- 
nalėms unijoms; 900 centrali- 
nėms miestų organizacijoms ir 
35,000 lokalių unijų.

Paminklas Atlanto 
skridikams

PARYŽIUS, geg. 8. — Le 
Bourget aviacijos lauke šiandie 
tapo atidengtas paminklas žu
vusioms Francijos skridikams 
per Atlantą, Nungesser ir Coli, 
ir kartu pirmam vandenyną 
perskridusiam lakūnui, 
Lindberghui.

NEMOKAMOS VIZOS 
LIAUJANTIEMS J 

LIETUVA

pulk.

KE

Suėmė 12 ginklų suki
lėliams šmugeliuotojy

MAN AG U A, Nikaragua, geg. 
Į 8. — Puerto Cabezas’e Jung
tinių Valstybių laivyno vyriau
sybe suėmė d vyli k 
tariamų , turkų, ka 
šmugeliuotojų. Sak 
šmugeliave ginklus 
Sandino sukilėliams.

asmenų, 
ginklų 

kad jie 
generolo

Senato komisija tyri 
nčja aspirantų į pre 

zidentus fondus
\VAS1I1NGTONAS, 

Senato komisija 
fondams

geg.
politinės
tyrinėtikampanijos

i savo darbą pradėjo. Vakar ji 
kvotė aštuonis kandidatus no- 

Iminacijai į prezidentus, būtent: 
Į senatorių s
Borah,

DETRO1T, Mieli 
Nežinia 
sprogdama,

Teagano,

Kinų

8

tao, Kinuose.
Japonų vadai sprendžia 

padėtį
TOKIO, Japonija, geg.

Karo ministerio rezidencijoje 
laikoma slapta vyriausių Japo
nijos karo ir laivyno vadų kon
ferencija, admirolui Togo ir 
feldmaršalui Oku dalyvaujant. 
Manoma, kad bus 
svarbus sprendimas 
simu.

šiandie

padarytas
Kinu klau- c

po p .e tų 
laikys nepaprastą po-

ministeriu A

Spauda reikalauja, kad Ja
ponija pavartotų visas jėgas 
savo piliečių teisėms ir gyvy- 
lM*i ginti Kinuose.

Kova Tsinane atsinaujinus
TOKIO, geg. 8. Praneša, 

kad Tsinane kautynės tarp ja
ponų ir Kinų nacionalistų at
sinaujinusios.

Japonų pranešimai sako, kad 
kiniečiai puolę japonų karei
vius, sergėjusius svetimšalių 
komercijos miesto dalį, tuo su
laužydami padarytą su Kinų 
vadais sutartį.

Siunčia dar 19 karo laivų

TOKIO, Japonija, geg. 8. — 
Japonija siunčia į Kinų vande
nis dar devyniolika torpedinin- 
kų sustiprinti savo kariuome
nei, koncentruojamai Tsinane, 
šantungo provincijos sostinėje.

Dabar Tsinane yra 4,000 ja
ponų kareivių, serginčių tarp
tautinę koncesiją, 
kareivių laukiama 
iš Mandžurijos.

Duota įsakymas 
gabenamajam laivui
būt pasirengusiam tuojąu iš
plaukti į Tsingtao.

Dar 3,000 
atvykstant

aeroplanų
Notoro

Kubos moterys rei 
kalauja teisių

' Vnami!sOS, Britų parlamentas 
i priem ėmoterų bal

savimo įstatymą
geg. 8.

kieno padėta bomba, 
apdraskė valstijos 
nario, Roberto J.

namus. Sprogimas

Curtis’ą, 
VValsh’ą, George’ą ir 
iongresmaną liuli ir 

buvusį senatorių Hitchcock’ą. 
j Senatorius Borah pasakė, kad 
jis neieškąs kandidatūros, o to
dėl jokių pinigų savo kampa
nijai iš Iniekur negavęs ir nie
ko neišleidęs.

Senatėrius Walsh pasakė, kad 
prieš ištraukimą savo kandida
tūros jis gavęs iš savo rėmė
jų $1,0(10.

T t O o r, • 1 Kiti aspirantai į kandidatusLONDONAS, geg. 8. - Bn- [)asigak£ jsleidę nu0 (gen.
Norris): iki $11,000 (šen. ('.ar
tis). Visi jie užsigynė, kad nie
kam jokių prižadėjimų nesą 
davė.I

įvyko naktį, šeimynai miegant. parlamentas vakar trečiuo- 
Teagan, jo žmona ir vaikai bu- iu skaitymu priėmė įstatymą, 

kuriuo suteikiama balso teisė 
moterims, sukakusioms 21 me
tus amžiaus.

Iki šiol Anglijoje galėjo bal- 
i moterįs tik sukakusios 

. metus amžiaus.
Tuo bud u balsuotojų skai

čius Anglijoje .padidėja dar 
i bent penkiais milionais mote- 
■ rų, ir per rinkimus moterų bal- 
• suotojų bus 

Bri- daugiau, ne 
Įstatymas 

kronprincui Karo- ’ du butą.

vo išmesti iš lovų, bet niekas 
nebuvo sužalotas.

Anglija gena laukan |"ot‘ 
Rumanijos buvusį lči 

kronprincą
LONDONAS, geg. 8.

tų vyriausybė įsakė buvusiam1 
Rumunijos
liui tuojau apleisti Angliją, nes' 
savo elgesiu jis sulaužęs sve- g 
čio teises 
Britanijos 
kius su 
valdžia.

dviem milionais 
kad vyrų, 
dabar eina lor-

kasyklų pikietuotojai 
nuteisti kalėjimanir užgavęs Didžiosios 

draugingus santy-1 
esamaja Rumanijos' i 

18
sęs bylos suimtų anglies kasy- 

i klu pikietuotojų, kaltinamų dėl 
• indžonkšeno sulaužymo, aštuo- 
iiiis asmenis, jų tarpe dvi mo- 
! t< ris, nuteisė nuo dešimt iki 
dvidešimt dienų kalėti, o dvy
liką kitų paleido.

STEUBENVILLE, Ohio, geg.
Federalinis teismas, klau-

Pabaltos ekonominių 
organizacijų kon

ferencija

nai nustatyta Lietuvos delega
cijos sudėtis įvykstančiame ba
landžio mėn. 21 ir 22 dd. Ry
goj Pakaitės valstybių ekono
minių organizacijų konferenci
joj. Į konferenciją vyks: Kau
no prekybos ir pramonės rūmų 
vicepirmininkas konsulas A. 
Vosylius, vyriausias rūmų re
ferentas p. Baltuška, Klaipė
dos prekybos ir pramones rūmų 
sindikas d-ras šreiberis, Lietu
vos fabrikantų sąjungos atsto
vas I. Frenkelis ir Lietuvos t 
pirklių sąjungos atstovas S. 
Rochmilevičius.

Amerikos konsulo Šan
chajuje kūnas surastas

WASHINGTONA.S, geg. 8. 
— Valstybės departamentas 
šiandie gavo žinią, kad prapuo- 
lusio Amerikos vicekonsulo Šan
chajuje, Waltero B. Wilsono, 
kūnas tapęs surastas.

Papos šambelionas ir 
ministeris Federzoni 

sužeisti
Lietuvos, Konsulatas Chicago- 

je praneša, kad Lietuvos mi- 
nisterių kabinetas esąs nutaręs 
duoti Amerikos ir Lietuvos pi
liečiams nemokamas vizas nuo( <
šio gegužės mėnesio 8 dienos riuo reikalaujama moterims ly-’ ministeris 
iki spalių mėnesio 1 dienos. l

HAVANA, Kuba, geg. 8. - 
Kubos Moterų Teisių Sąjunga 
delegavo šešiasdešimt savo na-1 sužeisti Papos slaptas šambe- 
rių įteikti respublikos prezi- lionas, monsinjoras Meila-San- 
dentui Machado memorialą, kuštelia, jo giminaitis ir kolonijų 

....L.—Ų------ —.  Federzoni. Skau
gių su vyrais politinių teisių. ] džiausiai sužeistas Santelia.

ROMA, Italija, geg. 8. — Jų 
automobiliams susidūrus, buvo

šeši gaisrininkai 'užber
ti ugnį gesinant

BLOOMINGTON, III., geg. 8. 
— Gesinant gaisrą, kilusį J. 
E. Will Furnitūrų krautuvėse 
trobesy, sienai sugriuvus buvo 
užberti šeši gaisrininkai. Ketu
ri jų, pavojingai sužeisti, tapo 
nugabenti į ligoninę, o kiti du 
buvo išimti nebegyvi. Gaisro 
padaryti nuostoliai siekia apie 
$100,000.

Atstovų butas didina 
algas valstybes tar

nautojams
WASHINGTONAS, geg.

— Atstovu butas 281 b 
prieš 14 priėmė Welch bilių, 
kuriuo padidinama valstybės 
tarnautojų algos.

Algų priedus gaus daugiau 
kaip 135,000 valstybės tarnau
tojų, o tie priedai valstybei pa
reis tarp 18 ir 20 milionų 
lerių.

Keturiolika atstovų buto 
balsavo prieš bilių ne

jie butų buvę priešin- 
padidinimui, bet dėl 

tuo bilium nepakanka- 
nuomone, padidinamos

Lietuvos žinios.
Pabaltės ekonominė 

konferencija
Einama prie ekonominio 

, susitarimo

RYGA, bal. 23 (Elta). — Va
kar Rygoj pasibaigė Pabaltės 
valstybių ekonominė konferen
cija. Priimta visa eilė rezoliu
cijų. Vienoj jų nutarta perio- 
di.Š-kai šaukti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos ekonominės kon
ferencijos ir suorganizuoti nuo
latinis nuomonių pasikeitimas. 
Darbo apsaugojimo reikalu kon
ferencija yra nuomonės, kad 
Pabaltės valstybių įstatymda- 
vystės įstaigos šiuo klausimu 
neturi peržengti normų, kurias 
taiptautinės darbo konferenci
jos Ženevoje pripažino minima- 
linėmis. Rygos konferencijos 
dalyviai pripažino socialinio ap
saugojimo reikalingumą ir 
reikšmę pramonei, bet mano, 
kad vykdant socialinę apsaugą 
reikia prisitaikyti prie Pabaltės 
valstybių pramonės ir prekybos 
pajėgumo. Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos įstatymdavyste šiuo rei
kalu turi būti suderinta.

Del Pabaltės valstybių preky
bos sutarčių ir muitų politikos 
konferencija priėmė šią rezoliu
ciją: Prekybos sutarčių arti
miausiu laiku sudarymas tarp 
Pabaltės valstybių turi didžiau
sios reikšmės, šios sutartys tu
ri būti tokio pobūdžio, kad jos 
galėtų tikti kaipo pareinamasis 
laipsnis į ekonominį susitarimai 
tų valstybių tarpe.

Konfęr.ęncijos. dalyviams pa
gerbti Latvijos delegacija iškė
lė puotą, kurioj dalyvavo Latvi
jos užsienių reikalų ministeris 
Balodis, finansų ministeris Lie- 
pinš, Lietuvos pasiuntinys Bi
zauskas ir Lietuvos ir Estijos 
konsulai.

do-

rių 
to, 
gi 
to,

na-
del

kad

kad 
mai, jų 
algos ypač žemesniųjų katego
rijų tarnautojams.

Rilius pasiųsta 'senatui, kurs 
veikiausiai tuojau jį priims ir 
dar šią savaitę pasiųs prezi
dentui pasirašyti.

Pilsudskis imsiąs il
gas atostogas

VARšAVA, geg. 8. — Prem
jero Pilsudskio sveikata labai 
palengva taisosi. Girdėt, kad 
jis ilgesniam laikui apleisiąs 
Varšavą ir vyksiąs ilsėtis į sa
vo dvarą, netoli nuo Varšuvos, 
arba iškeliausiąs j kurį nors rė
žo rta.šernas, sudraskė vaiką

BURLINGTON, Wis., geg. 8.
— Šernas sudraskė vietos far- 10 a„„«_ . KT. , .. . 18 žmonių žuvo su pa-meno Nirketto astuonių metų L T 1 1 ‘ *
amžiaus vaiką, kuris buvo nu- Skandintu laiVU 
ėjęs į pamiškę avių žiūrėti.

Chicagai ir apielinkei 
ralinis oro biuras šiai 
pranašauja:

Nenusistojęs oras; šilčiau 
vidutinis ir stipresnis pietų va 
karų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 45° ir 75° F.

šiandie saulė teka 5:87. lei
džiasi 7:56. Mėnuo teka 12:47 
ryto.

i NEW YORKAS, geg. 8.
= Pasirodo, kad garlaivio Swins- 

burne vakar paskandinto ties 
Stater Island valdžios laivo Na- 

, vėsink įgulos žmonių pasigen- 
, dama ne keturių, kaip kad pir
miau buvo pranešta, bet aštuo
niolikos. Manoma, kad visi jie 
yra žuvę kartu su laivu.

Navesink 'buvo uosto dugno 
’ i valomas laivas.

Apiplėšė banką
ANGOLA, Inu., geg. 8. — 

Penki banditai šiandie apiplėšė 
čia First National Banką, išsi
gabendami $15,000.

Didelė budelių byla Ma
riam polė j

MARIAMPOLfi. — Antradie
nį, bal. 17 d. 10 vai. Mariampo- 
lės apygardos teisme prasidėjo 
garsi politinės policijos tarnau
tojų byla, kuri iškelta buvo 
1926 m. ir kurioje politinės po
licijos valdininkai kaltinami su
imtųjų kankinimu.

Kaltinamųjų suole sėdi p. Ra- 
čys, Vėžys, Labanauskas, Žilin
skas, Astrauskas, Požėla, Vaiš
nora ir Marcinkevičius. Iššauk
ta apie 60 liudininkų. Kaltina
muosius gina pr. adv. Stašins
kas ir Nargelavičius.

Salėj daug publikos, kuri įlei
džiama su bilietais.

Kaltinimo aktas tęsėsi apie 2 
vai. Akte pažymėta visa eilė 
epizodų, kaip suimtieji buvo 
kankinami.

Pirmąją dieną buvo išklaus
ta kaltinamieji ir eilė liudinin
kų. Byla tęsiasi. Byla pasibaigė 
1 vai. nakties. Kaltinamieji visi 
išteisinti.

Pradedama statyti “Lai
svės statula”

KAUNAS, bal. 19. Vy- 
riausiojo Lietuvos Nepriklau
somybės 10 metų sukaktuvėms 
minėti komiteto iniciatyva, Ka
ro Muziejaus sodely jau prade

da statyti “Laisvės statula”, 
i Paminklas statomas buvusio ar
tilerijos bokšto vietoje (prieš 
Karo Muziejų), kurį jau nugrio
vė. Paminklas bus pastatytas 
i|d gegužės m. 15 d. ir jo ati- 

; dengimas įvyksiųs iškilmių iš
vakarėse.

Paminklas statomas pagal 
skulptoriaus J. Zikaro paruoštą 
eskyzą.

. .. ...... . . n i ... ■u———
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NAUJIENOS, Chicago, UI Trečiadienis, geg. 9, 1928

KORESPONDENCIJOS u
luokite, nes bus pradėta vaidin- 

laiku.
Antroj daly programo bus 
ug dainų—solistų, duetų,

y -• IT K T J kvartetų; pats choras irgi su- 
llldltllUl ilHrbOr^ Inde dainuos keletą lietuvių dainų. 

