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Lenkai tetrokštą matyti Lie 
tuvą laisva ir nepriklausomą

Lenkų delegacijos pirmininkas Kaune sa
ko, kad sienų tarp Lietuvos ir Lenkijos 
klausimas jau esąs išlygintas taip, kaip 
lenkai kad norėję

VARšAVA, geg. 10. [PAT], f daryti nepuolimo paktą, 
Raudonajam Kryžiui tarpi-i 

ninkaujant, tarp lietuvių ir len
kų eina toliau pertraktacijos 
dėl politinių kalinių apsikeiti
mo.

Konferencijos Kaune 
delegacijos pirmininkas 
kvko?] pareiškė lietuvių
dos atstovams, kad pirma len
kų lietuvių konferencijos sesi-l|ijos valstybių esąs tam tikras 
ja, Įvykusi gegužės 8 dieną, tu
rėjus įtikinti
— kuri ligšiol nepasitikėjus 
Lenkija dėl visai nepamatuo
tos baimės, buk 
sianti pavojumi 
Mriklausomyhi i, 
ji», pirma išėjus

spau-

duo
danti geriausių savo nuoširdu
mo Lietuvai įrodymų ir kad 
Lenkija neauklėjanti nė kokių 
nedraugingų Lietuvai tikslų. 
() kadangi sienų klausimas ta
pęs išlygintas einant Lenkijos 
pažvalga, tai Lenkija trokštan
ti matyt stiprią, laisvą Lietuvą. 
Tarp Lenkijos, Lietuvos ir Bal-

reikalų bendrumas. Kiekvienos 
lietuvių spaudą, tų valstybių nepriklausomybė 

garantuojanti nepriklausomy!>ę 
Lenkija nereikalaujanti 

su Lietuva, tačiau ma- 
kad susipratimas tarpLietuvos ne

su pasiūlymu

unijos 
minti, 
visų įvardytų valstybių lengvai 
galėtų būt pravestas.

(Atlantic and Pacific l’hotol

Amerikos lakūnas Floyd Bennett, sergąs plaučių uždegimu, guli rogėse, kuriomis jis buvo nuga
bentas į Quebec’o ligoninę. Ten balandžio 25 dieną jis mirė. Bennett susirgo kelionėje, skrisda
mas į Greenley salą vokiečių-nirių Atlanto skridikų gelbėti. Jo kūnas buvo iš Kanados parga
bentas į Washingtoną ir palaidotas nacionaliniuose Arlingtono kapuose.

Ko«eS^- Lietuvos žinios
fe-

15 maiš-
Keliuose susikirtimuose su 

deraiine kariuomene 
tininkų užmušta

Suimta komunistė Mal
ke Chodosytė

Meksika, 
valstijoje 

jvyko ke-

geg.
Karo departamentas

GUADALAJARA, 
geg. 10; — Jai i sco 
pastaromis dienomis 
lėtas susikirtimų tarp maišti
ninkų bandų ir federalinės ka
riuomenės dalių. Tuose susi
kirtimuose buvo penkiolika 
banditų nukauta.

380 maištininkų pasidavė
MEKSIKOS MIESTAS, 

10.
praneša, kad nors dar šia n ir 
ten maištininkų bandų pasiro
do, teeinu iš viso maištininkų 
judėjimas yra jau patremptas. 
Per pastarą savaitę 
stijoję vyriausybei 
380 maištininkų.

EI Sol laikraščio 
prezidentas Gailės pasirašęs de
kretą, kuriuo įsakoma depor
tuoti iš Meksikos visus svetim
šalių kunigus, kurie buvo rasti 
kalti dėl religinių įstatymų lau
žymo.

Jalisco val- 
pasidavė

pra nešimu,

KAUNAS. — Klaipėdoj šio
mis dienomis sulaikyta garsi 
komunistė instruktorė ii’ ko
munistų partijos veikėja Malke 
Chodosytė. Chodosytė Lietuvoj 
senai žinoma kaip žymi komu
nistų partijos veikėja, daug 
khrtų jau bausta ir kalėjime 
sėdėjusi. Iki 1926 m. gruodžio 
rnėn. 17 d. Chodosytė veikė ar
timam kontakte su komunistų 
partijos centro komiteto na
riais, Požėla ii’ Greifenbergeriu, 
kurie vėliau buvo fašistinės Lie
tuvos valdžios sušaudyti, kalti
nami dėl priešvalstybinio vei
kimo ir organizavimo ginkluo
to sukilimo. Po gruodžio 17 d. 
perversmo Chodosytė buvo pa
sislėpusi; vėliau pasirodė ji 
Klaipėdos mieste ir krašte, kur 
organizavo moterų komunisčių 
kuopeles. Chodosytė veikė 
“Mortos” slapyvarde.

Suėmus ir padarius kratą, 
pas ją rasta komunistinės lite
ratūros.

Britai liepia Karoliui I 
urnai apleisti Angli

jos žemę

Franeuzų lakūnai i 
skrido 20,000 mylių 

kelionėn

Jungtinės Valstybės 
neįsileidžia sovietų 

valdininko

Karo cenzūra nepralei
do vienkartinio leidinio 

“Antras Žodis”

geg.GODSTONE,
10. Aukštas policijos valdi
ninkas vakar vakarą atlankė 
Rumanijos eks-kronprincą Ka
ndį ir Įspėjo ji, kad jei jis 
urnai neaph isiąs Anglijos, 'tai 
vidaus reikalų departamento į- 
sakvmas deportuoti ji busiąs j- 
vykintas.

[Britų vyriausybė 
laukan Karolį dei to, 
konspiruojąs pasigrobti Rumu
nijos
užėmęs jo 6 metų amžiaus sū
nūs Mykolas.]

Karolio padėjėjai busią į 
atiduoti teismui

BIT.IIAH ĖST AS, R u manija, 
geg. lo. Rumanijos vyriau
sybė pareiškė, kad asmens, su
siję su buvusio kronprinco Ka
rolio sąmokslu skristi iš Londo
no i Albajuliją, kai praeitą sek
madienį ten prasidėjo Rumani
jos ūkininkų kongresas, busią 
teisiami kaip valstyl>es išdavi
kai ir nubausti 
me.

Julių Maniu, 
ninku partijos 
nuneigia kaltinimus, buk ūki
ninkai pritarią Karolio grįži
mui į Rumaniją.

PARYŽIUS, geg. 10. — Pasi
žymėjęs franeuzų aviatorius 
Pelletier d’Oisy su dviem savo 
draugais, Įeit. Goninu ir me
chaniku M. ('ariu, išskrido il- 
gon, 20,000 mylių, kelionėn Į 
Aziją ir algai. Lakūnai skrenda 
į 'Lokio per Bucharestą, Persi
ją, Indiją ir Indo Kinus ir

Japonija ginasi, kad 
nesirengianti ka
riauti su Kinais

Studentas užsimušė ae
roplanui nukritus 

žemėn

Monarchistų lyderis 
suimtas Vienoje

K).

tremia 
kad jis

kuri dabar laiko

aštriausia baus-

Rumunijos uki- 
vadas, griežta:

Fish Story? Bet vis tiek 
paklausykite

geg.
Ore- 
kaij 
(sal-

Vyriausias kelionės tikslas 
yra demonstruoti galimumą 
oro tarnybos tarp Paryžiaus ir 
Franeuzų Indo-Kinų.

Pautų Sąjunga kal
bėsianti į pasaulį per 

radio

10.—Tautų Sąjung; 
formuoti pasaulį, 
Europos kraštus, 
pavartodama tam 
Kootvvijk radio
jos valdžia tą stotį vartoja susi
siekimui su Olandų Rytų In
dais.

geg.

tai yra ne 
per radio, 

Olandijos 
stotį. Olandi-

Japonų 
tuojau 
kai tik

kariuomenė busianti 
ištraukta iš šantungo, 
ji įsteigsianti tvarką

TOKIO, Japonija, geg. 10.
Užsienio reikalų departamen
tas pareiškė, kad Japonija siun- 

į šantungo 
gyvenantiems

OBEGON CITY, Ore., 
10.—VVilIamettc upė lies 
gon City visados garsėjo 
geriausia vieta vašilams 
mon) meškerioti, bet šiemet
tie vašilai tapo nepaprastai pa- 
lankųs meškeriotojams: patys 
prašosi imti.

Du dideli vašilai, svėrių po 
septynioliką svarų, įšoko į pri
rištą pakrantėj valtį. Trečias 
vašilas, s veriąs aštuonis svarus, 
įšoko j valtelę, kurioj sėdėda
mas meškeriojo vienas Portlan- 
<lo gaisrininkas. Tai buvo vie
nintelė žuvis, kurią portlandie- 
tis tą dieną pagavo.

Šveicarija ir Vokietija leis 
Tautų Sąjungai savo radio 
pranešimams naudotis specia- 
ėmis telefono vielomis tarp 

Genevos ir Kootvvijko. Praneši
mų bus perduodami keliomis 
kalbomis.

Pranešimų siuntimas prasi
dės nuo gegužės 16 dienos, tarp 
I ir 1 valandos po pietų Green- 
\vich laiko. ‘

Tikimos, kad tie 
5ungos pranešimai 
tik Javą ir Saigoną, 
gtines Valstybes.

Stoties skelbimo
POLL; jos vilnių ilgis yra 18.4 
metrų, jėgos — 25 kilovatai.

cianti kariuomenę 
provinciją vien 
ten japonams ir jų turtui gin
ti. Jokios minties okupuoti Ki
nų teritoriją ji neturinti. Kai 
tik busianti atsteigta taika ir 
tvarka, ja.|X>nų kariuomene tuo
jau busianti ištraukta.

Šantungo geležinkelis nebu
siąs okupuotas taip, kaip pa
prastai kad okupacija supran
tama. Japonai tik pataisysią jį 
ir sergėsią, bet geležinkelis bu
siąs atdaras tiek šiauriečiams, 
tiek pietiečiams, jei tik jie nc- 
sikausią, o kautis 
leisią.

LAVVRENCE, Kas., geg.
— Vakar netoli nuo čia nukri
to iš 300 pėtlų aukštumos ae
roplanas, skridęs su trimis Į- 
gulos žmonėmis. Aeroplano pi
lotas išliko menkai fesu žeis
tas, bet jo pasažierių, Kansaso 
Universiteto studentų, vienas, 
Alfred Harwi, užsimušė, o ant
ras, L. Hardman, pavojingai, 
turbūt mirtinai, susižeidė.

19 žmonių žuvo dėl 
kalno nugriuvimo

N (įgriuvusių žemių devyni na
mai sunaikinti; traukinio ka
tastrofa

j a ponai ne-

žinios apie 
Kinuose, ne- 
prieš kinie- 

Kobe, Japoni- 
kiniečiu

kautynes Tsinane, 
sukiršintų japonų 
čius Osakoj ir 
joje, kur yra didelės 
kolonijos, vidaus departamen
tas įsakė pastatyti stiprią po
licijos sargyl/ą.

'rautų Są- 
pasieks ne 
bet ir Jun-

raidės bus

Duktė pasikorė, tėvas 
netyčia nusišovė

OMAHA, Neb., geg. 10. — 
Netoli nuo Omahos gyvenan
čio farmerio, Franko Vankato, 
jaunas sunūs rado medy pasi
korusią savo seserį Marę, 17 
metų amžiaus. Nusigandęs, jis 
bėgo namo pasakyti tėvui, bet 
palei ganyklos tvorą rado ir 
tėvą gulintį negyvą, šalę gulėjo 
šautuvas. Manoma, kad far- 
meriui lendant pro tvorą, jo 
šautuvas netyčia išsišovė ir šo
vinys jį kliudė.

Duktė pasikorė veikiausiai iš 
susisielojimo, kad tėvas nelei
do jai dalyvauti aukštesnės mo
kyklos mokinių žaisle dėl to, 
kad motina sunkiai serga ir

kad vargiai beišliks gyvas. guli Omahos ligoninėje.

Mergaitė ir du jos bro
liukai žuvo ugny

DENVER, Colo., geg. 10. — 
Evergreene, netoli nou Denve- 
ro, praeitą naktį gaisras sunai
kino piliečio Johno VVintono 
medinius dviejų aukštų namus. 
Liepsnose žuvo VVintono duktė 
Elsie, 18 metų amžiaus mer-

Traukinys užmušė moterį įgaitė, ir du sūnus, 9 ir 11 me- 
HARV'ARD, III., geg. 10. — tų amžiaus.

Traukiniui užgavus jos auto-i Tėvas sugebėjo pabėgti iš 
mobilį buvo užmušta vietos ugnies su vienų metų kūdikiu, 
gyventoja Mrs. Anna Mollin, kuris betgi buvo taip sužeistas,' 
28 metų amžiaus.

Del neišdavimo Belą Kun’o ra
gino Vengriją ginklu 
Austrijos miestus

pulti

. 10.- 
žinoma 

pulk. Gustavą 
liaudies jiarti- 
kaltinamas dėl 
valstybę mani-

TORONTO, Ontario, Kanada 
geg. 1(1.
bių imigracijos vyriausybe at
sisakė įsileisti sovietų teisingu
mo komisarą D-rą Isaaką Stein- 
bergą, kuris dabar randasi i'o- 
ronte. Steinbergas žada apeliuo
ti į VVashingtoną.

— Jungtinių Valsty-

ANCONA, Italija, geg. 10.— 
Del stiprių lietų netoli nuo čia 
nugriuvo nuo kalno žemės ir 
uolos ir užbėrė devynis namus. 
Iš jų griuvėsių- buvo išimti as
tuonių užmuštų žmonių kūnai.

Praeitą naktį susikūlė grei
tasis traukinys, įbėgęs į krūvą 
žemių ir akmenų, nugriuvusių 
nuo kalno ant geležinkelio li
nijos. Trys asmens buvo užmuš
ti ir aštuoniolika sužeisti, kai 
kurie pavojingai.

Nelaimė atsitiko tarp Cupra 
Marittima ir Grottamare, netoli 
nuo San Benedetto dėl Tronto.

žemės drebėjimas Yukone
DAVVSON, Y. T., geg. 10. — 

Yukcno aukso kasyklų srity 
šiandie buvo jaustas žemės 
drebėjimas.

Chicagai 
ralinis oro 
pranašauja:

ir apielinkei fede- 
biuras šiai dienai

Bendrai 
stiprokas, 
krypties vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 76° ir 53° F.

šiandie satflė teka 5:35, lei
džiasi 7:58. Mėnuo teka 1:27 
ryto.

gražu ir 
daugiausiai

vėsiau; 
žiemių

buvo

Vyriausybė areštavo 
monarchistų, 
Wolfą, lojalios 
jos vadą. Jis 
kurstomų prieš 
lestų skleidimo.

Tais manifestais monarchis- 
tas Wolf ragina Vengrijos le- 
gaciją Vienoje reikalauti, kad 
Austrijos valdžia išduotų Ven
grijai buvusį komunistų dikta
torių Belu Kun’ų, o jei valdžia 
atsisakysianti tai padaryti, kad 
Vengrija nutrauktų diplomati
nius santykius su Austrija ir 
pasiųstų savo armiją okupuoti 
svarbiausius Austrijos miestus.

Airių ministeris nubau
stas $2,500 už šmeižtą

DUBLINAS, Laisvoji Airių 
Valstybė, geg. 10. — Aukštasis 
prisaikintųjų teismas Dubline 
nubaudė Patriką Hoganą, že
mės ūkio ininisterį, $2,500 už 
apšmeižimą Josepho Malachi 
Muldoono, advokato.

Per rinkimų kampaniją Ho- 
gan viename mitinge, kalbėda
mas, viešai pasakė, kad Mul- 
doon esąs vagis, ir kad jis esąs 
tinkamas vagių ir bankų plė
šikų vadas. Advokatas Muldoon 
dėl to iškėlė ministeriui Hog- 
anui bylą.

Penki žmonės žuvo per 
potvynius Ontario pro

vincijoje

17 Rumanijos karei 
vių pasmerkti mir 

ties bausmei
BUCIURbkSTAS, Rumunija, 

geg, 10. — Sc‘ptyniolika karei
vių, kurie buvo kaltinami dėl 
pasisavinimo svetimų 
teismo tapo pasmerkti 
dyti.

Du kiti kultiiuimieji
mirė kalėjime, belaukdami teis
mo.

KAUNAS, bal. 19. — Kauno 
karo komendanto nutarimu su
stabdžius vienam mėnesiui 
“Lietuvos Žinių” leidimą, jų 
leidėjai užvakar išleido vienkar
tinį “leidinį “Musų žodis”. Va
kar norėta išleisti taip pat vien
kartinį leidinį “Antras žodis”. 
Kadangi tie leidiniai turi ne 
vienkartinio leidinio, bet laik
raštinį pobūdį, kuriems leisti 
reikia turėti apskrities viršinin
ko leidimas, karo cenzūra, iki 
nebus pristatytas apskr. virši
ninko leidimas, “Antro žodžio” 
nepraleido.

pinigų, 
sušau-

neseaia-i

Gen. Nobile pasirengęs 
skristi į ašigalį

KINGS BAY, Špicbergenas, 
geg. 10. — Gen. Umberto No
bile, pataisęs savo dirižablį Ita- 
lia, rengiasi rytoj išskristi į 
žiemių ašigalį, jei tik oras bus 
palankus.

Vietoj “Lietuvos Žinių” 
eina “Musų Vilniaus 

Žinios”
Kaune, vietoj fašistų valdžios 

uždaryto valstiečių liaudininkų 
laikraščio “Lietuvos Žinių” prar 
dėjo eiti dienraštis “Musų Vil
niaus Žinios”. Chicagoj gauti 
jau keli pirmi naujo dienraščio 
numeriai.