(Operetės ir choro dainų pagra- 
žinimui yra pakviestas simfoni
jos orkestras, kuriuo vadovaus 
pats komp. M. Petrauskas.

Su šia operete bus užbaigtas 
sezonas ir choras daugiau va
karų šį pavasarį nebėruos, tad 
dedama visos pastangos, kad 
šis paskutinis šio sezono vaka
ras butų kuopu i klausias ir vis
kas išeitų kuogeriausia, kad bu
tų ką atsiminti. Tad visi bu
kite šiame vakare.

—J. Ambrose.

Atvažiuoja kun. M. X. Mockus

Jau ilgą laiką nieko negir
dėjom apie tą garsų laisvama
nių kalbėtoją kun. M. X. Moc
kų. Gal niekurie manė, kad jo 
ir gyvo nebėra. Bet jis tebėra 
gyvas ir ketvirtadieny, gegužės 
10 d., bus Indiana Harbor, kur 
tą dieną kalbės Ivanovo svetai
nėje. Kviečiame visus šias jo 
prakalbas atlankyti, kaip 7 v v.

—Laisvamanis No. 1.

Detroit, Mich Baltimore, Md
“Lietuviškas Milionierius” Sodeika ir l*ilka atvyksta

CHICAGOS
ŽINIOS

I Mary Pickford paveiksle “My 
Best Giri”; scenos numeriai.

Tivoli teatre — gegužės 14 
dieną pasirodys paveikslas, 
vadintas “Sorrel and Son”; 
nos numeriai.

pa-
sce-

957 Ogarzata Elzbieta
96! Petryla Frank
963 Paloska Abitinne Sham
961
970

Teatruose Laiškai Pašte
Eu-

Chicago teatre — pradedant 
pirmadieniu, gegužės 14 dieną, 
bus rodomas paveikslas “The 
Actress”, kuriame svarbiausią 
rolę vaidina Nbrma Shęarer; 
scenos numeriai.

D. L. O. l*. choras ruošiasi 
prie užbaigimo šio sezono. Už
baigimui sezono choras gegu
žės 13 d., 6 vai. vak.. Lietuvių 
svetainėj, stato operetę “Lietu
viškas Milionierius”. Taigi ne bi 
koks milionierius, bet lietuviš
kas! Ta operetė buvo statyta 
Bostone, Baltimore ir kituose 
miestuose ir visur su didžiausiu 
pasisekimu. Tad reikia tikėtis, 
kad operete patenkins ir visus 
detroit iečių s, kurie tik atsilan
kys jos pamatyti. Tik nesivė-

STOFFEL’S, Ine
616 State St. 616 State

Racine, VVis.
Tel. J3353

Kaurai, karpetai, linolcum, Lan
gų Užlaidos, Dra perles. Olseliu 
ir Betail. Išimtini pardavinėto
jai, 3% pigiau už cash.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
1604 So. Paulina St., Chicaro, III._______ ______7

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

Su pasireiškusiu pavasariu, 
žaliuojančiais medžiais ir žy
dinčiomis gėlėmis, baltimorie- 
čiai lietuviai laukia da daugiau 
smagumo. Ir kur čia nelauks, 
kuomet jau jie girdi, kad pas 
mus atvyksta toki du žymus 
svečiai menininkai, ir žada duo
ti du gražius vakarus. Vienas 
jų, būtent p. Sodeika, duos kon
certą 15 d. 
ka atvyksta 
šiom juokų 
gegužės.

Nors pas niuj laikai gana blo
gi, žmones mažai dirba ir ma
žai uždirba, taip kad doleris 
darosi gana brangus, bet jie sa
ko, kad reikia žmogui ne vien 
maisto, bet reikia ir dvasinio 
pasitenkinimo. Ir Ve, kaip gir
dėti, tai visi rengiasi į virš kal
bamus vakarus. Ir aš manau, 
kad jie neapsigaus, nes gaus 
daugiau, negu kad jie mokės už 
įžangą. Šalia šitų Lietuvos me
no žvaigždžių, kalbamuos vaka
ruos dalyvaus ir musų vietos 
dainininkės, k. t. pp. L. Fera- 
vičiutė, J. Raseinienė, ir L. Ge- 
ležiutė, taip pat ir musų Matas 
Butkus ir kiti. Vadinasi, kal
bami vakarai bus su plačiais 
programais ir susirinkusi publi
ka turės pasiklausit, ir turės 
kuo pasigėrėt. Abu vakarai at
sibus Lietuvių Svetainėje, kaip 
astuonios vakare. Kazys.

gegužės, o S. Pil- 
su visom puikiau- 
ivairenybėm 24 d.

Scotville, Mich.
Balius kunigo naudai.— Pikni

kai.—Sužeista lietuvaitė.

Čia Yra Tvirtumas!

pILZENBAUĮ)

šv. Antana draugija balan
džio 28 d. buvo surengusi šo
kius. Šokiai gerai nusisekė. 
Nieko nėra įdomaus, jei drau
gija rengia šokius, bot šių šo
kių visas įdomumas tame, kad 
draugija visą pelną atiduoda 
kunigui. Mano nuomone būti/ 
buvę daug geriau, jei ta f ar
mėnų draugija butų tą pelną 
atidavusi kuriam nors savo su
vargusiam draugui, kuriam pa
vasario laike pagelba yra labai 
reikalinga.

Liicillc Stakėnas, duktė Ray- 
mond Stakėnų, liko sunkiai su
žeista automobilio einant iš mo
kyklos M-31 keliu. Greitai le
kiantis automobilius ją taip 
smarkiai užgavo, kad ji ilgą lai
ką gulėjo be sąmonės. Ją nu- 
vežta pas K>r. Spencer, kuris 
rado sulaužytą koją ir tuojaus 
ją išvežė į ligoninę. Užgavęs ją 
automobilistas pabėgo visai ne
sustojęs ir nesuteikęs jai jo
kios pagelbos. Policijai bus sun
ku jį surasti.

yri TIII Dabar
Gaimit High- 
bąli atikslą 25c 
vertės veltui Ji 
prie kiekvieno AJ 
seno 1’ i I z c n- 
ha u r. Gaukit tą 
stiklą šiandie.

Scotvitlės Lietuvių Ūkininkų 
Draugija permainė pikniko vie
tą. Piknikas bus Fiat farmoj, 
paupyj, pusantros mylios į pie
tus ir pusė mylios į rytus nuo 
Scottville.

Netrukus ir pas mus prasi
dės piknikų sezonas.

—Joker.

THE PILZEN8RAU C0- CHICAGO

lis pHsiulymns vertelgoms.
Phone Haymarket 8335

McVicker teatre — prade
dant 14 d. gegužės eis paveiks
las “The Street of Sin ; tame 
paveiks!“ tarpe kitų vaidintojų 
žymią rolę vaidina paskilbusi 
Maskvos dailės teatro artistė 
Baklanova; scenos numeriai.

Boosevelt teatre — jau ant
rą savaitę eina paveikslas, pa
vadintas “VVe Americaus”; sce
nos numeriai.

Oriental teatre — pradedant 
ateinančiu sekmadieniu Mark 
Fisher užims vietą, kurią laikė 
Paul Ash. Pastarajam pasi
traukus iš Oriental teatro, Fi
sher pasirodys jo vietoje pir
mu kartu su šauniu programų; 
kitokie scenos numeriai.

Uptown teatre — Balaban 
ir Katz teatrų organizacija su 
ateinančiu pirmadieniu duos 
programą, pavadintą “Take 
Chance VVeek”; programas bus 
siurprizas, jis laikomas 
tyje.

Senate teatre* 
dieniu, gegužės 13 
veikslas, “The Big 

Norshore teatre
dienyje, gegužės 13-tą, Al Ka- 
vale ir jo džiazo orkestras duos 
programą “Sunshine Days”; ki
tokie scenos numeriai.

Ilarding teatre • pasirodys

šie laiškai yra atėję iš 
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
iow*’ lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas

Ruividzenei Onai 
Calairis Kazimeras 
Chapas Rapolas 
Gronovvski Antimi 
Gurewitz R 
Karabielniku Adolfu 
Klnsella Mrs Frank 
Kolakovic Stefanija 
Kuzmanic Anton

laiko

paslap

sekma- 
eis pa- 

City.”
— sekma-

tį uo

THE MILU
Chernausko Darže

Archer Avė. (Route 4A) 
prie 79 St. 

Justice Park, III.

ATSIDARYS
Subatoj, Gegužio 12

ŠOKIAI
Seredos, Subatos ir 
Nedėlios vakarais 

Prie spirginančios ir karštos 
Jazz muzikos

ART GULINO
ir jo Collegians

11 Jazz Muzikantų su 
VA L JURGELIONIU

Chicago Joliet karai davcz.a 
iki durių

20 minučių važiavimo nuo 
Archer-Cicero stoties

Antratiek daugiau fonių šokant 
in M iii”

971
975
978
982
984
988
990
993
999

Poplauskis Bruno 
Militoju Tcvines (Stul
gu i .1) 
Skolustikui Milerenu 
Shctkaite Magdalena 
Sirvidas Stanley 
Smiciklas Petar 
Solten Elizabeth 
Stankovic Sam 
Stackovvski Stanislaw 
Vaiciutos Juozapas 
Zulevvitch (i

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

907
908
910
922
923
932
934
940
943
945
952
956

Pirkit nuo musų oi sėlio kai
nomis. Copper coli raainla Iii* 
dytuvaa virtuvas boilerini, 
$5.86 Klauskite Pono Muoll.

Peoplea Plumbing & 
Heating Supply So. 
400 Mllvaukre Avė..

401 N. nalated 0t.
Haymarkot 0070—0070

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

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

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

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

Mitrovic Kari
Nowakowski Aleksander

PŪSLĖS
Greitaa, saugus, tikras būdas 
pagydyti skaudančias pūslės 
ant kojų.

Aptiekose, autuvų ir dept. 
krautuvėse 35c.

DlSch6ir$
Žlno-pads

Uždekite 
vieną— 

skausmo nėr t

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.
908 W. 14 St., 2 blokai j vakarus nuo Halsted St. 

Phone Canal 2544—2545

Platinant Telefonų Horizontą
Dar atminty] (laimelio gyvenančių žmonių, Alexander Graliam 
Bell pranašavo, kad prisiartins diena kuomet mes galėsime 
susikalbėti su kitomis 
čiomis.

BcU’s perniatymas 
rika ir Anglija pirmu 
vintas yra teikiamas publikai Bile kur Jungtinėse Valstijo
se ir Anglijoj. Su Mexika irgi jau galima susikalbėti. Svar
besni miestai Europos kontinento jau yra pasiekiami musų 
balso horizonte.

Bet dar svarbiau, Bell Sistema Jungtinėse Valstijose jau 
dabar valdo 18,500,000 telefonų — pereitais metais pasidau
gino virš 750,000.

\ Tai yra matomas progresas platinime Amerikos telefonų 
horizonto.

tautomis,’ net ir toli už jūrių gyve-

jvyko gyveniman kuomet 1926 Ame- 
sykiu susikalbėjo. Nuo tada patarna-

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
? j BELL SYSTEM

One Policy • One System * Univcrsal Service

Naujas “Showroom” Faget Buick Co.
Del patarna vimo lietuviams

wW

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 M0RGIC1AMS

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

1618 West 18-ta Gatve

CHICAGOS PIGIAUSIOS TAXI KAINOS 
20c už pirmutinę !4 mylios 

10c už kiekvieną ’/z mylios paskiau 

Atlantic Cab Co.
Lietuvių Korporacija

Tel. Cra wf ord 120c
Didysis Ofisas

3401-11 W. 22nd Street
Musų skyriai: 

18th St. & Blue Island Avė. 31st & Halsted Sts.

Archer & Western Avės.-

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

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

Naujas “Shovvroom” Faget Buick Co., kurio paveikslas aukščiau talpinamas, randasi 4400 
Archer Avė. Tas namas yra pastatytas labai moderniškai ir čia lietuviai gaus gerą ir mandagų 
patarnavimą. •

> Vedėjai šios įstaigos maloniai kviečia atsilankyti visus lietuvius ir apžiūrėti šią naują ir
I gražią įstaigą ir apžiūrėti visokios rūšies karus. Faget Buick Co. dabar dar geriau ir greičiau 3700 So# Spillllding
Įgalės patarnauti lietuviams. Tel.

T W T A TJT /k A LIETUVIU AUDITORIJOJ31 IrC 3133 So. Halsted St
Pradžia lygiai 8:15

Dainuoja Lietuvos Val
stybes Operos artistas 
Būtinai ateikite

_'_______ ___________ £

THEI VILIJA CO.
Avė. \ Chicago, Illinois
Lafayettc 2584

keoeika

.......  I—
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Tarp GhicagosI
Lietuvių

Roseland Iš Birutės
Tūlas “Pašalinis”, rašydamas

Roseland tą pripažįsta.
Keletą kartų teko pastebėti

irias tikslingą ir gražų darbą, Į- 
gijo didžib pritarimo lietuvių

759, Superior Crt., 
atskiro užlaikymo.

reikalauja

Viena didžioji švente
Įvairios pasaulio tautos ir 

valstybes turi Įviarių įvairiau
siu joms brangiu, vertingu as
menų, Įvykių (paminėjimų), 
pagerbimo vertų švenčių.

Kad gauti tautos ar valsty
bes pagarba, reikia užsitarnau
ti ją, ir ne retai toks užsitar- 
navimas net gyvybe užmoka
mas.

Del to nesunku Įsivaizduoti, 
kaip brangi yra ta diena, kuri 
yra skirta asmens, tautos ar 
valstybės pagerbimui.

Kiekviena tokia šventė turi 
savyje' žymios reikšmės, b<»t vie
na didžioji šventė -— lai Moti
nos pagerbimo diena!

Jungtinės Valstijos savo gy
ventojams skiria dieną pagerb
ti motiną, ir toji diena šiemet 
išpuola 13-tą gegužės.

Motiną pagerbti galima Įvai
riais budais: nuoširdžiu sąjau- 
smu, nuolankumu ir paklusnu
mu, suteikti jai džiaugsmą Įvai
riomis dovanomis. Bet wrtin- 
giausis motinos pagerbimas ga
lima išreikšti lai suteikiant 
džiaugsmą jos sūnaus arba duk
ters sielos kiltumu.

S. L. A. 6-tas apskritys duos 
progos jaunuoliams sielos kil
tumu pagerbti savo motinėles 
ir tėvelius. Manau, kad nėra 
tėvams didesnio malonumo, kaip 
kad savo sūnūs ar dukteris la
vinant dvasios jėgomis žengti 
tobylybėn.

šeštasis Susivienijimo ap
skritys dėjo daug pastangų, ko
lei prirengė tris jaunuolių sky
rius, būtent 134-tą arba Jau
nąją Birutę, Bijūnėlį ir Dailės 
Vaikų Draugijėlę, išpildymui 
bendro koncerto, kuris susidės 
iš trijų veikalėlių: “Birutė”, 
“Jonukas Melagis” ir “Pumpu
rėlis”; l>e to, bus dainų, daine
lių ir muzikos.

G< iština, kad gerbiami tėvai 
su vaikučiais, pritarėjai ir vi
suomenė atsilankytų i Lietu
vių Auditoriją (didžiąją svetai
nę), kame galėsime bendrai pa
siklausyti jaunų sielų aidų, ku
rie pripildys musų širdis kil
niais jausmais — jausmais pa- 
garljos musų motinų.

— J. B—nė.

Gegužės I d. įvyko Lietuviu 
Improvomont and Benofit Kliu- 
bo susirinkimas. Narių atsilan
kė mažai. Nežinia dėl kokios 
priežasties nariai nesilanko į 
susirinkimus. Buvo visokių 
pranešimų. Iš jų pasirodė, kad 
vienas narys, V. Norkus, ser
ga. Po pranešimų pirmininkas 
kažin iš kur ištraukė laiška ir

Į “Naujienose” apie musų meną 
ir menininkus, matyti, turi ko
kio ypatingo įsivaizdavimo apie 
“Birutės” chorą. Jis primeta, 
buk Birutė jaučiasi labai apsi
vylusi su savo “okytoju, t. y. 
p. St. Šimkumi.

Matyti, “Paulinis” yra labai 
prastai painformuotas arba ne
norėjo tikros tiesos patirti. Ko-

Iš Visų Krašto Dalių
Daug laiškų kasdien ateina ir vi

si reiškia didžiausio pasitenkinimo. 
“April 2, Cleveland, O. Trinerio Kar
tusis Vynas yra Įstabiausias vais
tas Wm. Stacey. — Bal. 4, Wauwa- 
tosa, Wis. Visi jūsų pareiškimai apie 
Trinerio Kartųjį Vyną yra teisingi. 
Edw. IJeber — BaL 6, Empire, La. 
Trinerio Kartusis Vynas daro mums 
daug gero.” John Hihur.—Bal. 8, 
Fernie, B. C., Can. Tai yra geras 
vaistas. John Gajewski. — Bal. 10, 
San Antonio, Tex. Jo rezultatai pui
kus. L. G. Montemayor.” Tai tikrai 
geriausias vaistas nuo blogo apetito, 
sukietėjimo ir panašių vidurių nega
lių. Rašyk Jos. Triner Co., 1333 S. 
Ashland Avė., Chicago, UI. ir gausi 
nemokamą sempelj, indėk 10c pašto 
lėšoms padengti.
NEMOKAMO S'EMI’ELIO KUPONAS 
Vardas..........................................
Gatvė........................... .................
Miestas....................... ...... ...........

Rupturų
Ekspertai

Dabar randasi vakarinių 
valstijų ofise

Seeley’s Spermatic Shield neuž
laiko nei vienos rupturos atsa
kančiai, bet sumažina atidary- 
ma i 10 dienų abelnuose atsi
tikimuose. Tai yra tas pats in
strumentas, kuris asmeniniai 
buvo suteiktas Dr. Edward 
Shippen, buvęs Medikalis Di
rektorius U. S. Navy. Chirur
gui General’s Bureau, U. S. 
Navai Hospital. Maloniai paro
dysim be jokio atlyginimo ar
ba pritaikinsim, jei norėsite. 
Ofiso valandos nuo K) ryto iki 
5 po pietų, kasdien, išskyrus 
nedėldienius, 117 N. Dearborn 

St. Suite 204-5-6. \

padavė sekretoriui.. Sako, laiš
kas adresuotas jo asmens var
du, bet labai svarbus, reikia bū
tinai jį perskaityti. Paėmus 
skaityti laišką pasirodė, kad ji
sai yra prisiųstas A. S. Mi- 
llcr’io. Laiškas buvo perskaity
tas ir priimtas. Buvo jau pra
dėję svarstyti kitus reikalus. 
Bet vienas narys atsiminė, kad 
laiške reikalaujama iš kliubo 
trijų delegatų į konferenciją, 
čia tuoj kitas davė Įnešimą, kad 
kliubas išrinktų delegatus. Bu
vo tam įnešimui ir priešų, bet 
kad tas planas buvo padarytas 
iš anksto, tas įnešimas perėjo. 
Delegatais apsiimti nenori tie 
nariai, kurie duoda įnešimus 
siųsti delegatus Į konferenciją. 
Vis ragina kitus apsiimti. Bet 
kadangi kiti nenorėjo apsiimti, 
tai apsiėmė laiško pridavėjas ir 
sau pagelbininką gavo kitą.

Jeigu nariai nesilankys į su
sirinkimus, visokie laiškai bus 
siunčiami ir priimami be jokios 
naudos kliubui. Nesenai, visi 
dar atsimena, kad kliubas yra 
prisidėjęs prie “Prieš-fašistinės 
Tarybos”. Jau teko girdėti kal
bant iš delegato Bražeikos: 
“kad dabar Fašistinėje Tarybo
je nieko naujo neveikiama.” 
Reiškia, jisai nebevadina “prieš- 
fašistine taryba”, bet tiesiog 
fašistine taryba. O kaip jau ži
noma, Fašistinė 'Taryba viso
kiais budais išnaudoja darbi
ninkus. Argi nesarmata kliubui 
būti prisidėjusiam prie tokios 
purvinos šaikos, kuri žudo Lie
tuvoje alkanus darbininkus? 
Dar nuo vienos šaikos nepasi- 
liuosavome, o jau bruka kitą

dėl gi nepisiklausti pirmiau to
kių ypatų, kurios gali suteikti 
tikrą tiesą, o jau paskui rašyti.

Ar ištikrųjų taip yra, kad 
Birutė nusivylusi su buvusiu 
mokytoju p. S. Šimkumi? Pa
sakysiu, kad ne. Birutė par- 
kvietė p. Šimkų iš Lietuvos. 
Pastarasis atvažiavo pilnas e- 
nergijos dirbti. Turėjo planus 
surengti koncertą prie didelio 
simfonijos orkestro ir kalbėjosi 
su Birutės valdyba, kaip visus 
užmanymus įvykinti. Šimkus 
reikalavo, kad choras butų di
desnis ir pats kvietė daininin
kus dėtis prie Birutės.

Reikia pasakyti, kad Šimkus 
yra geras muzikas ir chorve- 
dis. Jis nieko neduos chorui 
ar solistui dainuoti, kas nebūtų 
gera ir kultūringa. Jis yra 
žmogus punktualus. Šimkui mo
kinant. žmogus jauti, kad ga
li išmokti ir darai pažangą. Ar 
su tokiu mokytoju gali kas tu
rėti apsivylimo? Aišku, kad ne.

Kodėl “Pašalinis” nepaklausia 
ir nepatiria tų apystovų, ku
riose Šimkus turėjo dirbti? ži
noma, Birutėje randasi būrelis 
tikrų menininkų, kurie yra at
sidavę menui su visa savo sie
la, o kita dalis choro per sezo
ną pareina. Jie patys nežino 
kodėl jie eina prie choro.

Lietuviai yra labai nepunk- 
tualųs žmonės: jei bus pasaky
ta jiems, kad pamoka įvyks 8 
valandą vakare, tai kai kurie 
jų ateis 9 valandą, ir tai ma
nys, kad anksti atėję. Antra, 
— lietuviai be ištvermės yra. 
Pavyzdžiui, vyras ar mergina 
atėjo, prie choro prisirašė, pa
buvo keletą savaičių, žiūrėk,

kliubiečiams, su kurios pagalba 
tikisi dar daugiau iškaulyti pi
nigų.

Mat, kaip gudriai sugalvojo: 
“mainerius šelpti”. Pasivadino 
laikinuoju komitetu. Bet kuo
met paklausta, ar turi iš unijos 
įgaliojimą tverti tokį komitetą, 
tai tyli it oisteriai. Jeigu mes 
remsime visokius fondus, su
tvertus be jokio įgaliojimo, tai 
stovėsime žemiau miškinių 
žmonių. Nereikia pasiduoti, kad 
už nosies vedžiotų mus visokie 
asmenys, pasiskelbę “gerada-

• • >1riais .

jau ir dingo taip ir eina per 
visą sezoną, žinoma, su musu 
tokiais spečiančiais chorais, mo
kytojas ir geriausius norus tu
rėdamas nieko nepadarys.

Tas musų nepunktualumas ir 
neištvaromas erzina mokytoją 
ir paskiau atima energiją dirl> 
ti. Musų chorai patys yra kal- 

I ti. o ne mokytojai. Jei pas mu
mis bus tvarka, kaip kad yra 
kitose kultūringose tautose, tai 
ir mokytojai bus geri.

Tokiose aplinkybėse dirbda
mas Birutei, šįmkus negalėjo 

J savo sumanymų atlikti ir tikri 
birutiečiai tą gerai žino ir

Trejetas metų atgal Juris gy
veno pas Klibus. Tai dabartinis 
(Kubiečių X distrikto organiza
torius. Su juomi prisieidavo 
dažnai diskusuoti apie visokius 
dalykus. Atsimenu gerai laiką 
prie SLA. pereita seimą Stru
milos svetainėje. Išsikalbėjome 
apie busimą SLA. seimą. Jis 

i pareiškė, kad darbiečiai rengia- 
i si ant žūt būt užkariauti SLA. 
seimą. Sako, šį seimą dar ne
tikrinu ar užkariausime, ar ne, 
bet sekantį tai ant žūt būt už
kariausime.

Kurie girdėjo jo tokią šnektą, 
atsakė jam, kad jiems nepasi
seks užkariauti SLA. seimą. Bet 
jisai su piktumu pareiškė vi
siems, kad jis viską apie tai ge
rai žinąs, jam pranešama iš 
partijos. Dabar, kuomet tokių 
zirzeklių * darbus nariai kelia 
aikštėn, tai pamato, kad jie nė
ra verti įsileisti Į SLA seimą.

Keletas metų atgal, kuomet 
darbininkai buvę apimti Rusi
jos revoliucijos upu, tokiems 
zirzekliams buvo lengviau iš
gauti aukų iš darbininkų. Kai 
aukos plaukė iš darbininkų į jų 
visokius fondus, tai buvo privi
sę daugybė partijos parazitų, 
kurie nieko nedirbdami tranky
davęs iš vieno miesto į kitą. To
kie' parazitai tankiai mainydavo 
išvaizda. Viena karta atvažiuo
davo ir pasirodydavo proleta
rams barzduoti, o kitą kartą — 
be barzdų. Mainydavo išvaizdą 
dėl to, kad proletarai nesužino
tų, jog tie patys parazitai tran
kos po miestus nieko nedirbda- 

i mi ir misdami iš proletarų au
kų.

Persikeitus aplinkybėms, per
sikeitė ir supratimas pas pro
letarus. Dabar sunkiau išgauti 
aukų iš proletarų, todėl maži- 
nasi ir parazitų. Dar visi atsi
mena, kad Jukelis nedirbo nau
dingo darbo, važinėdavos iš 
miesto į miestą. Dabar sustojo 
tą daręs. Apsigyveno Burnsai- 
dėje. Roselando komunistai jam 
atidarė shoe fektorį. Senai bu
vo pastebėta proletarams: kam 
duodaties išnauduoti šiumeke- 
riui? Bet komunistai atsakyda
vo, kad jisai yra jų garsus kal
bėtojas. Ar ne tiesa buvo saky
ta, kad toks jis negali būti gar
sus kalbėtojas? Dabar ir patys

“Ilny”, kad Dzūkas nori, idant 
apsigyventų Roselande “prog- 
resy viskas” barberys. Jeigu jau 
noras yra progresyvisko barbe
no Roselando, kam dar ieškoti
per “Unj” jo? Juk turite “Ilny” 
tokį barberį, kuris redaguoja 
tą organą ir kuriam nesiseka 
darbas. Ar negeriau butų ir 
partijai toki redaktorių padėti 
atgal į barbenus, kaip kad pir- 
miaus buvo ant to džiabo?

žvalgas.

Širdingai Ačiuojame
Praėjus Joniškiečių L. K. 

Kliubo bankietui, kuris atsibu
vo balandžio 29 diena Lietuviu 
Auditorijoje, širdingai ačiuoja
me muzikaiio programo daly
viams, pp. Sabonienei ir Sabo
niui, p-lėms Klastauskaitėms, 
Laucaitei, Dulevičiutei ir Cher- 
nauskaitei, p. Poškai už prakal- 
bėlę, bankieto darbininkėms 
(kams), pp. Guntienei, Gaspa- 
raitienei, Petrutienei, Vaičiulie
nei, Martinaitienei, Rimdžiujė- 
nei ir Paugienei, p-lėms Roz, 
Pikeliutei ir Pailgaitei, pp. J. 
Vaičiuliui, V. Petraičiui, A. Bri- 
junui, A. Rimdžiui, J. Gaspa- 
raičiui, ir visiems kitiems, ku
rie prisidėjo savo triusu, ta
riame nuoširdų ačiū. Reikia pa
sakyti, kad taip programo daly
viai, kaip ir bankieto darbinin
kai jokio užmokesnio nei vienas 
neėmė.

Pagalios atsiprašome visų 
svečių: gal nebuvo tokios tvar
kos, koki turėjo būti. Dalykas 
buvo toks, kad atsilankė daug 
daugiau svečių, ne kad rengėjai 
tikėjosi, o antra tai kas, kad 
negavome laiku antrosios sve
tainės.

Joniškiečių Kliubas, dirbda-

Dar kliubiečiai gerai atsime- Šimkumi yra pilnai patenkinti, 
na, kad vienas narys net iš Chi- n* ir tokių, kurių niekas ne-
cagos važinėdavo į susirinki-; 
mus ir piršosi su Knarklių miš-1 
ru choru kliubo vakarui. Kol 
Įsipiršo, tai žadėjo keletą šim
tų dolerių pelno padaryti. Bet 
kaip jau žinoma kliubiečiams, 
vakaras davė nuostolių apie 
šimtą dolerių. Dabar tas “gera
daris” nebesirodo susirinkimuo
se. Bet radosi kiti “geradariai” 
dėl kitų naudos. —žmogus.

gali patenkinti, žinoma, ne su 
tokiomis ypatomis yra nuvei
kiami geri darbai.

Pagalios turiu priminti, kad 
“Pašalinis” ieško ten me
no, kur jo negali Dil
ti. Menui reikia mode- 
gos. “Pašalinis” ten jos rasti 
negali. — P. Miller.

visuomenėje, ką liudija ir šis 
į vy k i s-pa rėn gi m as. Joni šk i < »č i ų 
Kliubas, kinis gyvuoja dar tik 
kokius trik metus, į tokį trum
pą laiką jau užkariavo didoką
lietuvių minią. Nėra abejones, 
kad ateityje jis užkariaus ir 
daugiau.

Širdingai ačiil visiems už 
prielankumą. Tamstų taip 
skaitlingas atsilankymas į ši 
musų parengimą pridavė Joniš
kiečių Kliubui daugiau energi
jos darbuotis ir ateityje Kliubo

Joniškiečių Kliubo bankietui 
rengti komisija: A. Ančiutė, J. 
Butautas R. šniukas.

Joseph C. Kaminskas prieš 
C. 1’. & T. Go., Gabrio) & Auna 
Benosius ir k L, bylos numeris 
|J1 61<»<><», Circuit Crt., uždary
ti trust deed’ą sumoje $8,660.