Korintas vėl žemės dre- 
I bėjimo supurtytas

ATĖNAI, Graikija, geg. 10.
— Korinto miestas, pastarųjų 

TORONTO, Ont., geg. 10. — žemės drebėjimų sugriautas, 
Kilusiuose’ šiaurinėj Ontario šiandie vėl buvo stipriai su- 
provincijos daly potvyniuose,1 purtytas.
kiek žinoma, penki asmens ne
teko gyvybės, o dviejų pasi
gendama. r1 į į i

Trys vaikai prigėrė, kai grį-

MOKINYS NUSIŽUDĖ

66,000 litų Klaipėdos 
ūkininkams

• KAUNAS.— Klaipėdos smul
kiųjų ūkininkų susivienijimo 
valdyba kreipėsi į žemės ban
ką, kad duotų ūkininkams pa- 
vasario sėjai paskolų.

Teko patirti, kad žemės ban
kas jau esąs paskyręs 66,000 
litų, kurie bus išdalinti smul
kiųjų ūkininkų susivienijimo 
d-jos nariams per smulkaus 
kredito banką Klaipėdoj.

Užpuolimas prie de- 
marklinijos

KAUNAS. — Balandžio 18 d. 
12 vai. Gervinių kaime, apie 
100 metrų nuo demarkacijos li
nijos, musų pusėje buvo užpul
tas sargybinis Paškauskas. At
ėję iš lenkų pusės du civiliai 
žmonės, apginkluoti parabeliais 
ir granatomis sargybini nugink
lavo ir padėję ant žemės jo šau
tuvą su šoviniais privertė vykti 
iki demarkacijos linijos, kur 
jalikę sargybinį patys nuvyko 
įkupuoton Lietuvon.

Klaipėdos krašto biud
žetas 1928 metams 

18,000,000 litų
KLAIPĖDA. Klaipėdos 

krašto gubernatorius patvirtino 
1928 metams Klaijiėdos krašto 
biudžetą 18,000,000 litų sumoj.

Lietuvių lenkų komisi
jos pirmininkai tariasi

KAUNAS, bal. 20. — Šiandie 
Berlyne įvyksta lietuvių lenkų

WATSEKA, IU., geg. 10.
žtąjįt namo iš mokyklos jie ban- j Vietos aukštesnės mokyklos 
dė persikelti per patvinusį upe- gimnastikos salėje pasikorė mo
lį ir ju valtelė sraute apvirto, kinys Van Powers, 15 metų 
Penki kiti jų draugai mokiniai amžiaus, tos pat moyklos m o-‘ konferencijos komisijų pirmi- 
buvo išgelbėti. kytojo sūnūs. ninku pasitarimas.



/

U NAUJIENOS, CMcago, JD. Penktadienis, geg. 11, 1928

KORESPONDENCIJOS
Ratine, Wis

Gegužės G d., 2 v. po pietų 
12-th St. Hali buvo SLA. 100 
kuopos susirinkimas. Nutarta 
siųsti atstovas j busiantį seimą. 
Atstovu išrinktas p. J. H. Phi
lip. Nutarta atsiklausti svetai
nės savininko, kad už svetai
nę laikymui susirinkimų nuomą 
numažintų, nes $1.00 už susi
rinkimą yra gana didelė mo
kestis. Jei nesutiks numažinti 
nuc: 'S, komitetas paieškos su
sirink matus pigesnės svetainės.

ALI'. Sandaros 35 kuopa 
ruošia lietu viskas vakaruškas

riams, kuopoj pasidarė betvar
kė, kuopoj pinigų nėra, nariai 
nesiįdomi kuopos veikimu, o 
dalis veiklesnių narių atsimetė 
nuo 21 kp. ir sudarė atskirą 
kuopą. 21 kp. šiuo parengimu 
tikėjosi daug pelnyti, kad galė
jus pasiųsti į busiantį SLA. sei
mą keletą delegatų. Bet vieton 
pelno parengimas davė nuosto
lių.

Peiktina, kad nariai tesilanko 
nė į savo parengimus. Iš to

ma, kad kur vienybė, ten ir ga
lybė. 21 kuopoj nėra vienybės, 
tai iš kelių šimtų narių į savo 

gegužes 12 <1. 7:30 v. vakare parengimus susilaukia tik 20 
12th St. Hali. Muzikantai už- žmonių.—J. Ambrose, 
prašyti vestuvių orkes-!. VI v , • 1lietuviškus sokųts.
Kviečiami lietuviai sueiti i tą
linksmą vakarėlį. Atėję jausimės Komunistų eiliniai nariai mon-

Rockford, III.

taip, kaip būtumėt Lietuvoje, 
šoksime, dainuosime savotiškai.

—M. Kasparaitis.

Detroit, Mieli

Gegužės 5 d. rengė koncertą 
SLA. 21 kp. Gegužės gi 13 d. 
D.L.O.D. choras, vadovaujant

retę “Lietuviškos Milionierius”. 
Tad pasiėmęs visą glėbi ope
retės plakatų ir nuėjau į SLA. 
21 kp. koncertą, pasitikėdamas, 
kad ten rasiu daug publikos ir 
bus kur išdalinti skelbimus.

Atėjau į Lietuvių svetainę 
prieš pat paskelbtąją koncerto 
pradžią, bet einančios į koncer
tą publikos nematau. Įėjau į 
mažąją svetainę, bet ir ten tuš
čia. Manydamas, kad pavėla
vau ir kad visa publika jau su-

ir j ją, bet ir ten radau tik tuš
tumą : pora jaunų moterų kal
basi pasieny ir darbininkai vai- 
gštinėja po salę, prisirengę pri
imti publiką, kurios negali su
laukti.

Laukiame publikos. Praeina 
pusvalandis, bet vis jos nėra, 
praeina valanda, bet publikos 
apie 15 žmonių. Pradeda rink
tis ir solistai, vienas bene dagi 
iš Chicagos buvo kviestas. Ren
gimo komisija 
susiėję svarsto 
esą peranksti 
džia, kiti randa
bet visi mano, kad publika dar 
susirinkus, nes kuopa turi neto
li keturių šimtų narių. Bet ne
besulaukė. Išlaukus pusantros 
valandos laiko, prisiėjo pradėti 
programą prie 20 žmonių.

ir darbininkai 
apie publiką, 

paskelbta pra- 
kitų priežasčių.

ką rengdavo, tai visuomet bū
davo į ublikos pilna ir vakarai 
duodavo pelno. Dabar gi, tu
rint tiek daug narių, teko susi
laukti tik 20 žmonių, lai yra 
gera pamoka dėl kuopos dikta
torių. Kada kuopoj buvo kito
kie žmonės, buvo tvarka ir vie
nybė; tada buvo ir pinigų ir 
narių. Bet įsigalėjus diktato-

AR YRA GALIMYBĖS

Kai kurie žingeidus žmonės duo
da savo pinigus laimės imsakyto- 
jams, kad išgirsti nuo jų, “wliether 
or not Daine Fortune vvill smile 
upon them”.

Nėra reikalo Indi astrologu atei
ties nusakymui. Ateinantieji įvykiai 
paprastai meta savo šešėlį pirma 
savęs. Mos žinome apie audros pri
siartinimų iš vėjo, debesų ir griaus
tinio. Truputį 
galima nusakyti ir kitus įvykius.

Jei tamsta patiri, kad tamstai yra 
reikalinga 
smulky jlrukij 
yra gamtos 
akys reikalauja pagelbos. Sitų klin
tis dažniai gailina prašalinti 
jant gerai pritaikintus akinius.

Naujai išrasti SOFT LIGI 1'1' stik
lai yru daug geresni už paprastus 
stiklus. Jeigu tamstos akiniai ne
duoda liek smagumo, kiek likėjo- 
ties, tai aš patariu išbandyti šitą 
stebuklingų stiklų. —Dr. G. Serner.

patyrinėjus padėtį

geresnė šviesti skaityti 
ar adatų įvedi, tai 

ženklas, kad tamstos

nėšio-

kės rolėje

Kaip visur taip ir pas mus 
visuomeninis judėjimas iš da
lies juda, kruta, verda, kunku
liuoja, nešdamas į gyvenimą 
vis šiokius tokius rezultatus bei 
įspūdžius. Tačiau tame judėji
mo verpete nestinga ir ignoran- 
tų, kurie fanatizmo žieve apau
gę ir burlokiško nususimo už
guiti, vos tik tepajėgia prare
gėti pro bolševikiškus akinius, 
o šiaip visuose kituose gyveni- 
klausimuose yra visiškai žlibi. 
Jiems yra lemta pasilikti aklais 
fanatikais ant visados ir pasi
skirti sau už pereigą lošti žiop
los monkės rolę. Gal kas pasa
kys, kad tai yra šmeižimas. Bet 
štai jums, gerbiamieji ir aiškus 
pavyzdžiai.

Dar nėra praslinkę ne dešim
ties metų laiko, kuomet vienam 
viešam susirinkime “garsusai” 
Stilsonas rėžia spyčių: “drau- 
g.ai ir draugės, ‘socialburžujai’ 
žada mums revoliuciją už de
šimties metų, o mes nelauksi
me nė dešimties nei dvidešim
ties metų, mes ryt poryt įvyk
dysime revoliuciją,— tik aukų, 
draugai, 
draugės, 
šauly 
ja, todėl
siruošę prie revoliucijos, kuo
met tik išmuš ta valanda”. Ak 
kokis didelis entuziazmas pasi
reiškė tarp nekuriu silpnapro
čių, neva žmonių. Jų džiaugs
mui tame momente nesimatė 
rubežiaus. 'Staiga prasidėjo ir 
aukų rinkimas, šalę manęs gė
dys žmogus lept dešimtį dole-

rių į skrybėlę. Aukų rinkėjas 
kausią kiek aukauja. Atsako: 
nugi visą dešimkę, nes, girdi, 
greit įvyks revoliucija, ką mes 
beveiksime su tais pinigais.

Po šito nesąmonių jomarko 
komisarai jau duoda įsakymą 
savo vierniems pastumdėliams 
išsižadėti socialistų vardo ir 
persikrikštyti į bolševikus. Su
manyta padaryta. Dabar kalba
mieji gaivalai virto jau bolševi
kais ir demonstruodami bolše
vikų vardą tik laukia diena iš 
dienos, kada įvyks ta vėju pa
remta revoliucija ir 'papliups 
bolševizmas po visą šalį. Bet 
štai Dėdė Šamas pagrūmoja 
vienu pirštu bolševikų nenuora
moms deportavimu į Rusijos ro
jų ir bolševikų komisarai 
strekt, žaibo greitumu sulenda 
j surpaipes, o savo vierniems 
pastumdėliams įsako išsižadėti 
bolševikų vardo. Ir tie nelemti 
gaivalai dabar vėl ginas iš im
si u timo, kad jie nebolševikai ir 
gana.

Kiek laiko praslinkus bolševi
kų komisarai užkamanduoja 
tverti kokią ten Amerikos dar
bininkų partiją. Ir kalbamieji 
pastumdėliai vėl džiaugias, kaip 
davatka su rožančium, tos or
ganizacijos tvėrimu.

Komunistų nusišpicavę komi
sarai neturi ko paėsti, tad už- 
komanduoja savo pastumdėlius 
steigti neva “politiškų” kalinių 
fondą ir rinkti aukas. Eiliniai 
komunistų nariai bėgioja uba
gaudami ir rinkdami almužnas, 
tikrenybėje palaikymui tinginių 
komisarų lizdų, o ne politiškų 
kalinių naudai.

Na ir pasakykite argi visą tai 
nereiškia monkės rolės lošimo? 
Argi netokią rolę lošia ir men
kė, kurią žydelis ant virvutės 
prisirišęs laiko, o ant peties pa
sikabinęs šain katarinką liurli
ną. Ir kuomet praeivis prisiar-

O
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draugai ir
visam pa-

revoliuci-1

aukų,
nes

verda
ir mes turim būt pri-
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Čia Yra Tvirtumas!

I

> VELTUI Dabar
Gausite High - bąli 
stiklą 25c. vertės 
veltui prie kiekvie
no keno Pilzen- 
baiir. x Gaukit tą 
stiklą šiandie.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingo*.

THE PILZENBRAU CO.. CHICACO
Specialia pasiūlymas vertelgoms.

Phone Ilaymarket 8335
XXXX XXXXXXTTTYTXXXX XXXXXXX

Skausmas 
Pūsles 

Trubvlii 
Greitai l’rasa- 

linamas su
SANTAL 

MIDY
Capsules 

Parduodama 
visose 

vaistynėse

kuopa būtinai turi pasiūlyti re- butų čia jau taip stebėtina, kad 
formą SLA. centro viršininkų 
tarnybos aprubežiavimui. Nė
šio susirinkime nekuriu bolše
vikai, monkės rolę lošdami ir 
savo komisarų paliepimus pil
dydami, taipgi reikalavo, kad 
tina, žydelis duoda monkei įsa
kymą ištraukti paeiviui “lai
mę”, ką monkė nužemintai ir 
patarnauja. Štai ateina ir ki
tas praeivis. žydelis vėl už- 
liurlina katarinką ir monkei 
duoda naują įsakymą praeiviui 
“laimę” ištraukti. Monkė vėl 
nužemintai straksėdama patar
nauja. Ir taip tas monkės biz
nis kartojas iki pagaliau apsuk
rus žydelis su monkės pagelba 
prisirenka pakankamai dolerių 
iš praeivių, o žioplė monkė vel
tui trusą eikvodama neturi iš 
ko nei savo nuogumą pridengti. 
Taip lygiai komunistų komisa
rai eilinius narius išnaudoja 
savo asmeniškai naudai, kaip • 
tas žydelis tą monkę. Ir reikia 
nepaprastai stebėta iš komu
nistų eilinių narių žioplumo, 
kad jie nesugeba suprasti savo 
komisarų humbugiškos kalarin- 
kos liurlinimo.

šitokį sumanimą pasiūlytų rim
ti nariai, kuriems ištikrųjų ru
pi šios organizacijos gerovė, 
bet kuomet matai vilką avies 
kaily įlindusį, tai reikia gana 
nusistebėti iš jų paikumo. Pa
vyzdžiui, vienas iš tų gaivalų 
tik ant $150.00 posmertinės į- 
sirašęs, vienok ir tų menkų 
mokesčių į laiką nesumoka, nes 
tampa suspenduotas; antras vėl 
vos tik keli menesiai kaip yra

gerai šioje organizacijoje nei 
sušilti. O betgi jie jau turi pa
kankamai žydiškos drąsos dik
tuoti ir įvairias reformas siū
lyti.

Tačiaus SLA. 77 kuopos rim
tieji darbuotojai aiškiai su
pranta ir permato kuo yra ver
tas viršminėtų šiaudinių na
rių straksejimas, todėl nei ne
kreipia mažiausios domės į 
tai._ “N.” korespondentas.

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

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

Kambariai 1012, 1015, 101S. Imkit elevatorių
CHICAGO, ILLINOIS „ , „ ,

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
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Kaip jau visiems yra gerai 
žinoma, pastaruoju laiku komu
nistų komisarai yra užsukę sa
vo šain katarinką prieš SLA. 
centro dabartinius viršininkus. 
Todėl komunistų eiliniai nariai 
dabar spraudžias j šią organi
zaciją ir bando daryti straksėsi
mus iš vidaus prie kiekvienos 
progos. Taigi ir SLA. 77 kuo
pos laikytame balandžio mėne-

IR

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

RUG and FURNITURE
CLEANERS

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

Užrištomis akimis
vadovaujančių cigaretų, Princesa Paul Chachavadze

Old Gold

8ISV 
8068 
1168

6168 
06!T 
2,888 
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908t 
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For Cuts and Wounda
Apaisaagokit ažsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba į« įbrėžimą su Šiuo ne
nuodijančiu antiseptika. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

Q P. Lorillard Co., U»t. 1760

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

Gyląs ir Skausmus

labai nusistebėjau kuomet gavau užkvieti- 
kad užrištomis akimis daryčiau bandy- 
apie jūsų vadovaujančius Amerikos cigare- 
kad įsitikinus kaip skiriasi vieni nuo kitų 

ir palyginti su tais, kuriuos rukiau užsienyj. Ar 
galima surasti skirtumą skonyje? Aš abejojau.

“Bet kuomet man buvo paduoti tie cigaretei vie
nas po kito, aš tuojau pajutau, kad yra skirtu
mas ir bandymas buvo galutinas. Vienas ciga
retes buvo kur kas malonesnis, kur kas dalikat- 
nesnis savo skoniu. Oh, ir kaip dailus!
“Kuomet bandymas pasibaigė, aš pasakiau, kad 
mano išrinktas cigaretes yra Old Gold, aš tuo
jau supratau, kodėl tie cigaretei yra tokie po
puliarus tarpe mano Amerikos draugų.

“Aš 
mą, 
mus
tus,

Visoee aptiekose—35c ir 65c puodukas ir 
dūdelė. Children’s Mustcrolo (lengves

nė forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster,

PRINCESA PAUL CHAVCHAVADZE, Sesuo ponios ^Vin. B. Leeds

Kaip Buvo Padarytas Bandymas
Priiuesai buvo užrištos akys 
ir būnant prie jos dviem at
sakantiems liudininkams^ bu
vo paduota jai po vieną iš ke
turių vadovaujančių cigaretų 
parūkyti... Kad skonis hutų 
tikras, prieš rūkymą cigarete 
buvo duota išsigerti kavos.

Princesa visai nežinojo, kad ji 
turi daryti kokį nors bandy
mą. Po surukyino keturių ci- 
garetų, Princesos buvo pak
lausta, kokį numerį ji geriau 
pasirinktų... Be dvejojimų ji 
atsake: “Numeris 
buvo Old Gold.

3”... kuris

DAILESNI IR GERESNI — N ESU KOSĖSI IR VEŽIMĄ IŠRŪKĘS
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PAVASARIS TABOR FARMOJ
Kaso A. Vanagaitis

(Tęsinis)

Pavasari, pavasari!.. Vyk ti 
tuos gyvūnus Į žalias lankas, 
kalnus, i miškus, kur gyvybė
kur žiedai, kur meilė! Kiek gro- .
žio, kiek kilnių minčių, jausmo, 
atgimstančioj pavasario gam
toj ! Nenorėdamas žmogus turi

gilaus miego, kurio patala 
niekšybių lovoje paklotas.

O galėtų tas žmogaus pasi

Oi.D COLP
JUOKAI

kuri“Negalimu rasti tarnaitė 
butų teisinga. Kurią rekomendavai, Į 
n»*s»‘nai išėjo ir išsinešė 9 manot 
rankšluoščius.”

“Kokios rūšies r bu-

džiaugti pavasariu, galėtų al
suoti jo žiedų aromatu, bet...

i niekas jo neišveža iš to miesto 
dulkių. Aiyradosi bent vienas, 

Į kuris surutįstų panašias ekskur
sijas Į tolimus laukus? šian
dien beveik visi tur automobi
lius, galėtų i kelias valandas 

j kas-žin kur išvažiuoti bet kur 
į tau! Nusipirko automobilį, tai 
■ dėl tam tikrų išrokavimų. Viens 
dėl merginos ,kitas dėl pačios, 
o dar kitas... dėl svetimos. Iš
važiavimai, (piknikai), 
mentai 
eiti.
du (arba net mes keturi) gali
me apsiūti be “bunčiaus”... Na, 
ir tie “bebunčiai” užsėjo po
rimtėmis visą apielinkę. Jau ne- 
kurie nežino iš kur čia atsira
do “draugai”, “draugės” etc., 
etc...

turna-
-jau baigia iš mados iš- 

Kam ten būriai, kad mu-

Jie buvo Pullman karų rank- 
iščiai. kuriuos buvau parsivežęs 
kelionės.”

O kur
duok man pinigų dresei 
dingo ta, kurią turėjai

„.Bet — rūkykit 01d Goki cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėki. šiame laikraštyje telpa Old 
Goki cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi ’’

Tai ot ir pavasario įspūdžiai. 
Chicaga praneša visas kitos ko
lonijas, nes turi 3 dienraščius, 
bet klausimas—ką tie dienraš
čiai mums duoda? Ar jie pa
rodo mums pavasarį? Ar jie 

ruošia bent kokias nors ekskur
sijas? Ar jie rūpinasi apie sa
vo skaitytojų dvasinį stovį? 
Pasakysiu— ne! Plūdimai, ke
lionės, peštynės, asmens neger-

bimas, pavydas- štai skaityto
jų penas (na jau, na jau! Red.). 
Sale gorų straipsnių, Įsiskver
bia pagiežos žinutė ir... mesk 
laikraštį j gurbą, spjauk j lubas, 
beg pas “tavoršką” ir užsi- 
miršk, kad tu esi civilizuotas 
žmogus. Pamokinančių apra
šymų mes nerandame. O yra 
gražių pasakų, aprašymų, juo
kų ir kitokių Įvairenybių.

Partijos yra būtinas dalykas, 
bet santykiai partijų su parti
joms turi turėt kitą nustaty
mą. Juk negalima “lietuviškais 
keliais” eiti. Reikia prisitaikini 
prie moderniškojo gyvenimo. 
Musų dienraščiai turėtų supa- 
vasarėti. Jeigu jie išvys pa
vasarį—atgims viduje, tuomet 
ir visi mes išvysime pavasarį, 
tokį, koks jis ištikrųjų yra. Tu
rime sportą ir kitokias links
mybes. Kodėl negalėtų dienraš
čiai surengti išvažiavimus arba 
turnamentus, kad jie šalę links
mybių, atneštų naudos musų 
sielai ir protui? Tiesa, suren
gia taip vadinamus piknikus su 
munšainu ir kitokiais bizniais, 
pasipelno sau ir... važiuokit na
mo.

Musų dienraščiai turėdami 
tiek skaitytojų, kurių tarpe yra

CHICAGOS
ŽINIOS

!zų bėgančių alėjomis ir nešan
čių maišus ant pečių. Ji pagavo

vo Walter Wagner— 11 metų; 
kitas John Ossinski, 15 me
tų; trečias Andrius Cbaplicki

12 metų, o ketvirtas — Al
bertas Vdyck 16 metų. Pa
žiūrėję, kas maišuose yra, po
licininkai užtiko munšaino Lun
kas. Vaikai prisipažino pavogę 
munšaina iš saliuno 3046 Kast 
93rd st. Padaryta saliune kra-

galionų munšaino.
» » »
atatinkamoms istai-

r< ikalavimai, idant
prima ry balsavimų

Pėduota 
gorus 26 
praėjusių 
daviniai butų išnaujo suskaity
ti— kitaip sakant, naujo skai
tymo reikalauja 26 prakišti- 
sieji, sulyg pirmuoju skaity-
inu,

0 o o

Planuoki! dabar važiuoti šią vasarą j

LAIVU LEVIATHAN
(per (’herbourg)

Išplaukia iš New Yorko gegužio 26
su ekskursija kurią asmeniškai vadovaus J. Turėk, United
States Linijos atstovas.

Ponas Turėk paims pilną vadovavimą jūsų partijos ir 
jūsų daiktai bus tiesiai nusiusti į jūsų gimtinį miestelį.

Kiti išplaukimai į Europą yra sekami:

Del pilnų informacijų klauskite musų 
ba rašykite tiesiai pas

AMERICA ...... A..................... Birželio 2
x S\ PRES. HAKDING ............... ” 6

Republie ” 8
S S LEVIATHAN ............... ” 16

CEO. WASH1NGTON ” 19
Ik’ • IkJ • AMERICA ................ ........ ” 30

si laiviii, apart’ Leviathan. plaukia per Bremeną.
vietinio agento ar-

110 S. Dearborn St., Chicago.

Frank J. Kral&Son Kvietkininkai
Motinų Diena gegužio 13. Atsiminkite motinas, nu
siųskite joms kvietkų. Mes turime didelį pasirinki
mą auginamų ir nuskintų kvietkų. Užsisakykit 
sau kvietkų iš anksto. Mes palaikysime jas dėl jūsų.

1903 South Halsted Street
Phone Canal 4732

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

I ekskursijas į žiedų 
Atitrauktų tuos musų 
liūs nuo munšaino, nuo 
nedorybių ir parodytų, 
kinti! jiems apie gamtą 
jos nuopelnus žmogui, kuris ją 
tokia padarė, parodytų kaip 
kultūringi žmonės moka žaisti 

i ir sveikatą užlaikyt, parodytų 
Į ką kiti įsigijo ir ko mes netu
rime. Vienu žodžiu, surengtų 
keliaujanti universitetą darbo 
žmogui. Juk jis nieko nematė, 
nieko nežino, kas dedasi už 
Chicagos sienų! Ir į “down 
town” jį nuvežtų ir teatrus pa
rodytų ir tada tas lietuvis pa
žintų tą šalį, kurioje jis gyve
na jau tiek metų! šiandien vi
si laiko tuos vargšus suruku
siuose urvuose ir peni visokio
mis kelionėmis, bei kitais ne
kultūringais požy m i a i s.

Auga jaunimas ir gėdisi savo 
tėvų. Jiems tas “Lithuanian” 
yra toks bjaurus, kad jis ne tik 
gėdisi lietuviškai kalbėti, bet 
vengia supažinti savo tėvą ar 
motiną su amerikonu. Kitas bi
jo net parodyti, koki jo tėvai, 
nes amerikonas pamanys, kad 
jis “mužiko vaikas”... O kas 
išauklėjo musų jaunimą? Kas 
liepė ji taip protauti? 
dirbo tokias pažiūras? 
jis, kaip anie viščiukai, 
tinos, be sparno...

Tai tau ir pavasaris! 
pelių, nei žiedelių, nei gyvybės 

nieko mes nematom, žinom, 
kad yra golfo laukai, miškai, 
kalnai, upeliai, ežerai, bet ži
nom iš senų laikų—iš laikų Lie
tuvos. Čia viską užmiršom...

Išaugęs čia, tarp svetimų, 
Nepamenu jau tų dieną... 
Nei paukščių, miško, nei žiedų. 
Nei

- Nei 
Nei 
Nei 
Nei

karaliją!
žmone-

> kitokiu 
paaiš- 

apie

Paliko 
be mo-

Nei la-

skambančių gražių dainų, 
to kelelio per laukus, 
to upelio ką sraunus, 
tėvo, motinėlės, 
samanotos bakūžėlės...

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

1618 West 18-ta Gatvė

Taip tatai mets po metų, pa
vasaris po pavasario, mes užsi
mirštam kas esam ir kuo bu
vom. Pavasaris — ruduo dėl 
mus!..

Adv. I.oescii, Chicago Grime 

(’.onunission pirmininkas, yru 
priešingas tam, kad krimina
liam teismui butų skyriams 
daugiau teisėjų. Pasak jo, to 
teisino teisėjai 
aplamai imant 
Q trnl rKAn.dA

ne ilgiau, kaip
Jei jie dirbtų

daug bylomis

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

— Kudikai Turi Nervus
Rašo RUTH BRITTAIN

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

Bukštumas, verkimas ir kūdikio 
nemiegojimas gali būt lengvai pra
šalinama elgianties 'ką kūdikiu at
sargiau, bet kuomet* negalit numa
nyti kodėl kūdikis yra neramus, 
tuomet duokite jam keletą lašų gry
nos, nekenkiančios Castoria. Malo
nu yra žiūrėti, kaip greit nurami
na kūdikio nervus ir jis greitai už
miega; vienok jose nėra gyduolių 
nei opiates. Tai yra grynai dar
žovės — receptas randasi ant vy
niokite. Vadovaujanti gydytojai už
rašo jas nuo colio, choleros, diarr- 
hea, užkietiejimo, gasų vidurio.se ir 
žarnose, karščio, nemigės ir kito
kių suirimų kūdikystėj. Virš 25 mi- 
1 tenai butelių išvartojama i metus 
ženklina jų

Su kiekvienu buleliu 
jus gausite knygutę 
vertą savo svarumu 
Tik žiūrėkit Ohas. 
parašo ant kiekvieno 
met jus gausit tikrą Castoria. Taip
gi randasi daug imitacijų.

kiekvie- 
y.ra 

krykš- 
pradeda 
j rituoja

išvartojama į 
didelį populiarumą.

Castorijos, 
Motherhood, 

kaip auksas. 
H. Fletcher’s 
pakelio, tuo*

Senatorius Boy S. Woods 
ketina įnešti Illinois legislatu- 
rori ateinančią sesiją bilių, kurs 
uždraustu nevaržoma 
liejimą kulkosvaidžių, 
bilius taptų priimtas, 
rija galėtų reguliuoti 
riejimą tos rūšies gii

VALIO!! VALIO!!
tai poli-
pardavi-

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
mokei imo sau tinkamą nau
ją rekordą už kiekvieną 10 
senų rekordų. Šiam pasiūly
mui nėra jokio aprubežiavi- 
mo. Atneškite kiek tik nori
te senų rekordų.

/
Mes turime didžiausi pa

sirinkimą rekordų Ameriko
je: Victor, Columbia, OKeh, 
Brunswick, Vocalion, ir t.t.

Atveškite savo senus re
kordus šiandie. Bile vieną 
jums paranki krautuvė ma
loniai suteiks jums patarna- 
vima. Veik it dabar! t

Atdaros vakarais ir nedel-

ĮKALTO><,MUSIC SKOPSI,#

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

14 W. Randolph St., Chicago |
1446 Broathvay, Gary, Ind.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės’ir 
taip pataria Lietuvos bankai

LIETUVON
Tiesiog j Lietuvos Uostą

KLAIPĖDĄ
Be Jokių Persėdimų

BALTIKO-AMERIKOS
LINIJOS LAIVAIS

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui P

3čia Ekskursija
“NAUJIENŲ” 

GEGUŽĖS 29 DIENĄ 
Laivu “LITUANIA” 
Ekskursijai vadovaus 
“Naujienų” Atstovas

4ta Ekskursija
LIETUVOS VYČIŲ 

Birželio-Junė 16 dienų
Laivu “ESTONIA” 

Ekskursijai vadovaus 
Kazys J. Viesulą •3

Laiškai Naujienų 
Ofise

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musą motto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lašai, vanos ir prūdas visada.

908 VV. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

Prašome greit atsiimti, gr 
žinsime krason.

Alejunas, V.
Budris, O.
Čeponis, P .
Chevinskas, S.
Daunoras, M.
Dapsis, L. 0
Grilson, J. 4.
Lipauskienė, A. 2.
Platakis, J.
Lečkauskis, P .
Šimaite, H.
Szuptelis, J.
Smith, M.
Šimkus, K.
Wosilius, J. 15 .

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį 

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

'Jas važiavimas tiesiog j Klaipėdą ant Baltiko-Amerikos li
nijos be jokių persėdimų prie dabartinių aplinkybių yra malonus 
ir visiškai keleivių nevargina.

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

Žinioms Kreipkitės j Vietos Agentą.

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

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

Pirk Dabar-Sutaupyk Pinigų

Aukštos rųšies geležinė enameliota 
roll rim sinka, su roll rim stipriu už
pakaliu, su “drainboard” iš kairės ar
ba dešinės.
42 colių sinka tiktai

IEŠKOKITE ŠIO 
VARDO

grynas ar Apynių Skonio

patyri-Blatz turi įrengimą ir 
mą pagaminti geriausį. Nusi
pirkite blešinę ir įsitikinkite!

Klauskite Kepimo Knygos 
DYKAI kad pasidarius skanių 
valgių su Blatz Malt syrupu.

52 colių sinka tiktai
$18
$21

Combination Gas Hea(er 
ir Range Boileris

Šis outfit’as yra vėliau
sios mados, kombinacijos 
gasinis vandens šildytu
vas. Yra storas geležinis 
burner, kuris duoda karš
tų ugnį tiesiai į dugną, į 
“circulation disc”. Tai 
yra vienas greičiausiai 
vandens šildytuvų man
kete. Pristatomas pilnai 
kaip parodo, 30 galionų 
įtalpos, galvanized range 
boileris, standa, gas bur
ner irt.t. Garantuojama, 
kad suteiks geriausį už- 
ganėdinimą. Kainą $17 
tik........................ *

Vai Blatz Brewing Co.
Chicago Brandi

1500 Holt St., 
Phone — Brunswick 3600-1-2

Tikrai Unijos Gaminta

V AL BLATZ 
BREWING CO. 
Ii*t. 1851 Milwaukee, Wi»<

JT-ii.'

Closeto outfit’as su
sideda iš vitreous 
china tank ir bowl, 
golden oak arba 
beržo-mahogany sė
dynės. Pigiai

$14.50

Etoi ii
h1-1 I 1
^31 į

$24.50
Aukštos rųšies porcelinė enameliota 
cast geležinė maudynė. Su kraneliais ir 
vandens nubėgtuvu, pigiai $24.50

Daržams “Hose”
Padaryta iš stiprio 4 rolių storumo gurno, 
Ualit gauti visokio ilgumo, pėdai ..............
Kitos pėdai iki .......................................... 4

5c

Stogams popiera
Stora, visokių spalvų, pigiai apkainuota 
roleliui ........................................................ ■ vv

Naujų stylių sinkų foucets 
Karšto ir šalto vandens kombinacijos 
— baltos china rankenos su užrašu 
karšto ir šalto vandens, stora bresinė, 
nikeliota, specialiai...  $3.25

$4.25Su porceliniu muilo indu

Specialiai
Su dviem skylėm cast geležies tan

ką ir skalbyklai šildytuvas — jame 
dega visokios anglys. Vandenį apšildo 
greitai. Specialiai ....  $9.75

Sol Ellis & Sons,
PLUMBING, HEATING & 

2118-20-22 S. State St.
Telephones: Victory 2454-55-56

CHICAGO, ILL.
Atdara vakarais iki

“Aplankykit musų gražius “Showrooms
8

Ine
ELECTRICAL SUPPLIES 

4606-08 W. 22nd St.
Phonei: Lavvndale 2454; Cicero 130 J

CICERO, ILL.
— nedėlioj iki 1 po pietų

vidurio.se
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
the 1 ithuanian News l’nb. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

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

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

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

Užsisakymo kaina:
Chicago jo — paštu:

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

Chicagoje per išnešiotojusi
Viena kopija -......................... 3c
Savaitei _________________ 18c
Mėnesiui _______________ _ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
je, paštui

Metams ......................  $7.00
Pusei metų ..................._...._ 8.50
Trims mėnesiams  ...  1.75
Dviem mėnesiams ........ 1.25
Vienam mėnesiui -.........._ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ...............-.......   $8.00
Pusei metų ..................  4.00
Trims mėnesiams —..........- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Skaitant šitokias žinias Lietuvos oficialėje spaudo
je, gauni jspudį, kad Lietuvon vėl sugryžo senoji Von- 
siackių gadynė. O rodėsi, kad jau ji senai užmiršta!

LATVIJA TAI NE LIETUVA

Amerikos laivynas
Admirolo Plunkett karingos 

kalbos. — Pacifistų niekini
mas. — Prezidento Coolidge 
kalba. — Sekretorius Wilbur 
apie laivyno padidinimą. — 
Su kuria valstybe Amerika 
turės kariauti? — Svieto pa
baigos pranašavimas. — Ka
ro propaganda.

Gydytojas Jonas Kairiūkštis.

Žmogaus Kilmės Problemai

Kai “Lietuvos Žinios” įdėjo nepalankią Italijos fa
šistams žinią, tai užteko Mussolinio atstovui Kaune pa
siskųsti vyriausybei ir ši “L. Žinias” tuojau uždarė.

Latvijos spaudoje buvo panašių žinių apie fašistus, 
kaip ir Kauno dienraštyje, bet tenai joks laikraštis dėl 
to nenukentėjo, nors Italijos atstovybė taip pat kreipė
si su skundu j valdžią, protestuodama prieš tariamus 
“tendencingus pranešimus” apie pasikėsinimą Milane, 
tilpusius Rygos “Socialdemokrate".