Jack Baras prieš A. Sietz, 
bylos numeris 175871, Superior 
(irt., byla dėl $10,000.

luistulo Lomi and Building 
Assn. prieš Joseph Siminas, Sa- 
rnuel L. & Mrs. S. L. Steinberg 
ir kitus, bylos numeris 175883, 
Superior Crt., uždaryti inort- 

įgičių sumoj $3,000,
Angeline ()lszewski 

Henry Olszevvski, bylos 
ris 17.*91 <8, SuDerior (
vorsas.

prieš 
nume-

Anna Gachus prieš Frank 
Gachus, bylos numeris B161- 

1801, Circuit Crt., divorsas.
I*'ra neės Burakovvski prieš 

j Joseph Burakowski, bylos nu- 
meris 475994, Superior Crt.. di- 

Aaikaris, bylos numeris B161- 
>7o, (.įremt Crt., l/vla dėl $3,-į

Lietuvių bylos 
teismuose

Vilimas, bylos numeris 176075, 
Crt., bv’a dėl notosIvitis, bylos numeris 17.>682, i . u.<v . .. sumoj $1,LW.Superior Crl. divorsas.

Fannie Konkos prieš Louis I Jane Anderson priči, John 
Konkos, bylos numeris 475693, | Balakas, bylos numeris B161- 
Superior |Crt., divorsas. '962, Circuit Crt., byla išskirti

Paul Pacevirh prieš John
Miksis, Leo Danisevicb ir An- 
thony Karolius ir kitus; bylos 
numeris 4757(16, Superior Crt., 
uždaryti trust deed’ą sumoje 
$1600.00. į

Petronėlė Tatarelis prieš Jno
A. Vilkisjius, bylos numeris B

Antcn I)clya£ prieš Anna Do- 
Ivda, bylos numeris 476157, Su
perior Crt., divorsas.

Mary C. Kastulis prieš Union 
Tiust Co., bylos numeris 476-. 
215, Superior Crt., byla dėl 
$10,000.

161619, 
$10,000.

Auna 
Kostein,

000.
Helen Karonl 

KaronkesL bylos

Leleikis prieš Joseph; 
| bylos numeris B161-

., byla dėl $10,-

kės prieš Gus
• numeris 475-

Woollens Dentistas
Prezidentas The Ilayeg Dental Ofi»g

Atsiminkite: 23 Metų Įstaiga

VIENUODŲ KAINŲ 
SKYRIUS

1800 S'. Halsted St.

MŪRINIS arba MEDINIS
C 1 Q įmokėti — kiti lengvais iš* 
4* ■ V mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi- < 
šokiu stylių ir rųšių.

Pakeliame namus, padedame konk-1 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar- Į 
bas, perdirbame porčius ir sunpar-' 
torius. Mielu noru priduosime ap- ' 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir į priemiesčius. Prisiųskite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas ......................................... ........

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

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

Garsinkites Naujienose

Savaitiniai išplaukimai 
Kelionė greita ir pigia 

kaina
Del permito ir kitų infor
macijų kreipkitės prie 
vietinių agentų arba prie 

Hamtag-UmsM line 
United American Lines, Ine*

General Agentą
177 N. Michigan Arenu*,Chicago

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ

Su musų populiariais laivais
NBW YORK, ALBSRT BALLHf, 

HAMBURO, DKUTSCHLAND, 
RASOLUTA, RALIANCA, f 

CLAVALAND, 
VMTTHAUA, THURING1A

Puikus patarnavimas 
visose klesose 

Europinės kelonės asme
niniai vadovaujamos

$nnnis new yor- /■I <KO IKI KAU
LIJU NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai

llllllllllllllllllllhllllllllllllllllllllllll^

Lietuviškos rolės dėl gro- 
jiklių pianų atpigintos. Vo
leliai kainavo $1.25 ir $1.00. 
Dabar po 48 c. trumpam 
laikui. Su žodžiais ir be žo
džių.
4298 Ant Kalno Karklai Siūbavo
4189 Aš Lietuvaitė
4359 Ant Kalnelio Trys Mergelės 
4153 Ak Likie Sveiki
4297 Atjok Berneli Vakare 
4291 Darbai
4159 Myliu Lietuvą 
4306 Kur Upelis Teka 
4136 Paukšteliui
4358 šerk, tėvelį Bėrą žirgelį 
3837 Pas Darželį trys Mergelės
4190 Pasisėjau Žalią Rūtą 
3919 Sudiev Gimtinė 
4345 Rulų Darželis
3911 Kas Nuramins Man širdelę 
3908 Kas Man Darbo
4318 Pamylėjau Vakar ir šėriau 

Žirgelį
4483 Nedėlios Rytelį
4119 Vai Varge Varge
4316 Nesigraudink Mergužėlė
4374 Važiavau Dieną ir Žydėk Baltą 

Obelėle
3887 O Lietuvą Numylėtą 
4126 Valia, Valužė 
3883 Vai Kalba Žada 
4305 Karvelėli Molinasis
4375 Viemas Kareivis 
4290 Ūkininko Prisakymas 
4331 Per Laukelį
3919 Sudiev Gimtinė 
3900 Laiškas Pas Tėvelį 
4061 Dangaus Grožybė — Waltz 
3990 Meilės Bučkis — Polka 
4059 Išdykus “Mergaite — Mazurka
4009 Kaip Linksma — Polka
4010 Klumpakojis
4079 Kvietkelė Lietuvos
4021 Mčlinom Akelėm — Polka 
4058 Linksmi Berneliai
4020 Raudonom Lupom — Polka 
4078 Aukso ir Sidabro — Polka 
4389 Kriputis — Polka 
4043 Kauno Grožybė — Polka

Daugybė lenkiškų ir Angliškų Ro
lių katrų kainos yra tik po 19c.

Roles pasiunčiame ir į kitus mies
tus, perkant 6 ant sykio. Už per
siuntimą nieko nerokuojame.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.
KRAUTUVĖ:

Rekordų, Rolių Pianų, 
Victrolų, Radio, Gaidų.

IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIH

HOP FUAV£wED

A k, j. _ MANUFACTURED':hf “'.T1 ^HEUSER-BuSClffe

Geriausiai Parduodamas
Biskį daugiau negu du metai atgal, Budweiser 
Tikros Rųšies Malt Syrup pasidarė geriausiai par
davimui nuo krašto iki kraštui. Ir tą priežastį ga
lima pasakyti trimis žodžiais: Anheuser-Busch 
rūšis!

Ir tas yra galimu todėl, kad mes reikalaujame, 
kad kas yra užtektinai dėl paprastų malts, nėra 
užtektinai dėl Budweiser Malt. Kiekvienas opera- 
vimas musų $40,000,000 vertės dirbtuvėse yra pri
žiūrimas Amerikos žymiausių salyklininkų — mu
sų garantija rųšies.
Iškepta su Budweiser Malt Syrup... duoba, cookies, kek
sai ir doughnuts yra skanesni ir geriau virškinanti.

ANHEUSER-BUSCH, St. Louis

Western Sales Corporation
1523 Newberry Avė. Distributcra __4Chicago, 11L

Murina Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chicago

Svarios, Grynos, Sveikos ’ ‘ 
Gražios Akys

Yra Puiki Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks jos

Knygutė “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

VISUOMET ŽEMOS KAINOS
Todėl kad

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

Ju* gatisite AIhr žentas kalnai 
kiekviename ofiae 

Darbai earantnojamai kiekviename ofise

Nuvo Dantys------------------------------
Perliniai Dantys ---------------- ■ ■■
20 Amžiaus Dantys---------------------
Solila Dantys------------------------------
Trufornt Dantys 
Truoe-blte Dantys-------------------------
S. S. AVhite Natūraliai---------------
Naturalės Pink Pleitos ------ — ,
Pleitij pataisymas --------------------
Dantį) tlatlėJHntaH, vienas dantis _ 
ižtraukiinul Kytluolfs ---------------------
I&truukimiiM dantų gan su oxi|tenu 

KelehiH dantų $1 kiekvienas
Auksinės €rown, 22-karato----------
llriilK<*work (už dantį) --------------
Sidabru pripildymas --------------------
Alloy pripildymas aukitos rųAles .— S2 
zViksinlai Inluy... ............... ...... f2 iki >IO
Naturalės spalvos crown»  .............. 9 Ii
Poredlnial jacket eromis__|I5 iki >20
X-Kay (kas 3 dantys) _________  5Oe

Telkiuin viski) Kerlauslo kas tik 
yra dentisterljoj 

RAŠYTA GARANTIJA
ATSILANKYKIT ŠIANDIE DEL 

DYKAI APSKAITLIAVIMO

>10
»2O
S2A

>25
S3A

. IS

Atsiminkite: 23 Metų įstaiga
Tarpe Jackson ir Van Bure* 

326 So. State St 
šalę Rialto teatro 

Pasižiūrėkite į musų langus 
— 2 aukštas

Vakarnle iki 8. Nedėllomla Iki pieta

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

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

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

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

PI ALTQ 11,music shčps Vr
330 S. State St., Chicago
168 N. State St., Chicago 
VV. Randolph St., Chicago 

1446 Broadway, Gary, Ind.

„7.,, r~, ;
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Published Daily Except Sunday by 
thc Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Už ai sakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ___ .............._____
Pusei metų ........................
Trims mėneriams .... .......
Dviem mėnesiam ~.........
Vienam mėnesiui -..........

Chicagoje per iinešiotojusi
Viena kopija _________
Savaitei ----------------------
Mėnesiui _______ ______

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
je, paštui

Metams .......... ......
Pusei metų ........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

$8.00 
4.00 
2.50 
1.50

.75

3c 
18c 
75c

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

March 7th, 1914, at tho Post Office 
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$7.00
3.50
1.75
1.25

.75

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

Metams ...............
Pusei metų ........
Trims mėnesiams

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.50

LAIKAS VEIKIA SOCIALISTŲ NAUDAI.”

Vienus, matyt, nemenkas Lietuvos krikščionių šu
las, pasirašęs “Pranas”, gvildena Chicagos kunigų or
gane klausimą, kodėl valstiečiai liaudininkai ir socialde
mokratai Lietuvoje dauginus nebekelią riaušių prieš 
smetoninę diktatūrą. Ir sako:

“Ko nespėjo ar negalėjo sunaikinti ar dezorga
nizuoti Sleževičiaus vyriausybė, tų labai atkakliai 

•dabar vykdo Lietuvos vyriausybė. Socialistiniam 
gaivalui tenka tiktai atydžiai sekti šitas destrukty
vus vyriausybės darbas ir džiaugtis, kad neva kata
likų rankomis naikinama visa, kas yra katalikiška.

“Jeigu tat darytų socialistų vyriausybė ir 
pats žiopliausias katalikas instinktyviškai butų at
sargus, nes jaustų pavojų katalikybei ir tautai. Da
bar, kada tą patį darbą daro tie, kurie, važinėdami 
po provinciją, lanko bažnyčias, kurie su Šv. Sostu 
padarė konkordatą—o, čia reikia didesnio akylumo, 
kad suprasti kas daroma prisidengus kataliko var
du. Net atsakomingi asmens kaip pasirodo kartais 
nesugeba orientuotis.

“Šitokiai padėčiai esant kam kelti socialistams 
riaušes prieš tokią gerą vyriausybę. Jeigu vyriau
sybei pavyktų-sutriuškinti katalikų atsparumą, — 
vieloje buvusiųjų priešų mes turėsime socialistų ir 
tautininkų koalicinę vyriausybę. Priešininkai, ku-.

mentų direktorių kedėse. Dėlto naujų pučų Lietu-

Lietuvos klerikalų “Pranas” šitas savo mintis reziu
muoja taip: socialistams yra geriau laukti, nes “laikas 
veikia jų naudai“.

Tai yra įdomus pripažinimas. Už pusantrų metų 
po smetoninio perversmo, kurį klerikalai buvo pasiti
kę didžiausiu entuziazmu ir rėmė kiek drūti, — patys 
klerikalai pripažįsta, kad “naujoji era” grasina juos su-
malti!

Ir žiopliausias (anot Prano) klerikalas dabar turi 
įsitikinti, kad žioplių randasi ne tik tarpe paprastųjų 
katalikų, apie kuriuos su tokia panieka kalba klerikalų 
vadai, bet—ir tarpe pačių vadų. Jeigu Krupavičius, 
Bistras, Stulginskas ir kiti klerikalų lyderiai nebūtų bu
vę žiopli, tai kam jie gruodžio perversmo metu “besąly- 
giai” tiesė ranką smetonininkų saikai, kam jie davėsi 
tai smurtininkų saikai išnaudoti?

Je, žinoma, jie turi pasiteisinimą. Jie buvo privers
ti remti sąmokslininkus, kadangi šimtams 

kuriuos Šleževičiaus vyriausybė
klerikalu v 

buvo pa- 
suktybes, 

kankinimą 
Išgelbėti

traukus teismo atsakomybėn už vagystes, 
kriminališkų atsišaukimų platinimą, kalinių 
ir panašius “nuopelnus”, grasino kalėjimas, 
savo kailį klerikalai negalėjo kitaip, kaip tiktai prisidė
dami prie teisėtosios valdžios nuvertimo. Asmeniniais 
sumetimais vadovaujantis, tai buvo pakankamas pa
grindas klerikalams elgtis taip, kaip jie elgėsi. Bet bėda 
tame, kad šito savo pagrindo jie negali net viešai aiš
kinti!

Lietuvos žmonės šiandie žiuri į krikščionių demo
kratų vadus ir nesuima Į galvą: kas tiems vyrams pasi
darė, kad jie dabar piestu stoja prieš visą tą, 'ką jie 
dar pernai •metais teisino ir gyrė? Ir žmonės daro iš
vadą, kad klerikalai tai veidmainių “bunčius”, kuris vie
ną dieną kalba vienaip, kitą dieną kitaip. Ar galima 
tuomet norėti, kad šitokia partija turėtų kokį nors mo
rali autoritetą miniose?

Gi valdančioji klika žino apie klerikalus dar dau
giaus, negu paprasti piliečiai. Ji žino, kad darydama 
ginkluotą “pučą”, ji išplėšė klerikališkus kriminalistus 
iš teisingumo rankų, ir ji todėl jaučiasi esanti klerika
lų geradėja, turinti teisės reikalauti iš jų dėkingumo bei 
nuolankumo. Kuomet klerikalai, ažuot ištikimai tarna
vę savo išgelbėtojams, ėmė jiems statyti sąlygas, tai jie 
gavo įspirti į užpakalį ir išlėkė iš valdžios. Kuomet 
paskui kleviniai nenurimo, bet pradėjo dar labiaus 
šiauštis prieš “naujosios eris” ponus ir reikalauti kon
stitucinės tvarkos atsteigimo, tai šie pastatė juos ten, 
kur jie stovėjo prieš įvykstant perversmui: prieš pro
kurorą ! v

Tai ve ką tas Tranu pasivadinęs Marijonų organo

bendradarbis mini, kaipo “naikinimą viso, kas yra ka
talikiška”

Pasirodo, kad klerikalai ir nekaltybę pražudė ir ka
pitalo neįgijo, padedami tautininkų sąmokslininkams 
nuversti teisėtąją Lietuvos valdžią. Socialistai ir liau
dininkai, kurie ėjo teisėtumo keliu, galų gale paims vir
šų—tik, žinoma, ne koalicijoje su smetonininkais, bet 
kovoje prieš juos!