Latvijoje dar tebegyvuoja demokratija.

Praras Azijoje

Susirėmė kiniečiai su japonais Šantungo provinci
joje, į kurią japonai yra įsiskverbę dar nuo pasaulio 
karo laikų. Iš to susirėmimo gali kilti tikras karas tarp 
Japonijos ir Kinijos. Japonijai jisai turbut butų pavo
jingesnis, negu kiniečiams, kurie, tiesą pasakius, ne
daug ką tegali pralaimėti, nes karas Kinijoje — tarp 
pietų ir šiaurės — vistiek jau eina keletas metų ir savo 
žemėje kiniečiai jau senai nėra šeimininkai.

Karas su Japonija veikiausia pagreitintų visos Ki
nijos susivienijimą ir atvestų prie likvidavimo tų vidu
jinių kovų, kurios tenai iki šiol ėjo. Štai šiaurinės Kini
jos valdovas Čang Tsolin jau paskelbė, kad akyvaizdo- 
je pavojaus, kuris grasina kiniečiams iš japonų pusės, 
jisai sustabdo mūšius su pietų armijomis ir šaukia visą 
Kiniją vienybėm

Tolimesni įvykiai Kinijoje priklausys tečiaus ne tik 
nuo kiniečių pasiryžimo sutartinai kovoti prieš japonus, 
bet ir nuo to, kaip elgsis kitos didžiosios valstybės, tu
rinčios “specialių interesų" Kinų žemėje, visų-pirma — 
Anglija ir Rusija.

įdomu, kad ir Japonija ir Kinija yra Tautų Sąjun
gos nariai. Tautų Sąjunga kolkas dar tarytum nė ne
pastebėjo, kad jai priklausančios tautos kovoja viena 
prieš kitą su ginklais rankose.

NETEKO GALVOS

“Progresyvių” barberių, groserninkų ir profesio
nalių agitatorių sudarytasai angliakasių “unijos gelbė
jimo” komitetas, pasiliko be galvos. Jo pirmininkas, 
John Brophy, įteikė rezignaciją. Ką dabar pasilikę be jo 
“gelbėtojai” darys?

Tik dvejetas dienų prieš tai komunistų laikraščiuo
se buvo įdėta John Brophy paveikslas, po kuriuo buvo 
pasakyta, kad John Brophy esąs “progresyvių mainie- 
rių vadas”. Su kitais “unijos gelbėjimo komiteto” na
riais jisai “darbuojasi, kad prašalinus Lewiso mašiną”. 
Ir štai tas vadas, tas visų gelbėtojų gelbėtojas ėmė ir 
pasitraukė!

Aišku, kad Brophy rezignavo, kuomet pamatė, jo- 
gei komunistų humbugas neturi pasisekimo tarpe ang
liakasių.

Nieko nelaukdami, komunistai turėtų pasidairyti, 
ar nėra ko nors kito “gelbėti”, ir organizuot naują aukų 
kolektavimo mašineriją. Kad ir naudingo darbo nedir
bant, valgyt juk vistiek reikia!

KRATO

“Lietuvos Aidas” bal. 24 d. rašo:
“Pereitą šeštadienį kriminalinė policija padarė 

kratą ‘Ryto’ redakcijoj ir krikščionių demokratų 
partijos centro komitete. Kaip tenka patirti, kratos 
metu bu*o rasta literatūros ir susirašinėjimų, ku
rie nušviečia šios politinės organizacijos dabar tu
rimus tikslus ir veikimo būdą....”
Ar ne puiki žinia? Valdžia nori patirti, kokius tiks

lus turi ir kokį veikimo būdą vartoja sena legalė Lietu
vos partija, per šešetą metų be pertraukos valdžiusi 
kraštą, pagaminusi valstybės konstituciją ir gerai žino
ma kiekvienam Lietuvos gyventojui, —• tai ji tos parti
jos redakcijoje ir centro komitete daro kratą! Kratą 
darydama, valdžios pasiųstoji policija pasiima tos par
tijos literatūrą ir susirašinėjimus ir studijuoja juos. Ši
tų studijų rezultate ji sužino, kas per viena yra ta par
tija.

Prieš keletą mėnesių admi
rolas Plunkett pareiškė, kad 
Amerikai yra būtinai reikalin
gas didesnis laivynas, nes ka
rui ištikus ji atsidursianti keb
lioj padėtyj, (kirtis IVvVilbur, 
laivyno sekretorius pilnai pa
laikė savo admirolo nuomonę. 
O Utah valstijos senatorius, 
Reed Smoot, Lincolno gimimo 
dienoj pasakė karštą prakalbą, 
kurioj jis griežtai pasmerkė vi
sus tuos, kurie priešinasi laivy
no didinimui. Girdi, tie elemen
tai yra labai pavojingi Ameri
kos nepriklausomybei, nes jie 
nori, kad šalis butų šilpna. Na, 
o kuomet šalis bus silpna ir ne
prisirengusi, tai ją lengvai ga
lės užpulti kuri nors valstybė 
ir paklupdyti ant kelių.

Tos rųšies karingų kalbų bu
vo pasakyta ir daugiau. Esme- 
niniai visų tų kalbų tikslas yra 
vienodas: sukurti tarp žmonių 
tokią psichologiją, kuri skaity
tų pacifistus tiesiog niekšais. 
Pradėta kurti specialės organi
zacijos, kurios vyriausia užsiima 
diskreditavimu antimilitaristų. 
Jei tarp antimilitaristų pasitai
ko tokių, kurie priešinasi pasau
liniam karui, tai jie paprastai 
statoma prie gėdos stulpo.

Prezidentas Coolidge sudrau
dė admirolą Plunkett dėl netak
tingos kalbos, bet kelioms die
noms praslinkus pats pareiškė, 
jog Amerikai yra būtinas reika
las laivyną padidinti. Admirolas 
Plunkett dar labiau įsidrąsino ir 
savo antroj kalboj, tarp kitko, 
pareiškė sekamą:

“šį vakarą aš nepranašauju 
karo, bet jis tikrai įvyks. Jei 
pasaulyj butų tik du žmogų, tai 
ir tame atvėjyj jie kariautų, nes 
dėl daugelio dalykų negalėtų su
sitaikyti. Aš pasakysiu jums 
štai ką: ne visuomet bus galima 
sulaikyti priešą nuo puolimo, ka
da mes busime neprisirengę.” 
Kelioms dienoms prabėgus ad
mirolas Plunkett jau be jokio 
dvejojimo pareiškė, kad “kurią 
nors dieną mums teks su Angli
ja kariauti.”

Beveik tuo pačiu laiku laivyno 
sekretorius Wilbur pareiškė, jog 
tie, kurie priešinasi laivyno pa
didinimui, nori, kad Amerika ka
rą pralaimėtų. Jis dar pasakė, 
kad proponuojami $740,000,000 
esą laivyno Veikalams sudaro 
mažesnę sumą, nei tą, kurią A- 
merikos žmonės išleidžia saldai
niams. Girdi, 1925 m. moterys 
kosmetikos dalykams išleidusios 
$1,825,000,000. Tačiau esti mo
mentų, užbaigė jis savo kalbą, 
kuomet parakas yra svarbesnis, 
negu veidui gražinti milteliai.

Esmė tų kalbų yra viena: 
Amerika turės kariauti. Su kuo 
— tai nesvarbu. Jos priešu ga
lės būti Angljia, Japonija, Ita
lija, Abisinija ar kuri nors kita 
valstybė. Tas faktas, kad ka
ras yra žmonių padaras, milita- 
ristams nieko nereiškia. Jie žiu
ri į karą kaipo į neišvengiamą 
dalyką. Prezidento llardingo žo
džiai, kuriuos jis pasakė minint 
žuvusiuosius Amerikos karei
vius, tapo užmiršti. O tie žo
džiai buvo: “Tatai nebeprivalo 
daugiau pasikartoti.” Reiškia, 
nebeprivalo būti kito karo.

Admirolas Plunkett kalba a- 
pie karo neišvengtinumą. Savo 
kalboj, dėl kurios susilaukė nuo 
prezidento papeikimo, jis parei
škė, kad Amerika šiandien yra 
arčiau karo, negu ji buvo 1916

m. Sekretorius Wilbur atvirai 
kalba, jog parakas pasidarė ne
įmanomai svarbiu dalyku.

žmonės, sako J. Henry Bruce, 
gali kalbėti apie svieto pabaigą 
kiek nori, bet nuo to dalykų pa
dėtis nepersimaino. Tiesa, tos 
kalbos kartais atneša daug naur 
dos apsukriems biznieriams. Pa
vyzdžiui, buvo^ ^pranašaujama, 
jog svieto pabaiga įvyks spalių 
22 d. 1843 m. Tą pranašavimą 
paskelbė kažkoks Miller. Ame
rikoj atsirado daug lengvatikių, 
kurie patikėjo pranašavimu ir 
pradėjo rengtis “kelionėn.” Mat, 
Miller skelbė, jog spalių 22 d. 
žmonės privalo apsirengti bal
tais muslininiais drabužiais ir 
užsilipti į kalnų viršūnes. Atsi
rado tiek daug lengvatikių, jog 
krautuvės padarė puikų biznį be- 
pardavinėdamos baltą musliną. 
Pažymėtoji dienoj kalnuose su
sirinko daug žmonių ir laukė, 
kada jie bus paimti į dangų, 
žinome, “svieto pabaigos” ne
įvyko ir apvilti žmonės turėjo 
grįžti namo.

Galima taipgi įrodinėti,• kad 
ateinanti žiema bus labai šalta. 
Tačiau nuo to žiemos oras nei 
kiek nepersimainys. žmonių 
kalbos neturi jokios įtakos gam
tos įstatymams. Kas kita su ka
ru. Karo propaganda pirmiau
sia veda prie apsiginklavimo, o 
apsiginklavimas prie karo. Pa
saulinis karas parodė, jog melų 
fabrikavimu nėra sunku sukur
ti “karišką psichologiją.” Kad 
sukelti francuzų neap y k a n t ą 
prieš vokiečius, valdžia užlaikė 
didelį būrį žmonių, kurių vy
riausias tikslas buvo fabrikuoti 
žinias apie vokiečių žiaurumus. 
Panašiai, suprantama, elgėsi ir 
kitos valstybės. Rezultatas tos 
melagingos propagandos buvo 
tas, kad tarp kariaujančių tautų 
buvo paskleista didžiausi neapy
kanta.
štai kodėl karo propaganda y- 

ra pavojingas dalykas, nes ji 
tankiai prideda prie karo. Jeigu 
]X)litikai, publicistai, rašytojai ir 
mokytojai nuolat kalba apie ka
ro pavojų ir reikalingumą dide
lio laivyno ir armijos, tai laikui 
bėgant ir eiliniai žmonės prade
da panašiai galvoti.

O tuo tarpu, sako senatorius 
AVilliam H. King, Amerikai jo- 
kis pavojus mgręsia. Stačiog 
negalima prileisti, sako jis, kad 
Amerika kariautų su Anglija. 
Kurie geidžia to karo, tie yra 
priešai ne tik savo šalies, bet ir 
viso pasaulio. Su jokia kita val
stybe karo irgi nėra numatoma. 
Tad kuriems galams Amerikai 
yra reikalingas didelis laivynas?

Per pastaruosius metus, sako 
senatorius King, militaristų kli
ka dėjo visas pastangas, kad at
gaivinti karišką ūpą. Praeito 
karo lekcija jiems nieko nerei
škia. Jiems svarbu, kad Ame
rika turėtų didelį laivyną. O 
kad tas laivynas atsieis žmo
nėms milionus dolerių, tatai 
nieko nereiškia. Nieko jiems 
nereiškia ir tai, kad militaris- 
tiška propaganda gali pagimdy
ti naują karą. —K. A.

(Tęsinys)
1891 metais gydytojas Eu- 

gen Dubois atrado Javos saloj 
keletą kaulų, priklausančių ne
žinomam gyvuliui, kuriam pat
sai atradėjas davė vardą “Pi- 
thecantropus erectus” — sta
čiai vaikščiojąs beždžionžmogis. 
Iš tikrųjų — atrastieji kriau
čių likučiai - kiaušas, šlaunis- 
ir keletą dantų savo pavidalu 
primena kažkokį tarpinį, vidu
rinį, panašumą tarp žmogaus 
ir beždžionės. Atrastojo kiau
šo stogelis yra dauk žemesnis 
už žmogaus kiaušo.
ra irgi žema ir panaši greičiau 
į beždžionių 
kad antakių 
žymios, įko 
seniausiuose 
Kiaušo turis 
timetrų, tuo tarpu kaip žmo
gaus kiaušo — apytikriai 1409 
kv. sm., žemesnių dargi 950 kv. 
sm. ir beždžionių tiktai 500— 
600 kv. sm. Tuo budu savo 
smagenų didumu, kuris galėjo 
būti nustatytas visai gerai 
kiaušo stogelį ištyrinėjus, tasai 
gyvulys turėtų užimti vidurinę 
vietą tarp žmogaus ir^beždžio
nės. |domu, kad taip vadina
mas Broca’ vingis, kalbos cen
tras, išskaičiavimais buvo maž
daug pusiau mažesnis už žmo
gaus, ir dvigubai didesnis už 
aukštesnių beždžionių. Keistą 
pavidalą turi šlaunis: jos vir
šutiniame gale randasi ypatin
gų ataugų, kurias daugelis 
gamtininkų laikė buvusios li
gos

kaktą, juo labiau, • 
putmens yra labai 
nerandame dargi 
žmonių kiaušuose, 
siekia 90(1 kv. san-

pėdsakais. O kai visa ki
tai tasai kaulas yra pana- 
į žmogaus šlaunį, nors čio- 
įgaubimas yra ne taip ge- 
išreikštas, kaip žmogaus 

Klaatsch’o nuomone, 
nevaik-

sus 
nai 
rai 
šlaunyje, 
tasai gyvulys stačiai
ščiojęs. Tačiau jo ši 
ra taip’ skirtingos nuo laipiojan
čių aukštesnių beždžionių, jog 
turime šį gyvulį laikyti dides
nio palinkimo turėjus stačiai 
vaikščioti. Atrastieji dantys 
atatinka labiau beždžionių ti
pui; jie matyt, buvo suleisti 
stipriame žandikauly. To pas
kutinio nedidele dalis yra irgi 
atrasta, bet apie jo pavidalą y- 
ra sunku kap nors tiksliai spė
ti.

Tačiau butų neteisinga tą 
gyvulį laikyti tiesioginiu žmo
gaus protėviu. Tam pirmučiau
sia prieštarauja atrastieji dan
tys. Paskiau tyrinėjimai pa
rodė, jog to gyvulio liekanos 
priklausė diluvialiniam sluos- 
niui, iš ko matyti, jog tasai 
gyvulys gyveno ledų gadynėj 
(diluvium), kada Europoj* jau 
buvo kitų žmonių rasių. Pa
galiau, savo sutaisymu tasai 
gyvulys'artimesnis gibonui, bež
džionei, kurią jis savo didumu 
praneša. Norime užtat jam nu
statyti vietą gyvulių tarpe ir 
todėl turime pripažinti: tai yra 
kuri nors nukrypusi šaka nuo 
žmogaus ar beždžionės protė
vių. Tai greičiausia, gibono gi
minaitis, į kurį jisai labiau pa
našus, kaip į kitas beždžiones. 
Gibonas, nors ir puikus laipio
tojas, geriau gali mėginti sta-

imių ir neatatiko žinomų žmo- 
|nių rasių tipui. Todėl to gy
vulio kiaušas ir buvo pavadin
tas gyvuliškiausiu visų žino
mų žmogaus kaulų. Tačiau ši
ta nuomonė veikiai sutiko prie
šininkų. Pats Darvinas atra
do to gyvulio kiaušą žymiai tai
kingą. Virchov’as, žinomas 
patologas, visa savo autorite
to jėga puolė tuos, kurie norė
jo matyti tuose radiniuose gy
vuliško žmogaus protėvio liku
čius. Hamy, antropologų suva
žiavime Brussely pabrėžė, kad 
to miesto gatvėse vaikščioja 

a a ^“ižmohės irgi su panašiais kiau
šais^ Tuo budu ir kilo a be jo
jimas dėliai didelio to kiaušo 
ypatybių “gyvuliškumo.” Tiks

linus ištyrimo keliu šis klausi
mas tapo išspręstas, ir pasiro
dė, kad visi šitie radiniai bu
vo tai senobinės žmonių rasės 
likučiai, kurių kiaušo turis sie
kė 1230 kv. sm. ir kurie tapo 
pavadinti Neandertalo žmonių 
rase. Šitie senobiniai Europos 
gyventojai jau turėjo žemo 
laipsnio kultūrą: jie rūpestin
gai laidojo numirusius ir dėjo 
greta jų daiktus, ginklus *iš tit
nago ir t.t. Nauji radiniai vi
sa tat patvirtino. 1908 me
tais Klaatsch, kuris ypač uo
liai tyrinėjo diluvialinio laiko
tarpio 
naujus 
atradėjo ir vietos 
jie buvo atrasti, — 
teriensis Hauseri.

ypatybės supuolė su Neander
talo žmonių ypatybėmis ir nega
lima buvo todėl abejoti, kad 
ir jie priklauso šiai senobinei 
žmonių rasei. Iš senų diluvia- 
linių sluogsnių iškasenų yra ži
nomas gerai atsilikęs žandikau
lis, at'rastas Mayer’o smiltyne 
netoli nuo Heidelbergo kartu 
su kitų žinduolių kaulais. To 
žandikaulio didumas ir smakro 
stoka stato jį tarp žmogaus ir 
beždžionės, bet užtat dantys 
atatinka labiau kultūros žmo- 
gaup tipui. Tasai žandas yra 
laikomas seniausiu visų žmo
nių žmogaus kaulų radiniu. Jis 
pąrodo žmogų jau gyvenus Eu
ropoje pabaigoj tercijarinio ir 
pradžioje kvarterinio ’ laikotar
pio, ypač ledų gadynei 
vium) prasidėjus.