UŽ UŽDARYTOS “LIETUVOS ŽINIOS”
Smetoninės “eros” dokumentai nėra gavusios, o žinią sufabri- 

-----------  kuota Kaune.
Vienkartiniam leidiny “Musų j Aukždiau minSt(>ji žinia iliai 

žod>s kuris išėjo po Lietuvos (|. drauging03 mums Ita- 
žnnų uždarymo, randame si- Hj()s visuomen& jausmus ir tu. 
tok! imkim dokumentų po ant- tiks|o kenkti geriems abi • 
galviu “Už kij uždarytos “Lie-,krašt santykiunls. 
tuvos žinios :

Italijos pasiuntinio laiškas

p. Redaktoriau!
Aš perskaičiau Tamstų laik

rašty su giliu nusistebėjimu se
kančia žinią.

“Paryžius, IV. 13 (M. kor.) 
čia pasklydo gandai, kad “aten
tatą” prieš karalių Emanuelį ir 
Mussolinj suruošė patys 
tai, kad tuo budu rasti 
progą garbinti diktatūrą.

čia analizuojama
sprogdinimo aplinkybės ir pri
einama patvirtinančių išvadų, 
kad “atentatas” suruoštas pa
tarnauti fašistams.”

Visa ši žinia tiek neteisinga 
ir nesąmoninga palyginti su 
tragiškąja tikruma, kad reika
linga butų kokių nors pastabų.

Prašau
parodyti man 
telegramos 
tai parodyti 
Tamstos 
n i a.

Tamsta neatsisakyti 
originalų tekstą 

arba leidžiu Tams- 
laikraštį, iš kurio

persispaudinta ši ži-

sau teisą kreiptis 
ir spaudos sąjungąvisuomenę

o taip pat į atatinkamus Lietu-1 
vos valdžios organus išaiškinti 
šios telegramos kilmę.

Su pagarba I. K. ministr.
G. Amadori.

“Lietuvos žinių” atsakymas
Nors p. Amadori, kaip sveti

mos valstybės atstovas, turėjo 
kreiptis į redakciją per Užs. 
reik, min-ją, o ne betarpiai, 
“Lietuvos Žinių” redakcija, lai
kydamosi paprasto mandagumo, 
atsakė į p. Amadori notą tokiu 
laišku:
Gerbiamas Ponas Ministeri!

Atsakydamas į Tamstos laiš-

tą telefonu gavau, Tamstos pa
cituotą, žinią; apie 15 vai. ga
vau jau priešingą, bet dėl susi- 
vėlinimo ji vakar laikraštin ne
galėjo būti įdėta ir bus įdėta 
šiandie. Paskutinė žinia vaka- 
rykščiąją nuneigia.

Jei Tamsta, Ponas Ministeri, 
po šio rastumėte reikalingu sa
vo atšaukimą pridėti, Redakci
ja mielai jam užleis vietą savo 
laikrašty.

Teikitės, p. Ministeri, priimti 
aukštos pagarbos pareiškimą.

Parašas.
Kaunas

1928 m. balandžio 11 d.

Nutarimas N r. 476
d.1928 m. balandžio mėn. 15

Aš, Kauno miesto ir apskrities 
Komendantas, Majoras Sala- 
džius Pranas, peržiūrėjęs “Lie
tuvos žinių” 84 ir 85 Nr. Nr. 
(balandžio 13 ir 14 d.) — ra
dau: 1) 84 n-ry patalpinta- ži
nia: “Kaip save populiarizuoja 
fašistai”. “Sprogdino” Italijos 
Karalių ir Mussolini. Fašistai 
patys suruošė? Paryžius, IV. 
13 (M. kor.). čia pasklydo gan
dai, kad “atentatą” prieš Kara
lių Emanuelį ir Mussolini su
ruošė patys fašistai, kad tuo 
budu rasti naują progą garbin
ti diktatūrą, čia analizuojama 
pačios sprogdinimo aplinkybės 
ir prieinama patvirtinančių iš
vadų, kad “atentatas” suruoš
tas patarnauti fašistams.”

Pravcdus dėlei šios žinios 
kvotą, paaiškėjo, kad minėtoji 
žinia yra grynas melas, 
pranešimo iš Paryžiaus

ta žinia: “Atentatas Italijoj pa
sitvirtina.” Paryžius IV. 14 (M. 
kor.). Toji žinia atšaukia vaka
rykščią, bet data jos (14 ba
landžio) ir vieta (Paryžius) — 
kaip matyti iš kvotos — vėl 
sufabrikuota. “L. ž.” pakarto-

tinai nurodo Paryžių — kaipo muziką rašyti turėdamas vos ke- 
šaltinį melagingosios žinios, — (turis metus. Penkių metų 
kuo įtraukiama trečioji Valsty- yerbeer buvo jau šaunus 
bū — Prancūzija, kad kenkti 
musų santykiams su Prancū
zais.

Todėl pasiremdamas Ypat. 
Valstybės Apsaugos įstatu 12§, 
nutariau: už melagingų žinių 
skleidimą tikslu sukurstyti Lie
tuvos visuomenę prieš Italiją ir 
itališkąją — prieš Lietuvą ir 
be to ardyti gerus santykius 
tarp Lietuvos ir Prancūzijos — 
“Lietuvos žinių” leidimų su
stabdyti vienam mėnesiui, t. y. 
nuo balandžio mėn. 16 d.

Šis nutarimas vykdomas tuo- 
jaus.

Nutarimo nuorašas pasiųsti 
Kauno miesto policijos Vadui 
įvykdyti ir Krašto Apsaugos 
Ministeriui per II-os Karo Apy
gardos Viršininką, sulig Ypat. 
Valstybės Apsaugos Įstatų 17§.

Originale pasirašė ir nuora
šu originalu sutinka: 

Majoras Saladžius, 
Kauno miesto ir apskrities 

komendantas.

Me- 
pia-

jam

I )or- 
kada

nistas. Filosofas John S. 
išmoko graikų abėcėlę, kai 
buvo trys metai amžiaus.

Bendrai imant, sako Dr. 
land, nustatyti amžių,
žmogus turi paliauti dirbęs, jo
kiu budu nėra galima. O tai 
todėl, kad vieni žmonės pasęs- 
ta greičiau, negu kiti. Ne re
tai juk pasitaiko susidurti su 
“jaunais seniais,” 
mi savo tvirtumu.

turi ir jauną dvasią. Jų pro
tas nesurambeja, bet pasilieka 
tiek jau elastiškas ir smalsus, 
kaip ir jaunystėj. Tečiau yra 
r tokių žmonių, kurie labai 

greit pasęsta. Iš to išeina, kad 
chronologiškasis žmogaus am
žius nesutampa su biologiškuo
ju.
pasakyti, būtent tai, 
rių dešimčių metu 
žmonės nėra seni, 
visokiems darbams 
ziško, tiek protinio

sas

pačios

faš įs
naują

Senyvų žmonių 
padėtis

Pramone ir senyvi darbininkai.
— Senyvų bedarbių organiza
cija. — Ekonomiškas nuo
stolis. — Masine produkcija.
— Dr. Oslero nuomone. — 
Darbingumo ekspertai. — 
Speciališkumas. — Dr. Dor- 
lando tyrinėjimai. — Talen
tų pasireiškimas. — Chrono
loginis ir biologinis žmogaus 
amžius.

Kurio amžiaus žmonės yra 
labiau naudingi visuomenei? Ar 
profesijos ir biznis gali apsiei
ti be senų ir patyrusi] žmonių? 
Ar galima pateisint pramonės 
įmonių nusistatymą* atleidinėti 
iš darbo kiek senesnio amžiaus 
darbininkus?

Tie klausimai prieš kiek laiko 
buvo iškelti senyvų bedarbių 
organizacijos mitinguose, kurie 
buvo laikomi New Yorke. Pa
sirodė, kad daugelis pramonės 
ir biznio įstaigų nenori samdy
ti moteris, kurios turi (daugiau 
nei tris dešimtis metų amžiaus. 
Kai kurios korporacijos taip pat 
apsieina ir su vyrais, 
lyj atsitikimų valdžios 
gali gauti nesenesni per 
tų amžiaus žmonės.

Ekonomišku žvilgsniu, sako 
W. S. Iliatt, Jungtinių Valstijų 
gyventojų verte siekia $1,500,- 
000,000,000. Jeigu žmonės po 
10 metų mažiaus skaitytųsi ne- 
konipententiškais kurį nors dar 
bą dirbti, tai šalis turėtų pa
kelti milžinišką nuostolį. Tas 
nuostolis susidėtų iš eikvojimo 
žmogaus jėgų. Ir juo žmogaus 

gyvenimas butų labiau prailgi
namas, tuo didesnis butų eikvo
jimas. Viduramžiais viduti
niškas žmogaus amžius buvo 
22 metai; 1850 m. — 40 metų, 
o šiandien Amerikos gyventojo 
vidutiniškas amžius siekia 58 
metų.

Dauge- 
darbus 
40 me-

Prieš keletą desėtkų metų 
senyvi darbininkai buvo labiau 
vertinami, negu jaunieji. O tai 
todėl, kad senesni darbininkai 
turėjo daugiau patyrimo. Kas 
kita dabar. Naujovinei pramo
nei kurios vyriausias tikslas y- 
ra masine produkcija, ne tiek 
yra reikalingas patyrimas, kiek 
spartumas ir gyvumas; kitais 
žodžiais sakant, 
jauni darbininkai. Dar 1905 
m. Sir Wiliam Osler^ paskilbęs 
daktaras, pareiškė, jog po 60 
metų amžiaus žmones nebėra 
visuomenei naudingi. Kiek vė
liau jis tą nuomonę patvirtino 
sekamais žodžiais: “Ginčai, ku
riuos sukėlė mano pastabos, ne 
tik nepermainė mano nusista
tymo, bet greičiau dar labiau 
įtikino mane, jog žmogus svar
biausius savo gyvenimo darbus 

L. z.” nudirba pirm nei sulaukiu d0

metų amžiaus. Butų daug svei
kiau pasauliui ir pačiam žmo
gui, jei jis, sulaukęs 60 metų 
amžiaus, ilsėtųsi ir paliautų ku
rį nors darbą dirbęs.”

New Yorko mitinguose Cle- 
ment Schvvinges atkreipė visuo
menės dėmesį į senyvų darbi
ninkų padėtį. “Kad senesni 
nei 40 metų amžiaus žmonės 
negali gauti darbo,” sakė jis, 
“paaiškėjo tuoj po karo. Daug 
jų buvo paleista ir vėliau nebe
galėjo atgauti savo darbų. Tai 
pareina nuo klaidingo many
mo, kuris įsigalėjo pramonėj, 
kad jauni darbininkai yra tin
kamesni, negu senieji. Dėliai 
to kalti yra ir darbingumo eks
pertai. Visur, kur tik jie ima
si darbo našumą padidinti, se
nyvi darbininkai yra atleidžia
mi. Jie turi kokias nors per
mainas padaryti, kad gauti už 
tai atlyginimą.”

Pcrdidelis speciališkumas ir
gi išeina senyvų darbininkų 
nenaudai. Viename mitinge se
nyvas žmogus papasakojo tokį 
atsitikimą. Prieš kiek laiko jis 
išpildęs aplikaciją, kad gauti 
skalbinių išvežiotojo darbą. Jam 
tapo pranešta, kad darbo jis 
negalįs gauti, nes neturįs pa
tyrimo. Tuo tarpu tas žmogus 
per keletą metų dirbo kaipo pie
no išvežiotojas’

Nusistatymas prieš senyvus 
žmones remiasi tuo, kad jų 
darbo našumas yra menkas. Dr. 
Osler, kaip buvo jau minėta, 
griežtai tvirtina, jog po 40 me
tų amžiaus žmogus mažai ką 
begali padaryti.

Pažiūrėkime, kiek ta nuomo
nė yra teisinga. Dr. Wiiliam 
A. N./Dorland (chicagietis) žur
nale, “Welfare” rašo, jog vidu
tiniškas amžius (Kada rašyto
jai parašo geriausius savo vei
kalus, mokslininkai padaro iš
radimus ir 1.1.) yra 50 metų.

Tas tvirtinimas nėra iš pirš- 
išlaužtas. Dr. Dorland per 
metų studijavo pasižymėju- 
žmonių biografijas, kol pri- 
aukščiau minėtos išvados.

to 
'20 
siu 
ėjo
Viso .pasirinko jis 400 garsių 
žmonių, kaip tai: rašytojus, po
etus, muzikus, mokslininkus, 
istorikus, politikus, karvedžius, 
etc. Vieni tų žmonių sulaukė 
gilios senatvės, o kiti mirė jau
nystėj (pavyzdžiui, Chaddter- 
ton nusižudė turėdamas vos 18 

Bet nežiūrint 
į tuos jaunus genijus, kurie be 
laiko nukeliavo į kapus, viduti
niškas garsiųjų žmonių amžius, 
kada jie labiausia pasižymėjo 
savo kūrybiniu darbu, buvo pen
kios dešimtys metų.

Paprastai manoma, jog talen
tai pasireiškia jaunystėj. Tai 
gali būti taip, bet gali būti ir 
kitaip. Pasitaiko, kad labai 
gabus vaikai išauga negabiais 
žmonėmis. Iš kitos pusės yra 
žinoma, kad Mozarl pradėjo

reikalingi yra metų amžiaus).

kurie pasižy-
Jie ne tik

Vieną dalyką tikrai galima 
jog ketu- 

amžiaus 
Jie tinka 
- tiek fi- 

pobudžio.

Gydytojas Jonas Kairiūkštis.