Pastačius klausimą, ar 
ontologija, t. y. gyvuli jos 
senų mokslas žino tiesioginį 
gyvulišką žmogaus protėvį, kur 
visos “beždžionžmogio” žymės 
butų išpildytos, turime atsaky
ti į jį neigiamai. Teisybė, 'Ma
dagaskaro saloj buvo atrastos 
pusbezdžionių liekanos, kurios 
didumu savo giminaičius, dar 
dabar žinomus lemurus, prane
ša ir kurios beveik atatinka 
‘ beždžionžmogio” tipui. Ta
čiau galutinam sprendimui čio
nai nepakanka liekanų ir todėl 
šiuo atveju galima tiktai vien 
įvairių pažiūrų laikytis. Mes 
turime ramiai laukti tolesnių 
tyrinėjimų rezultatų; gal būt, 
Kaip tai dažnai atsitinka', ir 
čionai laimingas nuotikis ateis 
mokslui pagalbon ir papildys 
musų gyvuliškos praeities isto-

iškasenas, 
griaučius

restauravo 
pavadintus 

vardu, kur 
llomo Mus- 

Tų griaučių

(dilu-

palc- 
iška-

kadaise bendrų protėvių, bet 
toliau nukrypo viens nuo kito 
savo plėtotėj.

Ar šiaip ar taip, žmogus yra 
vėlybas gyvulijos padaras, ir 
greičiausiai, nėra paskutinis 
gamtos kūrinys. Nors nežinia, 
kuriais keliais eis žmonijos plė
totė ateity, reikia manyti, kad 
vis tiek ateisiąs laikas, kada 
turės prasidėti ir regresas. Tei
sybė, mes, negalime numatyti 
žmonijos ateitį, bet vis dėlto 
sąlygų, palankių gyvulijai plė
totis, ne amžinai bus žemėje. 
Juk pagaliau visa gyvybė pri
klauso nuo to, kad žemėje yra 
vandens ir deguonies, ir saulė 
duoda pakankamai šviesos ir 
šilumos. Kadangi šities fakto
riai be abejojimo turės ateity
je mainytis, tai tat turės įta
kos ir į gyvybės, gyvulijos plė
totę ir tuo patim į žmonijos 
likimą. Gal ateis vakaras, sa
ko prof. Fefferi’s, kada pas
kutinis žmogus . žiūrės, kaip 
paskutinį sykį leisis į jurą sau
lės gaisras; jis atmins tada 
didžią žmonijos praeitį, nuo ku
rios jau vien tik skeveldros pa
liko. Jeigu tačiau toji diena 
yra be galo toli, tai vis dėlto 
tas vaizdas sukelia mumyse 
nemalonaus jausmo ir, gal būt, 
teisingai kiti juokiasi iš tokių 
pesimistinių pažiūrų į žmoni
jos aeeitį. Bet argi yra garbin
ga protingam žmogui slėpti, 
kaip strausas galvą prieš fak
tą? Argi daugiau yra optimiz
mo tame kitų tikėjime, kad 
pasaulio dienų pabaigoj pasiro
dys šėtonas ir nugramzdins 
žmonių miliardus amžinai ken
tėti į pragarą. Pagaliau, ar
gi bus paskutinis žmogus? Ar
gi buvo paskutinis hellinas, pa
skutinis romėnas, kuris galėjo 
apverkti savo tautos ir jos kul
tūros puolimą? Ne, aukščiau
sio plėtotės laipsnio žmonija 
dar nepasiekė, bet regresui pra
sidėjus pamažėle, atbukę sie
loj, kaip dabartiniai eskimai, 
turės vilkinti savo gyvybę pas
kutiniai žmonijos likučiai. Nors 
ir liūdni yra šitie protavimai, 
bet jie sako mums vieną tie
są: žmogus yra tiktai grandis 
begalinėj gamtos kūrybos gran
dinėj ir pats žmonijos gyveni
mas nėra išimtis gyvulijos plė
totėj. Senoji svajonė, kuri 
statė žmogų viso pasaulio cent
re ir matė jame geriausi Kūrė
jo padarą, griūva to pasaulio 
plėtotės didingumo akivaizdo
je. Strutt’as, tyrinėdamas mi
neralų senovę, atrado, kad vien 
gyvybė bus jau pusantro mi- 
liardo metų, kaip atsirado že
mėje. Amžinoj pasaulio plėto
tėj žmonijos gyvenimas yra 
tiktai momentas, mažas brūkš
nelis gamtos vaizde, yra gam
tos pulso tvakstelėjimas bega
liniame gamtos reiškinių kiti
me. [“Kult.”]

(Galas)

JOSEPH W. GRIGAL
Praneša, kad perkėlė savo advoka
tūros ofisą nuo

2243 VVest North Avenue 
prie

1579 Milwaukee Avė. 
Room 301 

Telephone Humboldt 558G

Automobilio katastrofa 
, Lietuvoje

KAUNAS. — Trečiadienį, ba
landžio 18 d„ iš Kauno į Ra
seinius į Teismo sesiją automo
biliu važiavo apygardos teismo 
nariai S. Žilinskas, p. Budrec- 
kas ir Adamavičius.

Netoli Raseinių miesto auto
mobilis apvirto ir sudužo.

Visi važiavę juo sužeisti. 
Teismo narys S. Žilinskas su
žeistas į galvą tiek sunkiai, kad 
negalėjo dalyvauti sesijos posė
džiuose ir jo vieton iš Kauno 
buvo iššauktas ir nuvyko į Ra
seinius teismo narys Butkus.

Kiti važiavę autopiobiliu teis
mo nariai sužeisti lengviau.

čiai vaikščioti. Gibono žan
das, kaip įrodė VValkhoff, savo 
sutaisymu artimesnis žmogaus 
žandui, kaip kitų beždžionių. 
Gibono kalbos gebėjimas irgi 
yra geriau išreikštas, nes gi
bonas, kaip yra žinoma, gali 
dainuoti chromatines gamas, į 
ką galima žiūrėti kaipo į pri- 
mityvinę kalbą. Tuo budu ne
bėra klausimo apie Pithecan- 
tropus’o arectus’o priklauso
mybę prie tiesioginių žmogaus 
protėvių.

1868 metais Neandertalo ly
gumoj, netoli nuo Dusseldorl'o 
sodžiaus, buvo atrasti kiti svar
bus griaučiai, kurie kartu su 
kitais radiniais, kaip antai, 
kiaušų iš apylinkės Ero-Mag- 
non atkreipė gamtininkų dėme
sį ir tapo įdomių ginčų objek
tais. žymiai išreikšti antakiai, 
žemas kaklas ir vos įžiūrimas 
smakras rodė beždžioniškų žy

nių.
Tačiau neturime užmiršti, 

kad paleontologija parodo žmo
gaus protėvius buvus kiek pa
našius 'į beždžiones. Ir dabar 
he tiktai savo įtaisymu, bet ir 
psichiniais gebėjimais beždžio
nės yra žmogui artimiausi gy
vuliai. Tuo atžvilgiu svarbu 
žinoti, kad beždžionės vartoja 
kitus daiktus, kaip tikrus įran
kius, pav. naudoja akmenis rie
šutams skelti; be to, beždžio
nės gali daugiau,, kaip kiti gy
vuliai, įvairių artikuluotų gar
sų leisti, kurie tarnauja jiems, 
kaip savotiška kalbos rųšis tar
pusavy bendrauti. Tačiau jau 
vien dėl to, kad skirtumai tar
pe žmogaus ir beždžionių netu
ri gradacijos, laipsnio pobūdžio, 
negalima žiūrėti į dabartines 
aukštesnes beždžiones, kaipo į 
tiesioginių žmogaus protėvių 
tipą; greičiau jie abu turėjo

Pirkit nuo musų olsello kai
nomis. Copper coli rasinis 411- 
dytuvas virtuves boileriui. 
$6.86- Klauskite Pono Muall.

Peoples Plumbing & 
Heating Supply So.
490 Milwaukee Avė., 

401 N. Halsted 8t.
Hayniarket 0076—0070
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Editorial
Sočiai Intelligence

People are not born equal 
nor do they livc equal, or 

even die equal. Some are born 
geniuses; some have only 
average intelligence; while a 
fevv, unfortunately, have such 
defective ntentality that they 
mušt live and die as idiots. 
Some make friends without 
effort; the majority have no 
special ability either for mak- 
ing or for losing friends; while 
a few have such ^dispositions 
that their mere presence is un- 
comfortable.

The ability to get along 
vvith others is one of the most 
important of the natūrai abil- 
ities in dotermining success in 
the vvorld. Age together vvith 
its accompanying experiencęs 
may be expected to increase 
ones’ fund of sočiai knovvledgr. 
Hovvevcr, the tdight gailis one 
makes along this line may be 
offset i n other respects. It is 
sale to say that ii an individ- 
ual does not possess in ability 
to deal vvith others at 16. he 
is not apt to possess in high 
degree as he reaches middle 
Ii fe or old age.

A person vvho, in his youth, 
cannot make sočiai adjust- 
ments vvith his classmates, 
vvho forgets the courtesies due 
to other people, vvill do like- 
vvisc in later relationships 
vvhere his classmates have 
changed to business associates 
and his school problems to 
business problems.

Among Friends
Our lašt nieeting vvas short 

and snappy. The Old Faith- 
fuls were present, so we took 
up the important issues of the 
day, settled them and ad- 
journed. Because oi' the vvork 
involved in appearing in school 
operas, our talented musical 
members have not had time 
to rehearse for a musicale 
vvhich the Club vvas planning 
to have this month. lt cannot 
be put off until next month 
because of preparations for 
commencement and because of 
vvarm vveather, so it might be 
that it vvill have to be post- 
poned until Fall, būt don’t you i 
care, we’ll have one yet.

\Ve voted on and obtained 
a “Pep” committee vvhich is! 
headed by Anthony Dubiske. 
This Committee is going tol 
look after the entertainment of 
the club after meetings and is 
thinking about another meni* 
bership drive this Fall.

Norbert Tumavich, law stu- 
dent at Illinois, has been 
pledged to the law fraternity 
there. Attaboy “Nor”! Nothing 
likę getting up in the world. j

Are you interested in the 
L. ’S. A. A.?

Do you want to know niore 
about it?

Do you want to join?
If so, drop a line to —

Miss Elizabeth (’hesna,
(’.orres. Sec’y.

6047 So. Sacramento Avė, 
Chicago, 111.

L. S. A. A. Members 
in Operetta

Three of the L. S. A. A. 
members, Miss Genevieve Get- 
ling, Mr. Charles Svenciskas 
and Mr. Frank Jacavicus, 
played the leading roles in the 
operetta “Robin Hood” recent- 
ly presented by the Lind- 
blom High School Opera Club. 
This stage production re- 
presents one of the type 
given annually by the school. 
lt vvas given on the nights of 
April 24 to April 28, 1928, in- 
clusive.

The show met with a 
success that surpassed by f ar 
all expectations. According to 
authentic reports the auditor
ium was filled to capacity at 
all performances.

Charles Svenciskas played 
the leading role as “Robin 
Hood.” He enacted his part 
splendidly and received con- 
siderable applause from the 
audience. Mr. Svenciskas was 
at his best in the operetta 
vvhich represents his finai 
dramatic effort at Lindblom 
as he graduates this coming 
June

Miss Genevieve Getling’s 
role vvas that of the leading 
lady, “Lady Marian Fitz- 
vvalter.” Genevieve possesses a 
beautiful and charming voice, 
one that is unusually interest- 
ing to hear. She received an 
opportunity to apply (and 
vvith great success) all of her 
previous dramatic experiences. 
Miss Getling vvill also grad- 
uate with the next class.

Mr. Frank Jacavicus, a name 
already well knovvn by many 
members, was the excellent 
{ictor who appeared on the 
stage as “Sherilf of Notting- 
ham.” He was first rate with 
his humorous anties as was 
\vell testified by the hearty 
applause he received. The 
part was precisely in Frank’s 
line, for in it he was seen in 
all his giory as master fun- 
maker.

Our club, with all the 
splendid talent and experience 
represented, should not ex- 
perience the least difficulty in 
putting over sometliing big 
and strong in the way of a 
musicale that vvould live long 
as a tradition.

More power and success to 
the three ambitious, hard- 
working and talented students!

— “Doc”.

Delta Phi’s Give Hop
The Delta Phi Sorrority 

gavę a May Festival lašt Sat- 
urday, May 5, 1928 at the 
Cicero Community Hali, locat- 
ed at 18th Street and 51st 
Avenue, Cicero.

It represented one of the 
finest and best affairs to be 
given this year by the Delta 
Phi’s. Quite a good sized crowd 
turned out and it is hardly 
necessary to mention that an 
excellent time was had by all 
present. rThe L. S. A. A. was 
\vell represented at the affair 
as niore than a score of mem
bers vvere there. Severai of

Lithuanians or 
Letts?

When certain vvell knovvn 
nevvspapers dėsi re to mention 
the Lithuanians tĮiey will ab- 
reviate the word in artiele 
headings as “Liths”, some- 
times “Letts”, or even “Litts.” 
And then, as one member of 
the editorial department of 
The Chicago Daily Tribūne con- 
fesses, there will come letters 
from Lithuanians who object 
to such erroneous appellations!

The objections are, i n truth, 
entirely just. Everyone knovvs 
that the Lithuanians are not 
Letts. However today, each 
are a distinet people. So we see 
the Lithuanians are not, by 
any means, Letts, any more 
than are the Letts Lithuanians. 
Why, therefore, confuse the 
two different peoples?

lt is hardly necessary to say 
anything concerning the’ term 
“Letts” since it does not exist 
i n the English vocabulary. lt 
is merely an erroneous and 
unexcusable abreviation for 
the word “Lithuanians”.

It is, however, perfeetly 
justifiable to ūse the term 
“Liths” vvhich is obviously a 
contraction of the word used 
vvhen referring to the Lithua
nian people. lt can i n no way 
be confused with any other 
race or people.

Though it is perfeetly cor- 
rect to ūse abbreviations when- 
ever the occassion so requires 
it is important that the abbre- 
viation used be the correct one 
—else vvhy have a language at 
all? Thus we see that “Liths” 
is the only logical abbreviation 
for the term “Lithuanians” 
and it should be used as such.

Such errors as just men- 
tioned are childish and entire
ly unforgivable.—Eff Ess.

Each In His 0wn 
Tongue

A fire-mist and a planet, — 
A crystal and a cell, — 
A jellyfish and a saurian, 
And caves where cave-men 

dvvell;
Then a sense of law and beauty, 
And a face turned from the 

elod, — 1
Some call it Evolution, 
And others call it God.

A haze on the far horizon, 
The infinite, tender sky, 
The ripe, rich tijit of the corn- 

fields,
And the wild geese sailing 

high, —
And all over upland and low- 

land
The charm of the goldenrod, 
Some of us call it Autumn, 
And others call it God.
A picket frozen on duty —
A mother starved for her 

brood, —
Socrates drinking the hem- 

lock,
And Jesus on the rood;
And millions who, humble and 

nameless,
The straight, hard pathvvay 

plod, —

Some call it C'onsecration, 
And others call it God.

By W. H. Carruth

the girls from our club *are 
members of the sorrority. 
They assisted considerably iii 
putting the hop over success- 

fully.
Luke’s Syncopators furnished 

the necessary red hot musical 
strains. \

— Jean Poker

April 20, 1928

[Pacific and Atlantic PUoto]

Josephine Bakęr, Amerikos 
negrė šokėja, dėl kurios pasiro
dymų Europos sostinėse, kaip 
Vienoje, Prahoje ir kitur buvo 
kilę riaušių - taip ji savo šo
kimais sužavėjo europiečius.

Words of the Wise
------- -—•

Do I eontradiet myself? 
Very vvell, then, I eontradiet 
myself; (1 am large. 1 contain 
multitudes).

— Walt Whitman.

The men who try to do 
something and fail are * in- 
finitely better than those who 
try to do nothing and succeed.

— Lloyd Jonės.

Tis the mind that makes 
the body rich.

— W. Shakespeare.

Co-operation is not a sent- 
iment — it is an economic 
necessity.

— Charles P. Steinmetz.

The chief difference betvveen 
a wise man and an ignorant 
man is, not that the first is 
acquainted with the regions 
invisible to the second, away 
Irom common sight and in- 
terest, būt that he understands 
the common things vvhich the 
second only sees.

— Starr King.

There is būt one God — is 
it Allah or Jehovah? The paini 
tree is sometimes called a date 
tree, būt there is only one 
tree. — Disraeli.

News of Lašt Meet- 
ing

The regulai’ meeting of the 
L. S. A. A. was held on Sun
day, April 29, 1928. The club 
Treasurer advised that the 
members kindly see that their 
dues are paid up i n full. A 
short discussion was held in 
vvhich ideas for nevv vvays of 
inereasing our membership and 
for making the meetings more 
peppy and enjoyable were 
solicited. A committee consist- 
ing of M r. Anthony A. 
Dubiske, Chairman, Miss llern- 
ice Balickas, Miss Aldonna 
Pūkas, and M r. John J. 
Stocker, vvas appointed to con- 
sider the preceeding points, 
and to get them in order for

News Potpourri
Giant Water Wheel

Work is already vvell under 
vvay on* vvhat is to be 
the greatest water vvheel 
ever constructed in Ame
rica. The energy is to be 
supplied by diverting the vvater 
from the north fork of the 
Kings River in the San Joa- 
<|uin Valley in California. Forty 
thousand horsepovver vvill be 
available in this first ūnit, the 
expected capacity of the Balch 
povver plant is 160,000 horse
povver; each vvheel is eleven feet 
i n diameter and the impact of 
the vvater drives them at a 
speed of 360 revolutions per 
minute, the buckets moving at 
the amazing rate of 141 miles 
per hour. About 100 cubic
feet of vvater vvill pass through 
the seven inch nozzle in one 
second vvith a pressure of almost 
1000 pounds, or one half ton, 
per square inch.

Effects Produced by 
Ligthtning

Deaths by lightning pre
sent many unusual pheno- 
mena. At times only burned 
spots may be found at the spot 
vvhere the electricity entered. 
Occassionaly there are more or 
less complicated markings of 
the skin vvhich the supersti- 
tious have believed to be a pic- 
ture of lightning. A Severe 
stroke vvill cause a rupture 
of a blood vessel or some 
other organ in the abdomen. 
A Scandanavian physician 
claims that death from eleetrie 
shock is never certain and 
that many persons vvho are 
not really dead may be 
revived by artificial respiration. 
The subject is one that seems 
to demand much more investi- 
gation than it has yet receiv
ed.

U. S. Has a Bug Farm
A testing station at Vienna, 

Virginia has been established 
by our government for the 
purpose of testing the insect- 
icides offered for sale in the 
market. This is done in or
der to make sure that they 
vvill do vvhat their makers 
claim for them thereby pro- 
teeting farmers, fruitgrovvers, 
market garde ners and stock and 
poultry men from adulterated 
insecticides and fungicides. On 
the bug farm are raised dogs 
to support fleas, chickens to 
grovv lice and cabbages are 
grovvn to feed cabbage vvorms. 
Cockroachcs, clothes moths, 
carpet beetles, mosųuitoes and 
bugs also find comfortable liv- 
ing quarters here and at the 
expense of the government.

—J. J. S.

presentation to the members 
as a vvhole at a regular meet
ing.

Miss Stella Strikol vvas ac- 
cepted as a member of tho or- 
ganization.

The Edi te r, M r. John J. 
Stocker, advised the members 
to kindly send in nevvs items 
in the form of notos for pub- 
lication in “The Students’ 
Corner”. Thus a means of 
keeping the members informed 
on the activities of members 
could be effected.

— Jess Jay

Tol. Boulevard 0244
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
^4604 So. Paulina St., Chiea^o, 111.

Injustice of Fate
Studious Tot: “Lincoln could 

split rails at one time bc- 
fore—”.

Street Urchin: “Avv, dat 
ain’t nuthin’; me ole man splits 
roeks n6w.”

— Noah Buddy

No (‘ause for Complaint
Stanlejy: “’Lo, Javvn, hovv ya’ 

feelin’ ?”
Javvn: “Oh, I can’t kiek.”
Stanley: “I see, rheumatism, 

eh?”
— Jess Jay

Detecktiff Story
Plain-ęlothes man Ike, the 

Sleuth, cast a quick glance 
about the elegantly furnished 
apartmeht. A piano lay over- 
turned, the pieces of tvvo mass- 
ive China vases vvere strevvn 
about on the carpet in all 
directions. A double barreled 
ax vvas imbedded to the hilt 
in the ceiling. A chandelier 
reposed i n the vvaste paper 
basket. A Morris chair vvas 
delicately balanced on the 
vvindovv ledge and rocked to 
and fro as the gentie breeze 
flitted through the room. Dark 
red spots could be seen at 
almost any point on the car
pet. A peculiar gin soaked at- 
mosphere prevailed.

“Aha!” cried the Sleuth, 
someones been here.”

“Heli, your vvrong again, 
man,” muttered a faint voice; 
and vvith great effort it con- 
tinued, “it vvas my vvife.”-

— Monsieur X

Lithuanian Gireles
Our friend Mr. Pilka is plan- 

ing to make a trip to Lith- 
uania. Laimingos kelionės!

»
- A. Vanagaitis, former direct- 

or of “Birute” and composer 
of many dainelių” is novv ed- 
iting a magazine vvhich he 
calls “Margutis.” Mr. Vanagai
tis vvas in Brooklyn, May 
6, and took part in the “Trou- 
badors’ ” concert.

8 « »
Birutę gavę its lašt concert 

for the season, lašt Sunday at 
the Lithuanian Auditorium. 
This vvas the lašt appearance 
of S. Shimkus, their director, 
beforc the Chicago public and 
also as “Birute’s” director.

o o »
Mr. Babravičius, popular 

Lithuanian baritone, gavę his 
concert here tvvo vveeks ago. 
He is novv on a tour o f the 
East.

» B »
The younger Birute has been 

asked to present Severai mem
bers at the Women’s Worlds’
Fair.

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

Racine, Wis. 
Tel. J3353

Kaurai, karpetai, linoleum, Lan- 
Kų Užlaidos, Draperics. Olseliu 
ir Retail. Išimtini pardavinėto
jai, 3% pigiau už casli.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Number 8

A bird I detest
Is Joey Devvey, 

Who alvvays chirps:
“Say, ain’t it goofy?”

— Cuthbert, the Brave

Here’s One I Heard:
Frank: And is he dumb?
“Doc”: Dumb, say that guy 

thinks that a mortician is a 
plasterer.

— Socrates, II

Our stars did noble in Lind- 
blom’s opera lašt vveek. ’Ray 
for Genevieve, Diek and Bern- 
ice!

S-s-s-s!
We hear f i ve of our mem

bers vvere at a hot party one 
Saturday not so long ago. “Why 
vveren’t vve invited?” vve ask. 
“We’re particular,” they reply. 
(Ouch! Take that, and that!)

Get a Guide-book, S?
O, ha, ha! Didja ever hear 

about the boy from Bridge- 
port? Ha-ha! Who vvas invited 
to a party ’vvay out some- 
where?‘ O, har, har! And 
couldn’t find the place and 
sipent five hours riding the 
popular public conveyance? 
Hee-hee! We just found out 
about it after vvondering for 
a long time vvhy he alvvays 
seemed confused vvhen ques- 
tioned on his non-appearance 
to the affair.

THE MILE
Chernausko Darže

Archer Avė. (Route 4A) 
prie 79 St.

Justice Park, UI.

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 
VAL JURGELIONIU

Chicago Joliet karai daveža 
iki durių

20 minučių važiavimo nuo 
Archer-Cicero stoties

“Antratiek daugiau fonių šokant 
in Mill”

MŪRINIS arba MEDINIS
ČIA — kiti lengvais iš- 

I U mokėjimais i 24 mėnesius
Musų speciališkurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir rųšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
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 827U



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, geg. 11, 1928

CHICAGOS kuriems reikalinga šiaip jau 
paramos. Jei kurios moterys ar 
merginos malonėtu pasidarbuo-

ŽINIOS yra kviečiamos. Susižinoti 
kia su Legiono ofisu, 16*

Tarp Chicagos 
Lietuvių

dėti, tai norima iš tos farmos 
padaryti gražiausią vasaros re
tortą. Tas kvietkynas turėtu 
tapti pavyzdžiu visoms lietu
vaitėms, kurios turi darželius.

—Vienas parapijom!.

Trumpai kalbant, šis koncer-j 
tas buvo vienas iš labiausiai 
pasižymėjusiu šio pilno sezono 
dainos vakarą. Ir to mes 
kėni, kadangi p. Sodeika 
dideliu gabumą artistas.

lau- 
yra

Bustina pasaulinę 
parodą

Tiki ir netiki 18-ta gatvė
A. Sodeikos koncerto 

įspūdžiai
Laiškai Naujienos 

Ofise
pą tiekė 56 klausimus keliems 
šimtams kunigu, .lis norėjo pa
tilti, kuo skyrėsi ją tikybiniai 
įsitikinimai. Atsakė 
gai 
kie

Laikyta North \Vest Side biz
nierių, kurie verčiasi namų ra
kandų bizniu, susirinkimas 
Stelzerio restorane, 1252 N. 
Paulina st. Susirinkimo tikslas

garsinti Pasaulinę parodą
Chicagoje 1933 'm. Daugiau
kaip 1OO asmenų išlojo Pašau- yra visagalis?
linės Pančios Legionam sunio-1 pareiškė, kad tiki,
kėdami kiekvienas įstojimo mo- —kad abejoja, 9‘, kai

436 kuni- 
Tarpe klausimu buvo to

jąs tikite, kad Dievas

ne

Amerikos Legiono 
kvietkų diena

Ar tikite, kad Dievas vra 
vienas trijuose asmenyse?

Atsakė, kad tiki 8O‘<; kad 
kad netikiabejoja

Gegužės 28 dieną Amerikos 
Li gionas turės kvietkų (UenąĮapje 
(Poppy Day) tai yra pardavi-1 gOj? 
nes raudonus kvietkelius gatvė- 47 
se. šitokiu budu sukelti fondai Į tiki; 
eis naudai buvusių didžiojo ka
ro veteranu, kurie serga arba

sutvertas tokiu

kad netiki.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Pašelpos Kliubas 

Vakarienę, pagerbimui gar- 
septin- 

, 1928

pagerbimui
Vakarienė jvyks 

žio-May 13 d., 
Liet. Auditorijoj 
Jt. Pnidžia 6:30 vai.

Vaka-

Illinois 
rengia 
bes narių 
tadieny, < 
m., Chicagos 
So. Halsted 
vakare.

Maloniai kviečiame į šią 
rienę, nea bus gardus valgiai ir pui 
kųs šokiai prie geros muzikos.

— Kviečia KOMITETAS.

bildu, 
(lenesis

tapo 
kaip

kad 
18'(

Ar tikite, kad Dievas kartais 
daro stebuklus?

68 G alx’ joja,
netiki.

Ar tikite, kad Dievas pasky
rė kančias ir* skausmą musų 

Į labu i ? Atsakymai: 50' > —taip;
G abejoja; 36■< — netiki.
Ar likite, kad maldos turi

Lietuvių Rėpublikonų Kliubas 9 
Wardo laikys savo mėnesini susi- į 
rinkimą gegužio 14, 7:30 vai. vak., 
S. Strumilos svetainėj, 158 E. 107 
St., Roseland, III. Visi nariai ma
lonėkite pribūti, nes bus svarbių da
lykų svarstyti.

— W. Krištopaitfa, Rašt.

vas, kaip pav. sausą? Atsaky
mai: (j4'< taip; 11G - - »alx'- 
joja; 25

šie klausimai ir atsakymai
netiki

cijos biuletene.

Apiplėšė 
l’žpi re i tą naktį į 

kio 
St.,

Gadei- 
holelio 1606 So. Halsted 
apie 1 vai. naktį, kada visi 

jau miegojo, koridorių įsigavo 
du plėšikai, kurie užpuolė ir 
apiplėšė pareinantį namo Juo
zą Stonį. Iš Stonio plėšikai atė
mė virš $24. Butą ir trecio plė
šiko, kuris betgi buvo pasili
kęs lauke ir dabojo gatvę.

• Daužo langus
Nesenai p. Ortakio name, ker-

darė barzdaskutykia. Pereito 
šeštadienio naktį tai barzdasku- 
tyklai bonka išmušta langas. 
Pirmadieny liko įdėtas naujas 
langas, bet antradienio naktį 
iš pravažiuojančio automobilio 
paleista į langą kelis šūvius, 
kuriais suvarstyta lango stik
lų. Policija į puolikus paleido 
kelis šūvius, bet pašauti juos 
nepasisekė. —R.

Bridgeportas
Pralotas darbuojasi

Jau pradėjo grąžinimo darbą. 
Jau apsodino bažnyčios kampą 
medeliais ir ant pievelės pasta
tė gražų cementinį suolelį. Da
bar kai kurie parapijonai įdo
maują, ką kunigas sodins tame 
suolelyje. Man tečiaus rodosi, 
kad nesvarbu kas sėdės: kai 
yra suolelis, tai sėdėtojų atsiras.

rante ore, tai kartais ir žvirb-

Rašo Nora prašome greit atsiimti, nes 
grąžinsime paštui

Lietuvos Vėliava Amerikoj 
savo mėnesinį susirin- 

13, paprastoj svetai- 
ir draugės, malonėsi- ] 

susirinkimo, o yra 
apsv 

J. Motuz.

1 laikys 
gegužio

Draugai 
atsilankyti ant 

daug svarbių dalykų

Rodos Shakespeare pasaky
mas, kad “žmogui, kuris neturi 
savy muzikos, kurio nesuvirpi
na saldžią balsu garsai... lai 
niekas netiki”, negali būti pri
taikintas didesnei musą lietuviu 
daliai, širdyje visi jie yra mu-
zikos mylėtojai, pačios jų šir
dys yra kaip ir barta, kurios

malonaus 
jisai gerai žino

A Įėjimas, V.
Budris, 0.
Chevinskas, S.
Daunoras, M.

Grilson, J. 4
Lipauskiene, A. 2 
Pinta k i s, J.

Si m kaito, U

Smith, M.
Šimkus, K.
Wosilius, J.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš LietuVos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
14597—Johanai šveikauskaitei 
14626 ^Marijonai Staškaitei 
13279—įjarb. Tamašauskienei 
24050—Mortai Tamulevičienei 
24056 Uršulei Mineikaitei 
56397—Onai Zakarauskienei 
13285 - Karusei Vaitekunaitei 
147 58—Veron i k a i J11 š k i e ne i 
14778 Juozui Masidlauskni 
14791—Liudv. Steponavičienei 
14665—Domicėlei šaukštienei 
14651—Jonui Zavertui 
14771—Onai Vilcauskienei 
23260—Mykolui Milašiui 
14654 Onai Savickienei 
22692—Kaziui Dombrauskiui 
14792—Jonui Stašaičiui 
14657 Feliksui Kazlauskui 
24074—Pranui Pranskevičiui 
24084 Marcijonai Platakaitei 
24089—Juozapui Butui 
24094 Adomui Savickui 
24098—Anatoliai Bučaitei 
24101—Mar. Aleksandravičiūtei 
56385—J u 1 i u i Gelažn i n k u i 
24484—Zofijai Jokubauskaitei 
14694—Domicėlei Antonaitienei 
23171 Anelei Mingelienei 
14671—Jurg. Ambrulevičiui 
14704—Stanisl. Uzminskienei 
23273 Mar. Markelionienei 
13301—Genovaitei Latonienei 
14605 Barborai Pocienei 
14678—Karoliui Čepuliui 
14693 Julijonai Šniukienei 
23271—Mortai Kiaupaitei 
13299—Justinai Klimienei 
14686—Polk. Laurinavičienei 
13308—Ottonui Pranevičiui 
14710—Liudui Kiniauskui 
14391—Mykolui Rimkevičiui 
14484 Petrui Ulskiui 
14516—Viliui Vedrinui 
1 1519—Manei Gedgovdaitci 
14517—Zigmui Petruliui 
23229 Anastazijai Mineikienei 
14530—Uršulei Žostautaitei 
14538 Kazimierui Matui 
13263—Kazimierui Bialy 
14544—Kazimierui Ašmontui 
14551—Kaziui Pulokui 
14 559—B ron i se i Urbei i u te i 
14554—Petronėlei Žadeikienei 
24036—Juozapui Jurgitai
13268 Julijonai Kvedarienei 
14570—Stanisl. Miliauskaitei
13269 Juzei Cepkauskienei 
14568—Stanislovui Kazlauskui 
14569 -Stasiui Jakui
13270—Petrosei Pranskienei 
14581 Onai Markevičiukei 
14572—Barborai šiaulinskaitei 
23234—Klemensui Rivotui 
23241—Onai Petkienei 
13272—Antanui S. Maskoliūnui 
14582—Mar. Slaboševičiui 
14583—Onai Beverungienei 
14566 Andriui Pucetai 
14565— Marijonai Fabijonienei 
23236 Domic. Augustauskienei 
23238—Marijonai Jacikienei 
23242 Salom. Murauskienei 
14574—Klemensui Durai 
14573 Jonui Valašinui 

•etrui D. Mntiukui 
tanislovai Lukošienei 
tozal. Vasiliauskienei

14593—Zofijai Mikalauskienei 
14594—-Kostane. Andriuškienei 
14604 Antosei Šiaudikaitei 
14608—Liudvikai Bobinienei 
14586—Jonui Pliuškevičiui 
14588 Onai, Jurgio Stankaus-

kiutei

14600 Magdal. Jankauskienei 
13276—Agn ieškai Ožaiienei 
14605—Gasparui Zabielai 
14589 Adomui Grigaravičiui 
14603—Kazimierui Brač) u i 
24821—Juozui Gustui 
14623—Barborai Rimdžienei 
14619—Agotai Tunaitykei 
14615 Magdal. Jankauskienei 
13281—Emilijai Brazausk ienei 
14624—Pranciškui Kielai 
14614 Anastaz. Adamonienei 
14616- -Jurgiui Stašaičiui 
14609—Barborai 
23245—Barborai
13283—Antanui Masoniui 
14622—Uršulei Pulmonienei 
24041—Veron. Budžinauskienei 
24016—Antanui Monti kuf 
24047 Jonui Utakui 
21048 Kaziui Utakui 
24053 Karolinai Stanaitienei 
24054—Antanui Kinderiui 
21055—Marijonai Jokubaitienei 
21057 Barborai Pociūnienei 
24058—Juzefai Petkaitei 
21059—Marijonai Barškienei 
24060—Kun. Dom. Žukauskui

Visi lietuviai, važiuojanti 
Lietuvon pro Klaipėdą, 
maloniai kviečiami apsi
stoti

tiktai rankos 4pms paleisti, pa
kelti j muzikos padangę.

šitokį malonumą susilaukėme 
vakar atsilankydami į p. An
tano Sodeikos, musu svečio ar- 
tisto iš Lietuvos Operos kon
certą.

P-as Sodeika turi plačios ska
lės baritono balsą, 
tembro, kurį
kaip kontroliuoti ir moduliuoti. 
Jis, matomai, turi gerą mokyk
lą ir įgimtą muzikališką ir po
etišką supratimą, kurie pagel
bėjo jam interpretuoti savo į- 
vairų ir turtingą programą. Vi
sas vakaras buvo pilnas poetiš
kos grožės,—malonus tiems,
kurie myli ir brangina “the 
great art of niusic.”