Žmogaus Kilmės Problema
turi ir

Juk kaip
Jokios pat reikšmės 

gemalo patologija, 
žmogus nuo pat gimimo dienos, 
taip ir gemalas motinos kūne 
gali susirgti. Jeigu liga pagau
na gemalą palyginamai anksty
bose jo plėtotes stadijose, kol 
jo atskiri organai dar neišaugo, 
tai gali įvykti tos plėtotes su
stabdymas. šitie stabdymo pa
dariniai, sustojusios pereina
mo j plėtotes stadijoj gemalo 
dalys, gali dažnai labai keistai 
atrodyti. Tokiais yra pirmu
čiausia plaukuotieji žmonės, ar
ba šun-žmonės, kuriems lanu- 
go, natūrinis gemalo plaukų 
“drabužėlis”, randasi prieš du, 
tris mėnesius prieš gimimą, da
linai pasilieka ir gali dargi aug
ti. Wiederheimas, žinomas a- 
natomas, žiuri į šitą reiškinį, 
kaipo į grįžimą prie pirmykš
čio laukinio žmogaus plauko 
“apvilkimo.” Klaatsch’o tyri
nėjimais australiečių ir kitų 
žemesnių tautų vaikai turi dar 
ilgą geltonai rausvą plaukų la- 
nugoi Vidurinės Afrikos pig- 
menams iš Ituti šviesus lanu- 
go plaukai pasilieka visam gy
venimui augę tankaus, mink
što gauro pavidalo. Tokį stab
dymo padarinį vadiname Ily- 
pertrichosis. Dažnai toks plau
kais apžėlimas, kuris pasitaiko 
neretai ir atskiruose žmonėse, 
yra ipaveldėjamas. Dar įdomes
ni yra uodeguoti žmonės. Vi
duramžy tokių žmonių su uo
dega atsiradime matė velnio į- 
takos. Dabar mes žinome, kad 
uodegos išaugimas yra tai lai
kinoji žmogaus gemalo ypaty
be ir kad jos pasilikimo prie
žastim yra tas gemalo plėtotės 
stabdymas. Kadangi gemalo 
uodegai sudaryti dalyvauja į- 
vairųs audiniai, kaip nervų 
vamzdelis, chorda, sprando seg
mentai ir entoderma tai ir uo
degoj,' likusioj kaipo stabdymo 
padariny, randame nervų jun
giamojo audinio, kraujo vaikš
čiojami/ indelių, raumenų ir 
dargi kremzlių arba kaulelių. 
Tačiau žmonės su uodegomis, 
šiaipjau, retai pasitaikina. Stal>- 
dymo padarinys yra irgi daž
niau sutinkama polymastoje t. 
y. keleto pieno liaukų arba vi
sai gerai išsiplėtojusių arba 
apsireiškiančių krūties spenelių 
užsilikimas. Embriologų tyri
nėjimai parodo žmogaus gema
lą ankstyboj plėtotes stadijoj 
pagal savo stuomenį turint “pie
no juostelių,” kurioš buvo daž
nai neaiškiai išreikštos ir savo 
dydy svyruoja. Tokioj juos
telėj jau paprasta akim galime 
pastebėti svarbiausią pieno 
liaukų bumburėlį ir dar kele
tą daug mažesnių. Jų daugu
ma normoje anksti redukuojąs!, 
nyksta, bet retkarčiais gali žmo
guje speneliais pasilikti. Di
džiausiasis iki šiol žmoguje nu
statytas tokių krūties -spenelių 
skaičius siekia aštuonetą; apra
šyti atsitikimai, kada moteryse 
jos galėjo gaminti pieno. Bal
is’o tyrinėjimais, kurie paliečia 
beveik išimtinai japonų mote
ris, ypač dažnai pridėtinių pie
no liaukų pasitaikina pažasty
je.

Negalima tylėjimu apeiti tų 
palyginamosios anatomijos da
vinių, kurie irgi šviesą meta į 
musų praeitį. Žmoguje yra ži
nomas didelis rudiiiiciitarinių

<

organų (nebereikalingos kūno 
dalys) skaičius, organų lieka
nų, kurios nevykdo jokių funk
cijų ir dažnai randasi kūne ne
reikalingu balastu. Jų esimas 
tik tuo galima aiškint, kad jie 
kadaise veikė, buvo naudojami 
organizme. Rudimentai ir y- 
ra tai praeities gyvuliško 'gyve
nimo paveldėjimas, kuris ata- 
mena mums musų kilmę. Taip, 
ries turime ypatingų raumenų 
ausims judėti, nors retai kas 
kultūringų žmonių gali jais nau
dotis. Tuo tarpu kai kurių 
žinduolių ausies grybeliai labai 
judrus ir naudojami geriau gar
sui suvokti, žmogui ir kai ku
rioms beždžionėms pakankamas 
galvos judrumas padaro ausies 
judėjimą nereikalingą.

Prie rudimentų priklauso ir
gi aklosios žarnos galelio atau
ga; tai raumeningo kadaise di
delio storųjų žarnų maišelio lie
kana. žolėdžių gyvulių, kaip 
antai, arklio akloj žarnoj su
telpa dvigubai, kaip zuikio, skil
vy daugiau, kaip visose kitose 
žarnose. čionai akloji žarna 
ir jos galo atauga dalyvauja 
maisto virškinime ir turi užda
vinį krauti neišsileidusias nuo 
sulčių maisto dalis, kol jos bus 
bakterijų veikimu suskaldytos. 
Tapusi musų organizme nerei
kalinga žarnos galo atauga ga
li dargi žalos atnešti: kieti 
maisto likučiai jame gali dargiu 
sukelti pavojingo karščio, ku
ris neretai gali dargi žmogaus 
mirtimi pasibaigti. įdomu, kad 
gemalo kirmino atauga yra dvi
gubai didesne, kaip suaugusio 
žmogaus.

Musų smagcnvse randame ir
gi rudimentų 
smagenų 
kuris 
vardą
kedrą kankorėžį, yra nedidelis 
maž daug žirnio didumo pilkai 
rausvas organas komiso pavi
dalo vidutiniame smagenų pa- 
viršyje. Jis čionai yra priden
gtas smagenų pusrutuliais ir

kaip epiphysis, 
ataugų. Epiphysis, 

gavo kadrinės liaukos 
dūliai savo panašumo į

kiek vidun įspaustas, 
tas, garsingas XVII amžiaus 
filozofas, laikė pinealinę liauką 
sielos buĮ^le. Dabar mes žino
me ir to moko mus palygina
mosios anatomijose tyrinėjimai, 
kad epiphysis yra ne kas kita, 
kaip regėjimo organo liekanos, 
kurios evoliucijos bėgy aukš
tesniuose žinduoliuose išnyko, 
žemesniuose stuburiniuose gy
vuliuose, kaip antai, driežuje 
— Ilalteria punetata — jis yra 
įspaustas į kaukolės sienelę ir 
susideda iš linzos, tinklinės 
plekšnelės ir nervų šakelės. 
Čionai regėjimo gebėjimas yra 
dar užsilikę ir todėl į šį driežą 
galime žiūrėti, kaip į kadaise 
gausingos gyvulių grupės ai
nį. Nėr jokio abejojimo, kad 
tasai organas kadaise tarnavo, 
kaip trečioji akis “mažų saulės 
kaitrų 
balose, 
roj.”

dienose, klaikaus miško 
tankioj miglu atmosfe-

PLAUKŲ IK GALVOS 
SPECIALISTAS

Naujausiu budu ir vaistais.
riiuisiiis treatmoiitus
pleiskanas, sulaikome 
alKiiit iuante plaukus 
mes. šiandie.

INDIA LABORATORY
1107 Milwaukee Avė., Chicago

Duodainc
I. JSs'.vd

pliuikii kritimą(.11 |. |

Garsinkitčs Naujienose
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Pirmyn” Choro 
vakarienė

I bus visai ;
į retų žymiai padidėti, ką north 
! sidiečiai lengvai galėtų atsiekti, 
jei tik nusispręstų. Geras da
lykas yra ir sudarymas mote
rį choro: tai įneša įvairumo, 
praplečia choro darbuotę, teikia 
galimybės duoti didesnius, įvai
resnius ir turtingesnius progra
mų s.

S. L. A. delegatams,'

lietuvių ir- 
myn” choras jau užbaigė šio 
sezono darbuotę. Užbaigė sma
gia vakariene pereitą šeštadienį 
Albany svetainėje. Kiek pasil
sėjęs. choras ims ruoštis atei
nančio rudens darbuotei. Choro 
darbuotė pereitą žiemą nebuvo 
tokia didelė ir plati, kaip kitais 
metais, bet visgi surengta ke
letą vakarėlių ir dalyvauta kitų 
vakaruose. Visą gi laiką kreip
ta daugiau domės, kad dar ge
riau prasilavinus dainavime, 
kad pasivijus didesnius chorus. 
Ir čia padaryta yra didelė pa- 
žanga: choras dainuoja,
daug geriau, nė kitais metais. 
Matyt, kad naujoji choro moky
toja, p. S. Cherienė, dirba prie 
choro su dideliu atsidėjimu. 
Choras tečiaus yra nedidelis, o 
reikėtų, kad jis butų daug di
desnis. Nejaugi visoj No 
Sidėj, kuri giriasi, ir ne be 
mato, savo veiklumu, tėra 
tiek dainininkų-kių? Juk, 
dos, kiekvienas galėtų rasti i 
liekamo laiko vieną vakarą į 
vaitę pasilavinti dainavimo, 
to jis pats turėtų naudos 
smagumo.

Todėl — sėkmingos ateinan
čiais metais darbuotės “Pir
myn” chorui ir jo vedėjai!

—Bk.

Malūnas atsidarys šį 
šeštadeinį

Art Gulino ir jo kolegijos ben
drai, paskilbusis Rytų Orkes
tras, bus nuolatiniu patrau
kimu publikai.

Art (ktlino ir jo kolegijos Len
ai, vienas geriausių šokiams 

tapo 
t. y. 

avė-

rytinių valstijų orkestrų,

Chernausko daržo, Archer 
nue ir 79-ta gatvė, kaip 
traukimas šokėjų ateinantį se
zoną: jie pradės groti, kai “Ma
lūnas” (The Mill) atsidarys at
einančio šeštadienio vakarą, ge
gužės 12-tą.

1>11-

ro- 
nu- 
sa-

n

Choras neturi ypatingų rė
mėjų, kurie mokėtų duokles, 
bet pasilaiko pats savo jėgomis. 
Pečiaus, kad jis turi pritarimo į 
North Sidės lietuviuose, rodo ir 
praėjusi vakarienė: j ją susu 
rinko gana apstus būrelis north 
sidiečių. Buvo svečių ir iš ki-! 
tų kolonijų, k. a.: p. M. Vaidy- 
la. Dr. Margelis su žmona, dai
nininkė S. Krasauskienė, daini
ninkas P. Stogis ir k. Visas va
karas praėjo labai smagiai ir 
linksmai, prie šokių ir pašnekė
siu, o laike vakarienės buvo 
ir programūlis, su dainomis, 
deklamacijomis ir kalbomis.

Dr. A. Montvidas, pagiręs 
northsifTiečių veiklumą, plačiau 
apibudino “Pirmyn” choro dar
buotę, tokio choro reikalingu
mą ir pabriežė, kad “Pirmyn” 
choras, sutvertas LSS. 81 kp., 
yra pažangus choras ir tokis jis 
ir pasiliks. Taipjau užsiminė ir 
apie reikalingumą kooperavimo 
tarp chorų ir artistų.

Kalbėjo ir Dr. A. Margeris 
—apie “purviną politiką”, kam 
ji yra kišama į dailę. Mat, jam 
nepatiko Dr. Montivdo pareis-Į 
kimas, kad “Pirmyn” choras 
yra ir pasiliks pažangus choras. ! 
Tai ir esąs kišimas į dailę “pur-

Karpenteriai dirbo per kele
tą paskutinių savaičių, 
priruoštis “Malūną” (The Mill) 
tinkamai atidarymui. Ir kai šeš
tadienio vakarą durys atsida
rys, tai šokėjai ir šokėjos tu
rės smagumo šokti ant erdviau
sių ir patogiausių šokimui grin
džių Chicagos priemiesčiuose, ir 
grojant tokiai muzikai, kurios 
niekas ir i.itkur nesubvtis.

idant

Art (iuiino ir jo orkestras 
jau senai yra pasižymėję ry
tinėse valstijose. O tarpe tų vie
tų, kuriose jis turėjo ypatin
go pasisekimo, tenka pažymėti 
šios: Nixon Cafe, Bcnjowannie 
Cafe, Ninon 'l’eatre (visos Pitt- 
'burgh’c), taipgi vienus metus 
pagarsėjusioji', kaip “miliono 
dolerių”, South Shore Inu 
(Erie, Pa.) įstaigoje.

tai ne

kokia kitokis

tai taip, l’et 
žmones už 

visų geras.

1. Kovoti už tinkamiau uždė-
•v • ■ A• - • tas taksas. Visi nariai, kurie
išrinktiems Seiman skundėsi didelėmis taksomis,

|turi atsikreipti arba i Kliubo 
tam tikslui išrinktą komisiją, 
arba į Kliubo sekretorių, 6953 

ISo. Western avė., arba į Anton 
Michalo, 2545 VVest 69th st., 
arba į Kliubo pirmininką. Ne
vėluokite atsikreipti.

2. Nutarta mėginti gauti vie- 
Inam kitam lietuviui darbą prie 
1 naujai atidarytos mokyklos ap
žiūrėjimo. —Reporteris.

čio kuopų delegatų, išrinktų sei 
man, susirinkimas ateinantį sek

tuvių Auditorijoje, 2:30 vai. po 
pietų.

Kad jau visos kuopos išrin
ko delegatus seiman, tai nėra 
abejonės, šeštam apskričiui pri
klausančių kuopų yra keliolika 
įvairiose kolionijose. Todėl ap
skričio valdyba nutarė sukvie
sti delegates-tus, kad gerai su
sipažinus, pasitarus apie bėgan
čius musų 
lūs. Taigi, 
tai-tės, visi

organizacijos rcika- 
gerfriamieji delega- 
esale kviečiami at-

sekmadienio vakare 
6-to apskričio jau

Prie to, 
bus gražus 
nuoliu kuopų koncertas, šokiai 
ir balius.

K. J. Semaška, Apskr. Sek r.

Marųuette Park
Persikėlė į naują vietą

Šioje apielinkėje viešoji pra
dine mokykla buvo iki šiol la
bai neparanki. Mokyklų lankan
čius berniukus ir mergaites mo
kinta mažiukėse pašiūrėse, 
patogiose mokinimui.

ne*
Bet šio

mis dienomis mokykla persikė
lė į naują trobesį, pastatytą ant 
viso bloko, 'l’ai bus viena ge
riausia įrengtų visų Chicagos 
pradinių viešųjų mokyklų. Mo
kyklos pastatymas, sakoma, 
kaštavęs miestui apie milioną 

! dolerių.
So. VVest Lithuanian 

American Club
So. VVest American Lith- 

uanian Political Club turėjo su
sirinkimą pereitą trečiadienį. 
Tarpe svarbesnių tarimų buvo 
tokie:

Graboriai

S. D. LACIIAVICZ
Akių Gydytojai

Tol. Victory 6279

DR. G. SERNER

Įvairus Gydytojai

ELENA MAJAUSKIENfi 
Po tavais Petravičaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 7 dieną, 12:00 valan
dą ryto, 1928 m., sulaukusi 47 
metų amžiaus, gimusi Rasei
nių apskričio, šidlavos parapi
jos ir miestelio. Amerikoj iš
gyveno 18 metų. Paliko dide
liame nubudime vyrą Franciš- 
kų, sūnų Juozapą, brolį Anta
ną ir gimines, o Lietuvoj 3 
seseris: Agotą, Zofiją ir Fran- 
čišką, brolį Benediktą. Kūnas 
pašarvotas, randasi SS 11 llovi- 
ston Avė., So. Chicago.

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

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

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnūs, Brolis 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis Yards

kiais specialiais nusamdymais, 
kaip metiniam bankietui ir šo-

\V estern
.a Salio

Naujų Metų šo-
Parko Biznierių 

.lis taipgi kart kar-

! kini, kurį parengė
Į Electric Company 
; viešbutyje), ir 
kiui Hansen 
asociacijos.
temis yra grojęs radio stočiai

“Malūnas” (The Mill) bus 
priežiūroje paties Norval E. 
Packwood, gerai žinomo teatrų 
ir bankietu saliu matfadžerio

Telegrama “Naujienose 
atsiimkite!

Iš Ford, Onlario, Canada, yra

K. P. Rasei u. 
ta t; legrama

adresuota vardu:
Kam priklauso!

— atsiimkite!