Programą Sodeika pradėjo 
lietuviu dainomis musu kom
pozitorių Tallat-Kelpšos, Šim
kaus ir Petrausko, gražiai iš- 
pildydamas jų kurinius, bet 
ypač pilnam savo gražume jisai 
pasirodė tiktai į arijose. Čionai 
jisai tikrai gyvena, ir man at
rodė, kad čia jis buvo pamiršęs 
stovįs prieš Chicagos publiką, 
bot vaizduodamasis esąs namie, 
Kauno Operoje.

“RYTO VIEŠBUTY”
Turgaus gatve No. 48-49

Smulkesnių informacijų 
apie šitą įstaigą pasitei
raukite šio laikraščio re
dakcijoje.

Su pagarba

BaranaitieniJ
Mikalauskienei

24064—Simonui černauskui 
Antoninai Stulpinienei 
M. Kacenelenbogeniene’i 
Jonui Sakalauskui 
Liudui Jodkui

ŠeimininkasToliau kunigas Krušas užpe- 
reita nedėlią išdavė atskaita 
konvertėliu trijų mėnesių auką, 
reiškia, parodė kiek kuris auka
vo. Iš tu atskaitą matyti, kad 
labai daug parapijom; nieko ne
aukavo. Mat, tie konvertėliai 
su dviem kišenėmis buvo labai 
siūlomi 'lai nekuriems kad ir 
įsiūlė, jie, parsinešę, nepripil- 
dė. VVell, kun. Krušni turėtų 
būti aišku, kad šiandien pri
versti žmones aukauti yra sun
ku: nors ir parodoma, kad tas 
ar kitas asmuo nieko neduoda, 
ale jie nieko nepaiso.

Jokūbas Stikliorius.
žermono 
Kapus”, 
ir “Sa

bu vo pa
buvo pa

p. Sodeika sudainavo 
ariją “Užmiršai Tėvu 
iš Traviatos (Verdi) 
“climax” jo programo 
“cilmax” jo programų
siektas tik dainuojant Kavati-

24065- 
24066 
24067 
24069
24070—Aleksui Juciui 
56370—Mykolui Vileišiui 
56371 Julijonai Kaulakienei 
56373—Justinai Plonaitei 
56374—Onai Vitkienei 
56375—J u rg i u i K az įkaičiui 
56376—Marijonai Butkienei
95992 Kasparui Radavičiai
95993 Benigdai Barkienei 
14640 Antanui Aukškalniui 
14631—F ra n c i š k u i Basčiui 
14644—Anastazijai Jakštienei 
14756 Barborai Markunienei 
14759—Adelinai Branienei 
22691—Jevai Preibienei 
23247—Uršulei Šurkienei 
14648— Jul. Kasparavičienei 
14628 Barb. Jankauskienei 
13289 Onai Laurinaitienei 
14630 Jurgiui Lukui
14635—Petrui Čiuprinskui 
14757—Jevutei, Simo, Bendi- 

kaitei
14762—Onai Zakrzauskienei 
14649—Onai Briudžienei 
14637 Antanui Kapočiui
14645 Viktorijai Burbienei 
13282 —uozui šoriui
14633—Juozapui Barauskui 
14642—Agotai Jurgio Kaspera- 

vičiutei
13286—Vincui Masiuliui
14646 ---- Jevai Ramančauskienei
14650 Onai Jateikienei
23250—Kazimierui Pilkiui

Būrys policininkų pataikė 
važiuoti kaip tik tuo laiku, ka
da banditas darė liold up juod- 
veidžiui prie 16-tos gatvės ir 
(’.alumet avė. Banditas mėgino

I pabūgti. Policininkas Wm. Ja- 
I cobson iššovė. Jis pataikė ban
dito galvon. Pastarasis mirė 
vietoje. Vėliau policininkai su
rado, kad išgąsdinimui juod- 
veitlžio banditas panaudojo žai- 

, dimui revolverį. Bandito kiše- 
l niuje rasta laiškų, adresuotų 
L. E. Zimmerman, 5617 North A* I <4 I 

skaitlingai! Mason Avė.
daug svarbių 1 W 9 O

.ės ;
be Visuomenes darbu kbmisio- 

nierius, Bichard VVolfe, krei
pėsi j miesto tarybą prašymu 
nupirkti $3,709 vertės sedaną 
VVa'lteriui VVriftbt’ui, parkų ir 
žaismių aikščių su periu tenden-

____Pirm.
DabuLki, Rašt.1

Dr->tė Meilės Lietuviu Amerikoje 
laikys mėnesini susirinkimą subatoj, 
geg. 12 d., 1928 m., 7:30 vai. vak. 
Bagdono svetainėj, 1750 So. Union 
Avė. Durvs iš 18-tos gatvės į’sve-
t ai ne.

Pastaba: — Dr-stfl turėjo labai 
greitai persikelti dėl tani tikrų prie
žasčių, be susirinkimo nutarimo.

Nariai malonėkite visi i 
susirinkti, nes turime 
dalykų aptarti. Taipgi yra Dr 
nutarta naujus narius priimti 
įstojimo iki 40 metų senumo. 1 
naudokite proga, nes tiktai iki lie 
pos įnėn. nepriimsime.

— Valdyba.

ca valio). čionai jisai pasiekė 
pačią savo dainos viršūnę ir ne

Outsdk
OhemAl

Birulės 
mėnesinį 
Gegužio

Kalno Draugija laikys 
susirinkimą, Penktadienyj, 

11, 1928 m., 7:30 vai. vak., 
Lietuvių Auditorium svet., 

Halsted St. Visi nariai bu-3133 So 
tinai privalo atsilankyti.

— M. K. P., Nut. Rašt.
pildyti prašymą.

* * *

Palnier
Bridgeport. -- iViaugystė Teisy- Vvko Chicagos viešbučių aso- 

bės Mylėtojų laikys savo mėnesini i r .. . , • , . .... . .
susirinkimą, nedėlioj, gegužio 13 d., i nacijos ir kai kurių kitų biz- 
] ‘ * 
svet., prie 29tos ir So. Halsted gat. Į" 
Visi nariai-rės malonėkite I 
laiku susirinkti, nes yra daug svar 
bių reikalų aptarti.

— Raštininkas.

i vai. po pietų, Mark White Sųuare, nieriu organizaciįų konferenci- 
buimai; ja. Tarpe kita ko svarstyta 

klausimas, ar ne vertėtų šie-

Draugystę Dr. Vinco Kudirkos mė- šįt(>kį paroda, x ima v 11 O i Vi » » L i m •* v' įtrtrįzc* enci m lin_nosinis susirinkimas įvyks šeštadie- 
nyj, KeKužio-May 12 <1., 192B m., 
M. M.-I<iuži<> Mvet.. W. IžSrcl PI.,
8:00 vai. vakare. Vi»i nariai ir na
rės kviečiami būti šiame susirinki
me. — A. Kaulakis, Rašt.

SLA. f>-to apskričio Jaunuolių 
koncertas įvyks šiame septintadie- 
ny, gegužės 13 d., Lietuvių Audi
torijoje. Prasidės programas G vai. 
vak., o vėliau bus šokiai. Visi esa
te nuoširdžiai kviečiami skaitlingai 
atsilankyti. Ypatingai kreipiame do- 
mę j SLA. narius.

— Rengimo Komisija.

Delegatams į SLA. Seimą žino
tina. Priklausančių kuopų šeštam 
apskričiui, jog delegatų pasitari
mas įvairiais reikalais, įvyks sep- 
tintadieny, po pietų, gegužės 13 d., 
Lietuvių Auditorijoje, pradžia 2:30 
valandą. Malonėkite visi delegatai 
atsilankyti.

— 6-to apskričio Valdyba.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269, 
C. W. of A. mėnesinis susirin- 

jvyks Penktadieny, Gegužio 
11, 1928, 7:30 vai. vak., 
Unijos svetainėj (Assembly 

Vari Buren St. ir Ashland
— A. M. Kadsel, Sekr.

k imas 
(May) 
Naujoj 
Hali), 
Blvd.

Simano Daukanto Teat. Jaun. 
Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks 
Pėtnyčioj, Gegužio 11 d., 1928 m., 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Audito
rijos svetainėj. Nariai visi būtinai 
susirinkite.

— S. H. Dijol^as, Sekr.

J Jįį,);

tinę publika šaukė ir vėl šaukė 
dainininką kol jisai neišėjo pra
kalėti į juos. Taip-pat buvo ir 
gėlėmis padovanotas.

Asistuojantieji artistai šiame 
i koncerte buvo musų vietiniai, 
žinomi ir mylimi, p-nia Ona 

sopranas, kuri, kaip 
buvo maloni akims,

Ir ką jus norite, kad papras
ti parapijonai aukautą, jei tarp 
jų vardą, kurie nieko neauka
vo, buvo vardas ir vieno para
pijos trustiso. Taipgi nebuvo j Pocienė, 
matyti nė paties praloto VaLdo, visuomet, 
nebuvo parodyta,kiek jis auka- ir išpildė savo programo dalį— 
vo į konvertėlius Dievo garbei. Į arijas iš operą Madame Butter- 
0 pralotas, rodosi, turėtu duoti fly ir Rigoletto, ir dar kelias 
pavyzdį kitiems. Ir dar man 
rodosi, kad tie konvertėliai yra

žiemos sniegas.
išmokėti jų spaudai ir ,surašy
mui, o tas išlaidas pakelti turi 
vis tų parapijonų kišenius.

Daugiau—viskas po senobės.
Rl-6 Paulina, tebesedi klebonijo
je. Atlanko ir farmą. Čia ji

Mat, priseina

dainas, taip-pat ir duetą su po- 
1 nu Sodeika, gražiam styliuje.

Antras artistas, musą popu- 
liariškas Mikas Yozavitas, pia
nistas, kuris taip-pat buvo ir 
šio vakaro akompanistas, prisi

dėjo nemaža padaryti vakarą 
labai malonu savo išpildymu 
I^evitzkio Koncertinio Valso ir 
IJszto šeštos Rapsodijos, ir sa-

i Chicagoje. Dalykas toks, kad 
tikimasi, su

trauktų Chicagon daug žmonių. 
(> i» t, o t-vii’otcj 
viešbučiai. Eina gandai, kad 

Atlantic City tokios parodos sodina kvietkus, dailina take- vo simpatingais akompanimen- 
.šiemet nebusią. I liūs, dabina žolynus. Kaip gir- tais.

THE’JINGLE BELLES

*4

Kodėl Puritan 
parduodama virš 

mlliono kenų i mfiiesi? Bandy
kit Puritan Malt Kxtruct Ir Jus 
ainoslt kodėl. Vartoki* .kur rel- 
kla pasaldinimų vlTtutfs reika
luose. . . j

PURilAN 
Malt1 

Tikrai Unijos IMIrblmo 
PiiHkanlntaH hu nohemlan upy- 
iiIhIh. Rekomenduojamas ir da-

L
HtutoniKH per I

Puritan IVIa.lt Extract
Conipany J

29—31 N. Wacker Drive 
Chicago, III.
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Penktadienis, geg. 11, 1928

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

, „ I ——m——

SLA. 6-to apskričio 
jaunuolių koncertas 

šiame januolių koncerte da
lyvauja šios grupės: 226-tos 
kuopos, po vadovyste ponios S. 
Čerienės. Jie sulos juokingą ko
mediją “Jonukas melagis“. 36- 
tos kuopos, jx> vadovyste p. 
Gaubi o, sulos veikalą “Pumpu
rėlis”; 134-tos kuopos, los vei
kalą “Birutę”, po vadovyste p. 
P. Sarpaliaus. šios jaunuoliu 
grupės sudainuos nemažai dai
nelių, kaip bendrai, taip ir ats
kirai!

Todėl šiame septintadieny, 
gegužės 13 d., Lietuvių Audito
rijoje, kaip 6 vai. vakare pra
sidės gražus ir įdomus progra
mas. Visi SLA. nariai atsilan
kykime, nes tai musų pareiga.

—Senas Narys.

Burnside
SLA. 63-čia kuopa laikė mė

nesinį susirinkimą gegužės 3 
dieną. Kuopon įstojo keli nauji 
nariai. Tapo išrinktas vienas 
delegatas į antro apskričio su
važiavimą. Pirmiau, būdavo, ta- 
vorščiai patys siūlydavusi va
žiuoti, dabartiniu gi laiku ap
tingo vos ne vos atsirado 
viena. Mat, nebe nereikalinga 
kovoti su “buržujais”, tai din
go ir noras pirštis į suvažiavi
mus.

Nutarta surengti išvažiavi
mas kur nors į miškus apie lie
pos mėnesį.

Naujas skymas aukoms žve
joti: buvo prisiųstas laiškas 
kokio ten Millerio, kuris, pasi
vadinęs save laikinu komitetu, 
kvietė kuopą prisiųsti delega
tus, kad butų galima neva mai- 
nerius šelpti. Tai tas pakvieti
mas taip ir pasiliko, La tavorš- 
čių mažai buvo susirinkime, 
taigi nebuvo kam laišką priim
ti.

O pirmininkas labai pagei
davo, kad pas lavorščius butų 
nusiųstas delegatas. Ale na
riams išsisems toji kantrybė ir 
jie nepakęs tokių humbukų 
kuopos susirinkimuose. —N.

Naujienų Ekskursija
Didelis būrys lietuvių ren

giasi važiuoti Lietuvon su 
“Naujienų“ ekskursija gegužės 
29 dieną.

ši “Naujienų” ekskursija, 
apart paprastų “Naujienų” 
ekskursijų patogumų, turės dar 
ypatingus priedus ir ve kokius:

Traukinyje, prieš atvykstant 
i Niagara vandenkirtį, “Nau
jienos” pavašins ekskursantus 
skaniais pietumis, ekskursan
tai paskui nuvažiuos pažiūrėti 
Niagara vandenkričio; čia ap
lankys visas žymiausias vietas 
to didžiausio ir garsiausio pa- 
saulje vandenkričio. Po to, su
grįžus į viešbutį, ekskursantai 
bus pavaišinti vakariene, ir vė
liau jau visi vyks toliau, į New 
Yorką.

ši ekskursija bus skaitlinga, 
kaip matyti iš to skaičiaus, 
kurie pradėjo rengtis jai ir jau 
yra prisirengę. Bet, kaip Lietu
voje, taip ir laive dar yra ge
rokai vietos ir išteks jos vi
siems norintiems važiuoti. To
dėl pasiskubinkite rengtis visi, 
kurie dar nepradėjote, ba dar 
galima suspėti.

Tie, kurie pradėjote rengtis 
ir dar neužsimokėjote už lai
vakortę, skubinkitės atsilygin
ti, nes kas pirmesnis, tas ir 
geresnis ir toks gaus geresnę 
vieta.

“Naujienos” suteiks jums vi
sas reikalingas informacijas. 
“Naujienų” ofisas atdaras nuo 
8 valandos ryto iki 8 valandos 
vakaro paprastomis dienomis, 
o sekmadieniais—nuo 10 valan
dos ryto iki 2 valandos po pie
ty.
“Naujienų” laikavorčių skyrius.

Town of Lake
I). L. K. Vytauto spulkos me

tinis susirinkimas.

Gegužės 7 dieną p. J. J. Ežer- 
skio svetainėje, 1600 S. Pauli
na St., įvyko L). L. K. Vytau
to spulkos metinis susirinki
mas. Prasidėjo jis 8 valandą 
vakare. Pažymėtu laiku bend
rovės pirmininkas, A. J. Ka
reiva, atidarė susirinkimą pa
kviesdamas valdybą ir direkto
rius užimti vietas. Peršaukta 
šerininkai bei įgaliotiniai, idant 
patyrus ar randasi kvorumas, 
ar galima legališkai susirinki- 

' mas laikyti, kaip reikalauja tie- 
' sos.

Pasirodžius, kad susirinkime 
esama šėrininkų (asmeniškai il
su įgaliojimais) tiek, kiek rei
kalauja valstijos įstatymai, pra
sidėjo teisėtas susirinkimas.

Bendrovės generalis rašti
ninkas, J. J. Zolp, perskaitė 
nutarimus iš pereitų melų, 
kuriuos susirinkimas priėmė 
vienu balsu.

Toliaus buvo skaitytas 
Bendrovės finansų ir turto ra
portas, kurį priruošė buchal to
ris (aecountant) Varkala. Iš jo I 
raporto pasirodė, kad ši spulka 
|X'r pereitus metus užaugo dau
giau kaip 68,000 dolerių. 
Finansų raportas priimtas kaip 

, vienu balsu, su aplodismentais 
ir linkėjimais, kad ateinančiais 

i metais Bendrovė paaugtų visu 
$100,000.

Toliau pasirodė, kad Bendro
vei (spulkai) ant miliono dole
rių pamatinio kapitalo pasida
rė perankštu. Taigi nutarta pa- 

i malinį kapitalą padidinti iki 
, $5,000,000.

Naujuose reikaluose buvo di
rt ktorių rinkimas. Bet pirma,! 
negu kalbėsiu apie direktorių 

i rinkimą, noriu tarti kelis žo
džius apie spulkos tvarkymosi 
būdą. Paprastai, lietuviškos 
spulkos tvarkomos yra dvylikos 
direktorių. Direktorius renka

I visų šėrininkų susirinkimas 
trijų metų terminui ir renka
ma j)o keturis direktorius kas 
imtai. Taip kad kiekvieną me- 

i tą keturių direktorių terminas 
baigiasi ir yra renkami keturi 
nauji direktoriai arba seni per- 
balsuojami. Iš tų dvylikos di
rektorių išrenkama valdyba; 
pasiskiriama darbas.