PRANEŠIMAI

vinos politikos”, 
jį ateinąs Bgoni: 
klausius kas jis 
kas, katalikas ar 
bet tik klausias 
Taip esą turėtų 
profesijoj. Taip,
Dr. Margeris gydo 
pinigą, o pinigas 
Choristai gi nėra profesionalai, Į 
ne už pinigą jie dainuoja, bet 
vien dėl estetinio pasitenkini-! 
no ir todėl pasirenka sau maž
daug vienokių idėjų draugus su 
kuriais dainuoti. Todėl netik ne; 
vietoj, bet ir gana kokti buvo > 
ta kalba apie “purviną politi-i 
ką”—ir bereikalinga: į bolševi
kišką bučių, ar į parapijos cho- į 
ro gardą “Pirmyn” choristus, 
nuvesti nepasiseks netik Dr. 
Margcriui, bet ir bile kam ki-1 
tam.

A. Zavistaitė gražiai padek-; 
lamavo K. Binkio eiles “Gėlės! 
iš šieno”, viena “Pirmyn” cho
ro mergaitė gana vykusiai solo. 
padainavo keletą dainelių, pa-i 
dainavo keletą dainelių ir mote- į 
rų choras, pagalios ir visas i greitai, 
“Pirmyn” choras—ir tuo pro-1 
gramas užsibaigė.

Kaip minėjau. “Pirmyn” cho-; 
ras yra padaręs didelio progre- Į 
so. Jis yra dar toli nuo tobulo 
dainavimo, bet i>rie jo eina. Ir! 
jeigu choristai padirbės dari 
kiek laiko, tai jų dainavimas

Drangystė l’alaiinintn.H Lietuvos Į 
laikys mėnesinį susirinkimą trečia-, 
dienyj, 9 dieną gegužio, 1928 met., 
7:30 vai. vakare, Chicagos Lietuvių 
Auditorium svet., 3133 S. Halsted St. ■ 
Gerbiami draugai, malonėkite visi 
laiku pribūti, nes turim daugel svar
bių reikalų dėl aptarimo.

Rašt. K. J. Demereckis.

L. S. S. 4 kuopos su 
sirinkimas

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
1 kuopos susirinkimas įvyks i 
trečiadienyje, gegužės 9 dieną, į 
Aušros knygyno kambariuose, 
3210 So. Halsted st. Pradžia 8 
valandą vakaro. Visi kuopos na
riai bukite laiku. Yra svarbių! 
reikalų apkalbėti. — Pirm.

J. AUK YLA. ~ Malonėkite 
silankyti į Naujienų ofisą, 

kaip galite.

at

BĮ LETAI
ari. A. Sodeikos koncertui 
gauti iš anksto sekamose 
"Naujienose”, “Draugo” ir 
čio” redakcijose, Betliovan 
vatorijoje. Universal State 
Metropolitan State Banke, 
poi t Furniture Co., p. Petrulio ap- 
tiekoje, p. Stankūno fotografijų siu-1 
dijuje, p. liozciihkio real eslate ofi-

galimu 
vietose: 
‘Murgu- 
konccr-
Bankc, 

Bridge-

ANTANAS BALEL1ONLS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 8 dieną, 12:55 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 39 
metų amžiaus, gimęs Kimenų 
kaime, Saločių parapijos, Pu 
svalio apskričio, 
gyveno 15 metų, 
liarne nubudime 
draugus.

Amerikoj iš- 
Paliko dide- 
gimines ' ir 

Lietuvoj seną moli- 
nslę, 2 broliu ir 2 seseris. Kū
nas pašarvotas, randasi pas 
Augustą Zigmontaitj, 930 W. 
35 PI. Tel. Boulevard 0989.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
gegužio lt dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų j Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Daleiionio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų i 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, -
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Lietuvis Graborius ir 
Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
8Ws.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIŲ S;

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn
CHICAGO, ILL.

Avė

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUS E R K A

3252 South Halsted Street

Viršui Universal
State Bank

Lietuvis Akių Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1
Jei abejoji apie savo akis, cik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevartl 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos nuo 9 iki 

nuo 6 iki
apart šventadienio ir ketvirtadienio

11 vai. ryte;
8 vai. vakare

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

*4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820 

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prąspect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Bcaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0164

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenue 

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

t Res. Telephone 1*1 aza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. NedėL nuo 10 iki 12 v. dieną l’ho n e Midway 2B8O

4729

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Naklj So. Shore 2238, Blvd. 6188

a
JONAS DAUSKURDAS
Persiskyrė su šiuo pa

sauliu gegužio 6 d., 1 vai. 
po pietų, 1928 m., sulau
kęs 52 metų amžiaus. Pa
ėjo iš Lietuvos.

Laidotuvėmis rūpinasi 
Anufras Damoševičia. Kū
nas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage avė.

Laidotuves įvyks ket
verge, gegužio 10 d., 2 vai. 
po pietų iš Eudeikio kop
lyčios bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. Jono Daus- 
kurdo giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kivečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą. Nuliūdę

Draugai.
Laidotuvėse patarnauja 

graborius Eudeikis, telefo
nas Yards 1741.

PRANCIŠKUS GRIGALIŪNAS

ZIDORIUS MIKLIUS
Paliko mylimą moterį Ona, 

šunų Joną, 3 seseris Elzbietą, 
Uršulę ir Moniką, pusseserę 
Veroniką ir pusbrolį Povilą ir 
gimines. Atsiskyrė iš musų 
palikdamas mus nuliūdusiais 
ir pilnus širdgėlos gegužio 7 
dieną, 1928, 11:30 vai. Išgyve
no ant šio svieto 38 metus, o 
šioj šalyje 20 metų. A. a. Zi
dorius Aliklius gimė Lietuvoj, 
Kauno vedybos, Raseinių, Vi- 
duklios. Dabar randasi pri
rengtas į paskutinę kelionę 
namuose 853 W. 681h St.

Laidotuves įvyks subatoj, 
gegužio 12 d., 8:30 vai. ryte 
iš namų į šv. Jurgio bažny
čią, kur atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
Iš ton bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti mirusiamjam paskuti
nį patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Liekame nuliūdę

"* Moteris Ona, Sūnūs Jonas, 
seserys ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Mažeika, tel. Yards

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 6 d., 3 vai. po pietų, 
1928 m., sulaukęs 31 metų 
amžiaus. Gimęs Šiaulių apskr., 
Joniškio

Paliko 
du pusbroliu Romaną Mažei- 
ki ir Joną Kurelį, pusseserę 
Rozaliją Einikienę ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 
3110 S. Wallace St.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
gegužio 11 d., 2 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi a. a. 1*’. Grigaliūno gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

parapijos ir'-kaimo, 
dideliame nubudime

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

su
12I

I
Ki-
su-

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

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

Ofiso ir Res. Tol. Boulevard 5913
DR, A. J. BERTASII

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

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

A.IUONTVID.M.D.
1579 Mihvaukeą Avenue, Room 209

x Kampas Nortlį Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

UltraViolėtinė įšviesa ir diathermia
Phone Canal 6222

DR. M. J. SHERMArr 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1721 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį į

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 VVest 22nd Street

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si Jiaujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 
Palengvins akių įtempimą, kinis 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Bcnlevard 7589

(Cor. Leavitt St.) 
1—3 ir 7—8; Ned. 10—12— v . — j - ------------- ---------

Rezidencija 6610 S. Maplewood Avė., 
Tel. Republic 7868 

CHICAGO, ILL.

DR. G. L. MADGL
DENTISTAS .

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

ryto ' Tel. Cicero 49

Advokatai

A. K. Rutkauskas. M. D.
44*2 .South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. liemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS |

3243 Sp. Halsted St.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

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

Office Boulevard 7042 •
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Telephone Hemlock 0066 
DR. B. J. ROOTH 

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. 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. I 

CHICAGO

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

Pusbroliai, Pusseserė 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauji 
būrius Eudeikis, 
1711.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

Mn

Garsinkites Naujienose

127

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyveninio vieta < 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo u iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 200111
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

Dr. J. J. Kowarskas'
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutartį >

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tol.: įlydo Park 3395

105

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Bordcn)
LIETUVIS ADVOKATAS
VVest Adams St. Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

ir pritaikimoEkspertas tyrimo akių 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kainp. 18 St., augštas

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

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro
Nedčliuj nuo 9:30 iki II v. dieną.

Phone Canal 0523

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drcxel 9191

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

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

arti 3tst Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare 
Nedėliomis ir jvenlad. 10—12 diena

I _

, John Kuchinskas ir, 
| Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

ralandos 9 ryto iki 8 vakare 
eredoj ir 1’čtnyėioį nuo 9 du 6 
lėlio j nuo 11 ryto iki 1 v. p. p,
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Automobiles Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial 
l'inansai-Paskolos

Tarp Chicagos 
Lietuvių Musical Instruments

Muzikos Instrumentai

Iš ekskursijos
Lietuvon

Ekskursija Lietuvon 
Estonia (Buitie American 
gegužės 2-ros dienos, rengta vi
sų lietuviškų agentų, nusisekė 
visais žvilgsniais.

Didelis būrys smagių ir lai
mingų lietuviškų ekskursantų 
(m s jų buvo .327 žmonės) 3 
valandą po pietų apleido suru
kusį Ncav Yorka ir išplaukė j 
atvirą jurų, kad pasiekti tą jų 
mylimą žemę, kur viskas gra
žiai žaliuoja, kvėpia ir žydi. 
Tai Lietuva, tai Klaipėda!

laivu, 
Line)

F. Grigaliūnas 
užsimušė

Pereitą penktadienį, kaip 10:- 
.30 vai. ryto, Frankis Grigaliū
nas, pląudamas langus antro 
aukšto trobėsio, nuvirto žemyn 
ir susižeidė.- Sekmadienyje, ge- 
gūžės 6 dieną, Grigaliūnas mi
rė. Tai atsitiko 4 valandą po 
pietų. Trobesis, kurio langus 
plaudamas Gr>KaHunas susižei
dė, randasi adresu 707 North 
Clark St.

Apd raudos kompanijoje Gri
galiūnas buvo apsidraudęs, bet 
kompanija išmokės apdraudos 
pinigus tik giminėms. Taigi, 
vėlionies Grigaliūno giminės 
malonėkite atsišaukti. Kreiptis 
delei pilnesnių informacijų rei
kia į p. Mike Rutkauskas. 707 
North Clark St., Chicago. Tel. 
Delaware 9574. Velionis dirbo 
p. Rutkauskui.

fctaSSIFIED APS, j
Educational

Mokyklos

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia 
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo Šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Haisted St., Chicago, III.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Educational
Mokyklos

Miscellaneous
{vairus

Turėkit Gražią Pievą 
šįmet

Turėkit turtingą juodžemi 
Atsišaukit

H. MARTIN
Stewart 9244 arba Regent 2392

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

GEROS, riebios juodžemės galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
ir t. t. Šaukit Nevvcastle 2818.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
6201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba uykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
OTTO W1TTBOLD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

HELBERG juros, turi pinigą pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% kotnišo. 
Taipsri nirani »nor ariiSi ai _ Room 0*7-8. 
192 N. Clark St. Deai boro 4020.

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent- 

re IVf hmesota. North Dakota i» 
Montana. Renduokit arba įsitaisy- ( 
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 1 
ir Jara auginimas užtikrina pasise- AK JUMS REIKALINGI PINIGAI? 
k>my Iilaho, Washington ir Oregon MES (lal.ome 2 ln„rgičlu5 ant 
valstijose dar pne paminėtų progų, | y 
-iimti a ‘^i $5000. Lengvais išmokėjimais.
™ “tinimas"Plitt W,NT0N AND NART’!N 
VIETŲ JĖSKOTOJAMS PIGUS
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika-
laukit DYKAI Zone of Plenty kny-i 9-RTTS MOPGTf'TTTSlgutės arba smulkesnių informacijų £ , 1V117JXIxI.V1UD
bite kokioje valstijoje, e. c. LEEDY Padarome į porą dienų
?tepPaiL9,M?nTt t/orthern ltoUwa* PETRZILEK BROS. & CO.

1647 W. 47th St.
Business Service

Biznio Patarnavimas

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

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam ir popieruojam. Užlal- 
<om malevą, po pi erą, stiklus Ir t t 

3149 So. Haisted St. 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANčIONIS, Sav.

BREVVER’S MATTRESS 
upholstering šapa. Mes matrasųir i ,

specialistai. Paimam ir pristatom j 
namus. 

644 E. 43rd Street 
Drexel 2287

$5 ĮMOKĖTI 

KITUS Į
3 METUS

MŪRINIAI ir mediniai namai, 
garažai, porčiai, pakeliam namus, 
pertahom, jdedam cementinius pa
matus, šalygatvius, grindis, stogus,

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_____

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui maišytų skudurų. Nuolat dar- 
bn.H. T.TCV. U ROS., 1510 Newberry

darome 2 inorgičius ant 
Iniproved Real Estate. $500 

* ’imais.
......... ...........  NARTEN
6829 S. Haisted St.

REIKALINGA moteris prie namą 
darbo ir prižiūrėti 2 vaikus. 1251 W. 
72nd St. Vincennes 7821.

DABAR TURIME DAUG IR 
ĮVAIRIŲ GERŲ DARBŲ

Virėjų, $35 j savaitę. Lovų taisy
tojų, $65 j mėnesį. Antrarankių vi
rėjų, $20 j savaitę. Patarnautojų į 
ligonines, 
kambarys, 
vaitę. 
į suv 
$16 j savaitę.

j mėnesį. Antrarankių vi

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
AugŠčiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

1739 So. Haisted St.
Chicago, Iii.

BE KOMIŠINO 
Antri Morgičiai nuo $100 

iki $300 
Petrzilek Bros. & Co 

1647 West 47th St.

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

1618 W. 18th St.
I. F. l)ankowski, pres.
C. 'r Dankowski, ižd.

malevojam, t plasterioiam, įvedam PASKOLA namų savininkams nuo 
jlumbingą, visas darbas garantuo- j $100 iki $500, be užtraukimo morgi- 
as, telefonuokit dėl dykai apskait- čių arba kitokio užtikrinimo paskola 

liavimo, Brunswick 4707. pataisymams, apmokėjimui taksų,
. _ , „ į assesmentų arba kitokių skolų. Grei-
AJAX CONSTRLCIION CO. 'ta pagelba. Prieinamos sąlygos.

CENTRAL FINANCE CO.
2206 Mihvaukee Avė. Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Wells SL

MES atliekame viską prie na
mų statymo. Taisome, perdir
bame namus, bungalows, gara
žus, porčius. Atsišaukit pas mus bių. Perku ir parduodu morgi 
dėl dykai apskaitliavimo.
ANDERSON and LEEVVORTH

935 W. Marquette Road
Tel. Wentworth 8548

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy-

čius.
.JUSTIN MACKIEVVICH

2342 So. Leavitt St.
Phone Ganai 1678

KRISHACK
Anglys, Malkos, Ledas, Perkrausty-1 
mas, Automobiliais Patarnavimas. Į

4628 Wentworth Avė. ‘
Phone Yards 5318

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

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei-I 
lai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apslcait- 
liavimas. Kedzie 5111.

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

Financial
Finansai-Paskolos

Personai
________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

Patentą 
i >u 

ir

Be Komiso ir Išlaidų, ) wrighto. ,iandie. Pat( 
Mes paskoliname jums $100, $200 reikalais kreipkitės prie manęs 
arb»w$?°°» imame legali nuošim- • pi]nu užsitikėjimu. Teisingas 
tį. Pinigus gausite į 12 valandą. Greitas patarnavimas. 
Industrial Loan Service'

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

B. Pelechowicz 
Registered Patent Attornay, 

2860 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

M & K Motor Sales
cmiraroH Minamai ir ataakano»auat vartotu 

kart], Dar<tayinAtojaL( 1OO_ garantuotų v/ajrtoto 
stovyje 
32OUO. 
teturiu 

naia.

kurni pnrdn <>< t n mi nuo ^LHO tkJ 
turim* teartą kuria tinka viso- 

reikalam*. C«Mti, taniokAjlmala, mat-

081J-18 So. BalatM 8t.

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

7020 So. Haisted St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

' DĘLICATESSEN, grosemė, sal- 
clainjlj krnutuvė pardavimui.
mas biznis. Kandusi tarpe <2
bučernių, piiri ren<ia, 4 kambariai
iš užpakalio. 1848 W. (M St.

PASKOLINSIM nuo $56 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1199

PINIGAI SKOLINAMI 
Už Jūsų Karą

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

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

7715 S. Haisted Street 
Englewood 0027-0028

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

Selesmanų, kurie turi noro išsimo
kinti pardavinėjimo sulyg moderniš
komis metodomis. Nėra reikalo tu
rėti tam patyrimo, visko ko jums 
reikia tai pasiryžimo, noro ir suge
bėjimo mokintis, šis mokymas turi 
didelės svarbos kiekvienam, kas turi 
noro pasiekti ko nors geresnio, čia 
jus pasieksit, ir tuo pačiu laiku jums 
yra proga dirbti praktiškai atstovau
jant Chevrolet, Amerikos labiausia 
perkamą karą.

Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg.
108 E. Ohio St.

REIKIA vyrų ir shearmenų į ge
ležies atkarpų jardą. 1864 N. Lincoln 
Avė., netoli Armitage and Grand 
Avės.

REIKALINGAS siuvėjas prie vy
riškų naujų ir senų drapanų. Kt 
Laucius, 3317 Auburn Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi { 24 

valandas.
Musą išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
83S5 So. Halatod St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

REIKIA patyrusių moterų skudu
rų sortuotojų. Atsišaukit PEOPLES 
IRON & METAL CO., 5835 South 
Loomis Blvd., Wcntworth 6754.

$45 j mėnesį, valgis ir 
Prie apvalymo, $20 j sa- 

| dirbtuves merginų, $12-^15 
ę. Prie virtuvės moterų, 

‘ Prie pentrės mergi
nti, $18-$20 į' savaitę. Indų plovėjų, 
$15-$18 j savaitę.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
x BUREAU

4193 So. Haisted, 2 fl.

For Rent
RENDAI 6 kambarių fintas, ga

ru apšildomas. Gražioj vietoj. $65 
j mėnesj. 6816 S. Caluinet avė.

11UDSON *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. Haisted St. 
Atdara visada

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

PAŪKARD 1921. Twin 6, FslTvyJ 
$325, tiktai biskj įmokėti. A. L. 
ARGO. Hemlock 8004.

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

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

3221 W. 38th Street

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy- 

m'-i ir pardnvi m vi tvarto, morgičių rei— 
keJais, notariniifiku raStu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
tles pas

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

Boulvard 0611-67X4
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDEUS.

PARDAVIMUI, lotas 75x125, jren-
PARDAyiMUI karČiama pusė. Pi- gtas su 3-4 kambarių apt. ir 2-4 

giai. Geroj vietoj, tarp svetimtau- kambarių apt. prie 3941-5 S. VVells 
cių, prie dirbtuvės. Moteris negali st. Medinis namas, labai gerame 
2 vietas apdirbti. i stovyje, kaina $6,000, cash $2,000.

461 W. 43rd Street f f. J. COLEMAN and CO.
------------- ----------------------- ,------------ 129 E. Pershing Road

I ' Blvd. 7769

PARDAVIMUI grosernė ir deli- - 
catessen krautuvė. Geras biznis. 
Greitam pardavimui dėl ligos šei- . 
mynoj, nebrangiai. 1704 W. 46 St.,, kambarius, 
Tel. Yards 1255

BERVVYN
Pardavimui 4 bungalows po 6 

, karštu vandeniu šildo
mi, lotai 32x125, yra ledaunės, pro- 
sinimui lentos, viskas naujos ma- 

$250 cash ar daugiau, kitus 
,,__ _____ Informacijų šaukit

senas ir jferas biznis. Pigiai. 107221 Belmont 9721 arba Merrimac 8567 
So. Michigan Avė. '—

j Uos, $250
PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė, kaip rendą.

Musical Instrumento
Muzikoa Inatrumentai

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

GROJIKUS pianas A-l stovyje, 
turi puikinusį toną, parduosiu už 
$75. Yra 70 roleriai, benčius ir ca- 
binet. Dalį pinigais, o kitus išmokė
jimais, 6512 S. Haisted St., 1 fl.

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

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

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

Savininkai

806 
D.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠ SANDELIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI 

$300 vertės mohair sek. setas 
$400 Imp. Lin. Frieze par. setas 
$250, 3 šmotų miegruimio 
$400 walnut miegruimio 
$225, 7 šm. valg. kamb. 
$145 walnut valg. kamb. 
$85 9x12 Wilton kaurai . 
$145 9x12 French Wiltons 
$75 Coxwell krėslai .........
5 šmotų pusryčiams setas 

Atdara vakarais ir nedaliomis 
AVAILABLE FIREPROOF 

AND STORAGE CO.
7728-32 Stony Island Avė.

setas 
setas 
setas 
setas

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

$5

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

KELETAS FARMŲ

NORIU pirkti už cash rezidenci- 
PARDAVIMl'l bučernė ir groser- ju h- biznio namu, kurios butų tur

nė pigiai. -Apgyventa visokių tautų. į pė 69 ir 73 ir California ir Western 
Priežastis svarbi. 2837 \V. 39th St. | Avė. Taipgi 20 iki 40 akrų farmų, 

-------- ~ • 75 mylios nuo Chicagos. 
ir auto- Į A. LYNCH

Kreipkitės | *s* Dearhorn St., Central 3651
PARDAVIMUI garažas ir auto-Į 

mobilių taisymo biznis. I 
pas savininką. 3109 W, 38 St.

Exchange-----Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokių kai
nų. Lotus, farmas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba iš
mainysime.

A. GRIGAS
3114 So. Haisted Street

Tel. Victory 4898

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

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI arba mainymui dvi 
murinės lningalow. 8132 ir 8134 St. 
Stevvart Avė. Atdaros dėl apžiūrėji
mo

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

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

$12 ir daugiau
Dunn Bros. Fireproof Bldg. 

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

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

1543 N. Homan Avė. 
Netoli North Avė.

ra-

..... . .......... I
DIDELIS išpardavimas valgomų 

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

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

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

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

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Haisted St.

mo
vai-
se- 

Ge- 
kai-

DIDZIAIJ81S bargenas minate. Mes par
duodant pigiausiomis kainomis, Viskas par
duodama už užlaikymą. Seklyčių, iniogrui- 
mių, vaikomų kambarių antai, liampoa, 
katilai. BALI) STORAGE CO., 1142 W. 
Madison St.

IS SANDET40 BAHOENAI
$30,000 vertės nauju rakandų ir kaurų 

turi būt iAparduota labai piiriai. 
4 kambarių, verti $1000 ... ........... $‘J05
4 kambarių, verti $2000 ................... $475
$200 Mohair Frieze seklyčios setas .... $88
$450 Frieze seklyčios setas ............ $145
$150 rioAutinis vaikomo kamb. setas $55 
$185 5 Arnotų walnut miegruimio setas $88 
Coxwell krėslai, kaurai visokios rųdies,
5 Arnotų pusryčiams setas .................

Klauskit Mr. Parmel
COLLINS 8TORAGE 
5114 Madison Street 

Atdara vakarais iki t». nedėlioj iki

$10

s

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

4444 Madlson St.

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

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

1. —35 akrai žemės vaisiais apso
dintos, sale golfo lauko, strytka
ris bėga pro šalį. Cemento kelias, 
elektra, vieną bamė, mažas namu
kas ir dar Keli budinkai. 5 akrai 
grėpsų (vynuogių), 10 akrų 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. 
|mokėjimas 4,000 dol.

2. —71 akras vaisių (fruktų) apie- 
linkfje šalę didelio rezorto ir golfo 
lauko ant kranto upės ir privačio 
ežero 700 pėdų ilgio, 10 pėdų gilio 
ežeras tarpe kalnų, strytkaris su
stoja prie durų, cementinis kelias, 
elektra, vanduo įvestas, moderniš
kai viskas įtaisyta. Labai gera vie
ta dėl rezorto. 20 akrų grėpsų (vyn
uogių), 9 akrai obuolių, vyšnių, gru- 
šių, slyvų etc. etc., 3 akrai puikaus 
miško.

3. —6 kambarių gyvenamas namas, 
2 didelės barnės, didelis vištininkas 
18x89 pėdų, visi budinkai apšvie
čiami elektros šviesa ir moderniškai 
įrengta. Yra taip-gi kiaulininkas, 
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. —400 akrų javų farma, 1 mailė 
nuo miesto, cementinis kelias per 
vidurį 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 
130 žmonių prie stalo, prie jo vir
tuvė ir kambariai patarnautojams, 
virėjams etc... Puiki apielinkė. Par
duodama su visu įrengimu k. t. lo
voms, pečiais, indais, golfo laukui 
reikalingais, įrankiais. Arti gelžke- 
lio, strytkaris čia pat stoja. Iteikn
iaukite fotografijų.

Kaina tik 70,000 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

Del platesnių informacijų šių for
mų reikale, kreipkitės į Naujienas. 
Klauskit J. šmotelis.

MODERNIŠKA 120 AKRŲ ĘIE- 
NININKYSTĖS FARMA

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

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

Pbone 364
INDIANA FARMOS

Prieš pirkimą matykit mus. Tu
rim virš 200 farmų išsirinkimui.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadvvay, 
GARY, INDIANA

PARDAVIMUI arbA mainymui 80 
akrų farma in Clark Coąnty, Wis- 
consin. Geras namas. Parduosiu ar
ba mainysiu į 4 flatų mūrinį.

F. BIRR
Keystonc 10003

SPECIALIS BARGENAS
Turi būt parduotas tuojau gra

žus 5 kambarių bungalovv, tai bus 
juikus dėl jūsų namas. Savininkas 
nori apleisti miestą. Viskas yra 

i įtaisyta vėliausios mados, parduo
siu pigiai pirmutiniam pirkėjui. 

PARDAVIMUI prie 5611 S. Ada; Bungalovv randasi prie 
St., 2 aukštų mūrinis namas, 6-7 5730 So. Whipnle St.
kambarių, karštu vandeniu šildomas J Raktai randasi
galit jį nupirkti labai pigiai.' 3211 W. 63rd St., Hemlock 4900

] MILLEH BROS. 6624 So. Haisted St.
iWentworth 4576 

Vienatiniai atstovai

IJC1TAC1JA
Subatoj gegužio 12, 1928. 8 kam

barių namas ant didelio loto, 144x 
125, bus parduota už jūsų kainą, jei 
jus atvažiuosite 2 vai. po pietų, 5480 
So. Neenah Avė., H bloko i šiaurę .
nuo Aivhe)- Avė. Informacijų galit, nes mes K^hm nuvežti 
gauti pas K. Ricker, 2458 So. St.; 
Ix)uis Avė;

nuo 8 vai. ryto iki 4:3(1 po pic-

3322 S. \Vallace St. 
Phone Boulevard 8032

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ 
EKSKURSIJOS

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

$10
iransportacija, hotelio 

valgį ir t. t.
Padarykite susitarimą

išlaidas,

Pardavimui arba 
Mainymui

4 kambarių cottage su garadžium, 
randasi Brighton Park. Savininkas 
mainys ant bile kokio biznio.

4 pagyvenimų mūrinis namas tin-

iš anksto, 
tik apru- 
Apžiurėkit 

musų miškų apaugusius vasarna- 
I mius, 75x150, $150, išmokėjimais, 
20% įmokėti, kitus po $5 į savaitę. 
Phone Wabash 6593 arba rašykit 
Long Lake Woodlands. Room 522, 
166 W. Jackson Blvd., Chicago. 
Pardavinėtojų reikia.

MES turime keletą 2 flatinių na
mų, kuriuos parduosime po $2500 

kitus lengvais mėnesi- 
aipgi 12 fla- 

' tų ir 6 flatų namus. Jei norite pui
kių bargenų, pasimatykit su mumis 
šiandie.

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

karnas mazAm bizniui. Randasi prie, jrnnVėius kilus lentz Sv. Jurgio bažnyčios. Jm„k« .$500 K imokiimais f. 
kitus kaip rendą. Savininkas mai-' - -
nys ant farmos arba lotų.

2 lotai išsimaino ant namo.
GAZOLINO Stašinas ir automo-i

bilių taisymo šapa parsiduoda la
bai pigiai. Savininkas mainys ant 
namo arba lotų.
C. P. Suromskis & Co.
3352 So. Haisted St.

Phone Yards 6751

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
Kampinis 8 flatų mūrinis na

mas, 6-4 ir 2-5 kambarių, vienų me
tų senumo, j Marųuette Manor, 

i 100% išrenduotas, $6500 cash. Vei- 
WESTMONT kit greit, šaukit FRED WILKEN,

6357 So. Kedzie Avė., Prospect 3000.
- PARDAVIMUI per budavotoją —-------------------------------------------------

24 nauji namai. 4, 5 ir 6 kambarių.
10 namų parduota Westmont. Chi
cagos greiči „ .
stis, C. B. & Q. transportacija, 35 
minutės važiavimo iki vidurmiesčio. 
Tiktai biskį įmokėti* kitus kaip ran
dą. Atdara visą.^ffeną nedėlioj. Ra
šykit arba telefonuokit.

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

PARDAVIMUI arba mainymui — 
moderniškas, mūrinis 2 flatų namas, 
karštu vandeniu Šildomas, tinkamas 
dėl rooming house, visi kambariai 
išrenduoti. Parduosiu arba mainysiu 
j bungalow arba cottage. Savininkas 

7821 Emerald Avenue 
Tel. Stewart 7764

BARGENAS ir lengvos išly- 
cagos greičiausiai augantis priemie- 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

$500 PIGIAU
Parduosiu modernišką niuri- 

nj bungalow už $9,500. Mes tu
rime namų materiolo biznj ir 
tas yra “foreclosure”, lotas 
30x125, naujai dekoruotas, garu 
šildomas įmūrytas plumbingas, 
tik $1500 įmokėti, savininkas 
Virginia 1050.

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

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

Plaza 4411

Už $250 iki $500 nupirksite nau
ją 5 kambarių murinę bungalow, 
octagon frontu, furnas šildomas, 
vėliausios mados, kaina $7500, $55 
j mėnesj, įskaitant nuošimčius. 
5635 Trving 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 Marųuette 
Manor, V2 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., A'ustin 6115.

6 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
bungalovv, karštu vandeniu šildomas, 
lotas 80 pėdų, randasi arti Mar- 
ųuette Parko. Turi būt parduotas 
Šią savaitę, kaina $8,500; galit pirk
ti su $500 ir tuojau kraustytos.

WALTER J. PAUL
6G01 S. Westarn 
3236 W. 55th St.

Republic 4170
Hemlock 238?