Kaip aukščiau minėjau, buvo 
renkami keturi direktoriai, 

i Kandidatų buvo perstatyta apie 
jdesėlkas. Išrinkti sekantys du 
nauji: V. P. Picržinskis (nau
jas) ir Edvardas Kareiva (nau
jas), o J. J. Zolp ir A. R. Pet- 
rick seni.

ši bendrovė yra graži lietu
viška įstaiga, verta apielinkės 

1 lietuvių paramos. Pereiti me
tai buvo ne geriausi, bet Ben

drovė visgi užaugo $68,000, o 
ateinančiais metais ji, be abe
jonės, užaugs dar $100,000.

Valdyba šiems metams, iki 
kito gegužes menesio, yra se
kanti: A. J. Kareiva, pirminin
kas; A. Ii. Petriuk, vice-pirm.; 
J. J. Zolp, rast.; J. J. Ežerskis,1

ZIDORIUS MIKLIUS
Paliko mylimą moterį Oną, 

po tėvais Pūtike, sūnų Joną, 
3 seseris: Elzbietą, Uršulę ir 
Moniką, pu sese iv Veroniką ir 
pusbrolį Povilą ir gimines. At
siskyrė iŠ musų palikdamas 
mus nuiiudusiais ir pilnus šird
gėlos, gegužio 7 dieną, 1928, 
11:30 vai. Išgyveno ant šio 
svieto 38 metus, o šioj šaly
je 20 metų. A. a. Zidorius 
Miklius gimė Lietuvoj, Kauno 
vedybos, Raseinių, Viduklios. 
Dabar randasi prirengtus j pa
skutinę kelionę namuose 853 
\V. 68th St.

• Laidotuvės įvyks subatoj, 
gegužio 12 d., 8:30 vai. ryte 
iš namu j šv. Jurgio bažny
čią, kur atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten 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 nubudę

Moteris Ona, Suims Jonas, 
Seserys ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Mažeika, Tel. Yards 
1138.

ižd.; J. Vaišvilas, rašt. padėjė
jas.

Bendrovės direktoriai: J. 
Vaišvilas, F. Vaišvilas, A. J. 
Kareiva, J. J. Zolp, J. J. Ežers
kis, F. T. Puleikis, V. Krau
simas, Ed. Kareiva, A. B. Pet
rick, V. Barzte, V. Pieržinski, 
F. Baila. — F. T. Puleikis.

Prasidėjo Illinois valstijos 
medikų draugijos suvažiavi
mas. Tai yra jau 78-tas meti 
nis toks suvažiavimas. Laiko
mas jis Stevens viešbutyje.

A + A
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Po tėvais Ledeikaitč
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Detroit, Mich., gegužio 8 die
ną, 11:45 valandą vakare, 
1928 m., sulaukusi 22 metų 
amžiaus, gimusi Rugpiučio 29, 
1905, Chicago, 111. Paliko di
deliame nubudime vyrą Jonų, 
dukterį Stanislavą 5 metų, mo
tiną Stefaniją, seserį Frančiš- 
ką, 2 broliu: Jonų, Juozapą ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 3353 So. Artesian Av.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Gegužio 14 dieną, 8 valandų 
ryto, iš namų j Nekalto Pra
sidėjimo Panos švenčiausios 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionies sielų, o iš ten bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines. •

Visi A. A. Stefanijos Dau
girdienės giminės, draugai ir 
pažjstahii esate nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė, Sesuo, Broliai 
ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja gra
bo ri u.s Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Mfr.. oavai

A a+aA
ADOMAS SIDABRAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 9 dienų, 10 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 7 
mėnesių amžiaus, gimęs Chi- 
cago, III. Paliko dideliame nu
budime tėvus Oną ir Kostan- 
tą, 2 seseris, Moniką ir Bro- 
nislavą ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4350 South 
Honore St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Gegužio 12 dienų, 7:30 vai. 
ryto iš namų į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už. velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. .

Visi A. A. Adomo Sidabro 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,

Tėvai ir Seserys
Laidotuvėse patarnauja gra

bo ri u.s Kadžius, Tel. (Janai 
6174.

Graboriai
Tel. Rooseveit 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

JR BALSAMUOTOJAS
Nubudimo valandoje 
suteikiam geriausį pa
tarnavimų. Palaidoj’- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti,

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

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

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 Avė.
CHICAGO, ILL.

Lietuves Akušeres

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

Phone Victory 4952
MUS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUS E R K A
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randa

si naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir t|>liregystę. 
įsirengia teisingai akiniu^, Visuo
se atsilikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at* 
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 va!, po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedčboj nuo 10 iki 1

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Ros. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, III.

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 South Wallace S'treet

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
U Ura violetinė šviesa ir diathermiu

Lietuviai Daktarai

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo f, iki 9 vai. vak.

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICACO, ILL.

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Kay Laboratorija 

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

CHICAGO

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 4Gth 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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta) 

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kalni
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 dienų 

Res. Telephone Plaza 3200

DR.HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.
V a 1 a n d o s: Nuo 10—12 pietų ii 

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

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

DR. M. 3. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Looinis Street 
N Kampas 18th St.
Vai. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Reaidence Tel. FairŲix 6353

Phone Annitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Ciceru 49

____ Įvairus Gydytojai
DR. CHARLES SEGAL 

Praktikuoja 20 metai 
Ofisas

4729 South Ashland Avė., 2 lubos 
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

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

Phone Midway 2880

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted S't. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto 

rito- 

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001 

Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 South Halsted St. 
Tel. Yards 0062

7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa 
skyrimo telefonu

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Weet Washington Street 

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

Namų Tek: Hyrio Park 3395

JOHN B.10RDEN
(John Bagdžiunae Bordcn)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 VVest Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

Miscellaneous
Įvairus

Turėkit Gražių Pievą 
šįmet

Turėkit turtingų juodžemi 
Atsišaukit 

H. MARTIN
Stewart 9214 arba Regent 2392

MES turime pilną pasirinkimų sto
gų dengimo ir namu statymo mate- 
riolą pigiausiomis kainomis Chica- 
goj. Balta maleva, $1.75. Stogams 
roleliai, $1. Visokios rųšies virvių, 
8c svarui, *4 arklio spėkos motoras, 
$7. Langų stiklai, “sashes”, visokių 
mierų, 50c kiekviena. W. M. MILLER 
2553 W. Madison Street.

------------------ ------------------- ------------- I ■ ■■ ■ ■

GEROS, riebios juodžemės galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
ir t. t. Šaukit Ncvvcastle 2818.
------L—---------------------------- —------------

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisyfną namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, Įskaitant plum- 
bingų ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais, Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

UETUVIŲ ATYDAL
Pavasariui ir vasarai ba uykit cream- 
eartl) soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny- j 
gutčs: kaip užlaikyti daržų.
orro WITTB0LD NURSERY!
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

GRJSAT NORTHERN RAILWAY
Pątarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, 
Mon 
kit iuiolatinį gyvenimą kur gyvulių i 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, \Vashington ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra I tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JEšKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIK1ETAT. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Noilheru Raihvay, 
St. Paul. Minu,

North Dakota ir 
ana. Renduokit arba jsitaisy-

Biznio Patarnavimas

PISKORZ GENERAL 
CONSTRUCT1ON COMPANY 

Namai, garavai, porčiai, nklonat niunų epe- 
dalumai. Dabar laikas praduti. Atsižaukit.

PISKORZ GENERAL
CONSTRUCTION GO.

Tel. Belmont 8928 
Adres: 4947 Schubert Avenue

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ušlal- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t t

3149 So. Halsted St 
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasų 
specialistai. Paimam ir pristatom } 
namus.

644 E. 43rd Street 
Drexel 2287

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

935 W. Marųuette Road
Tel. Wentworth 8548

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

4628 Wentworth Avė.
Phone Yards 5318

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

------------------------------------ ----------
I PASTATYSIM ant jūsų loto, nie
ko nej mokėjus. Geriausiai pabuda- 

1 votas mūrinis bungalovv, musų kai
na $6950. Mūrinis 2 flatų namas, 
$11,900. Mūrinis 3 flatų namas, $15,- 
875. Mūrinis 6 flatų namas, $30,000. 
Viskas moderniška ir naujos mados 
ir moderniški parankumai. Šaukit 
budavotoją. FRANK LYNN, 5944 N. 
Rockvvell St., Edgewater 1930.

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

M AI .E V( ).l I MAS, popieriavimas, 
calcimaining — iš vidaus ir vir
šaus — (laH)as garantuotas; šaukit 
Mohasvk 0196.

ACORN Boiler Repair Co. Taisy
mas boilerių ir karšto vandens šil
dytuvų. Suvirinimas ir atkirpimas. 
Visokios rųšies palpų darbas. Dy
kai apskaitliavimas. Reikia lietuvių 
pardavinėtojų. 4435 S. Union Avė. 
Yards 4883.

MAI.EVOJIMAS ir dekoravimas, 
nebrangiai, švarus, greitas darbas. 
Frederickson, \Vellington 7821.

EKSPERTAS popierių valytojas, 
nebrangiai. Užganėdinimas garan
tuotas. H. A. PORTER, Mohuwk 
0309.

Financial
Finansai-Paskolos

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2V6 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam Į 24 vai. 
Be jokio komišino.

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

Tel. Ąrmitage 1190

PINIGAI SKOLINAMI 
Už Jūsų Karą

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

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

7715 S. Halsteti Street 
Englewood 0027-0028

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komiko. 
Taipgi pirmi inorgičiai. Room 617-8, 
192 N. Clark St Deaiborn 4020.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Real Estate. 8500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINT()N AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

(Continued oa page 8)
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Automobiles
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Financial
Fi n ansa i-Paskolos

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUODU už labui pigią kainų 
salinno l‘lxtiires. 6101 S. Ručine Av.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Morgiciai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

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

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

Selesinanų, kurio 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 Į 
yra proga dirbti praktiškai atstovai!-; 
’iant Chevrolet, Amerikos labiausiai 
perkamą karų.

Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg.
108 E. Ohio St.

PARDAVIMUI 3 kambarių rakan
dai, geram stovyj. Taipgi pardavi
mui elektra sukama mašinėlė, Ben- 
So ir Rip-So, ant to paties ben- 
čiaus, taipgi pardavimui ir daugiau 
stųlioriškų įrankių. Savininkų gali
ma matyt nuo 5 vai. vakare,neda
liom iki 2 vai. po pietų. J. STANĮ 
NAS, 2212 So. I.eavitt St., 2 auk
štas frontas.

Iš SANDĖLIO RAKANDAI kaip 
; nauji, pigiau negu už puse kainos, 4 1 
| kambariams net už $80. Jūsų kredi 
I tas geras. Išmokėjimais. Atdara 
' karais. Mes dastatom bile kur. 

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

va-

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

REIKIA pardavinėtojų dėl parda
vinėjimo namų East Gary, llobart 
ir Gary. Patyrimas nereikalingas. 
Atsišaukit 739 Broad\vay, Room I,

Mokame
Augiausias kainas Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia
Del informacijų kreipkitės

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

REIKIA patyrusių moterų skudu
rų sortuotojų. Atsišaukit PEOPLES 
IRON A M ETA L CO., 5835 South 
l.oomis Blvd., Went\vorth 6754.

1739 So. Halsted St
Chicago, III.

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
viinui maišytų skudurų. Nuolat dar
bas. LEV. ‘ BROS., 1510 Newberry 
Avcnue.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI du žiorai, vienas 
ice creain parlor, antrašas 4012 
Archer Avė., kitus grosernė, 1010 
\Vest 69 St. Pardavimo priežastis— 
dn bizniai; vienam persunkti ap- 
žiurėti. Telephone Virginia 0168. ‘

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

PARDAVIMUI arba rendai gazo
lino stotis, kampas 117x125 Archer 
Avė. ir Nicordica. Tainogi randasi 
grosernė su namu. Parduosiu sykiu. 
MORKUS, 7044 Archer A ve., Tel. 
Prospect 2559.

užlaikymą 
rakandus 

mo
va I- 
se- 

Ge- 
kai-

MES parduosim už 
sandėly] Keleto kambarių 
už jūsų pasiūlytų kainų. Gražus 
hair ir velour seklyčios setas, 
gomo ir miegruimio kambarių 
tai, pianai, kaurai, karpetai. 
riausis bargenas ir pigiausios 
nos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

hnrgcnas mieste. Mes par- 
pigiausiomis kainomis. Viskas par- 

už užlaikymu. SoklyMų, miegiui- 
valgomų kambarių setai, liampos, 

BALI) STORAGE CO.. 1142 W. 
St.

DIDZIAISIS 
duodam 
duodama 
mių. 
kaurai. 
Madison

PAl<DAVIMUI bučernė ir groser
nė. Biznis cash ir per daugel] me
tų išdirbta\>. Apgyventa vieta įvai
rių tautų. 7118 S. NVeslern Avė.

MODERNIŠKA 120 AKRŲ PIE- 
NININKYSTRS FARMA

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

J. II. SCIIAEFER & CO.
803 Ridge Avė., Wilmette 

Phone 364 *

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

ČIA yra dėl protaujančio žmo
gaus tikrus bargenas. 3 fialų po 6 
kamb. muro mumis su eoltage už
pakalyje. Parsiduoda 
nos, i 
sipirkil šitų namų, 
gyvenimų ir pinigu. Galiuia mainy
ti Kn i iii*i tn9

už pusę kai- 
negu kainuotų pastatyti. Nti- 

turėsit ramų

Ii. Ką turite?

5097 Archer Avė.
Lalayet te 6036

..... ------------ > ; PARDAVIMUI arba mainymui sa- 
bargenas UŽ I vo penkių įtiksiančių ($5000) etpiily

i j puikų (i kambarių bungalovv, prie 
39 St. ir Home Avė., nelolj nuo 
Berwyn rubežlnus, mainysiu j sla- 
ka, bonus, lotus 33’Xilx^^- Adre
suokite I’’. J. Broz, 1619 S. 61 Avė., 
Cicero, arba šaukit Cicero 1829.

KELETAS FARMŲ
PARDAVIMUI grosernė ir deli- 

catessen krautuvė. Geras biznis. 
Greitam pardavimui dėl ligos šei
mynoj, nebrangiai. 1708 W. 46 St., 
Tel. Yards 1255.

PARDAVIMUI garažas ir auto
mobilių taisymo biznis. Kreipkitės 
pas savininku. 3109 XV. 38 St.

BE KOMIŠINO
Antri Morgiciai nuo $100 

iki $300
Petrzilek Bros. & Co

1(117 VVest 17th St.

REIKIA senyvos moteries, kuri 
supranta lenkiškai ir rusiškai, prie 
lengvo namų darbo, šeimyna tie 
vaikų. Atsišaukit 5101 S. Iloyne 
avė. 'tel. Prospect 7017.

Furnishcd Rooms

*30.(KM)
I Imt 
kambarių, 
kambarių.

M o h.-u r 
Ericzn 
iicAutiiiiH

K SANDELIO 
vertės tiaujų 

iApnnluota 
verti 
vt-ril 
Frieze i 
geklyėlos 

valgomo

BARGENAI 
rakandų ir 

laitai pigiai. 
*1000 .........

*2ooo 
seklyčios setas 

setas 
kamb.

kaurų

$205
*175 

*KK 
*145 

setas *55

tini
'1 1 
4 I

!tU5O
*150
*l<s."> 5 Hinotų wuli)iit mlnrriilmlo hoIhm $S8

:will -
Arnotu

Klauskit
COLI
5114

Atdara vakarais

kr<Wul, 
l>iiHr.v<'*iain<« 

M r.

kaurai
i t.

l’armelN s !
Madison

D.

visokios 
setas .................. ...
.... I 
STORAGE

Street 
nedėlioj iki

rųAies.
- *10

5

PARDAVIMUI grosernė, delikate- 
sen, labai geras biznis, yra 5 kam
bariai gyvenimui. Parduosiu pigiai 
dėl ligos. 715 \V. 48 PI.

1.—35 akrai žemės vaisiais apso
dintos, šaje golfo lauko, strytka- 
ris bėga pro šalį. Cemento kelias, 
elektra, viena barnė, 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. 
Į mokėjimas 4,000 dol. \

PARDAVIMUI ar mainymui 3 lo
tai, jie yra išrenduoli gesolino sto- 

leiai. Mainysiu ant bizniavo namo. 
, Kreipkitės 3955 Archer Avė.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų, 
naujas mūrinis moderniškas namas, 
5 ir 6 kambariai, arba mainysiu į 
biznį arba lotų. Namas randasi ant 
100-tos gatvės ir Michigan avė., 
Roselande. Savininkas. 6101 Siuth 
Barine Avė.

PARDAVIMUI krautuvė, 
cretm, cigarų ir notion. Turiu 
duoti dėl liga4- 47.),5 Princeton

ice
par- 
Ave.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eightcenth Romi A Mortgage 

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

Co. PARENDAVOJ1MUI kambarys vy-
rams. vienam arba dviem. 4642 S. 
Marsnfield Avė., 3-eios lubos.

LICITACIJA
Subatoj gegužio 12,r 1928. 8 kam

barių namas ant didelio loto, 144x 
125, bus parduota už jūsų kainų, jei 
jus atvažiuosite 2 vai. po pietų, 5430 
So. Neenah Avė 
nuo Archer Avė. 
gauti pas K. 
Louis Avė.

’/i bloko į šiaurę 
Informacijų galit 

Ricker, 2458 So. St.

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

7821 Emerald Avcnue 
Tel. Stewart 7764

PARDAVIMUI arba mainymui 2 
po 4 kambarius; priimsiu kaipo pir
mų įmokėjimą mašinų arba lotų, 
kainu $3,950.

3817 So. Spaulding Avo.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

TF.VAS ir du sūnus, 4 ir 5 me
tų amžiaus ieško sau butų ir už
laikymą švarioj šeimynoj. Apie kai-Į 
nu praneškite. Rok 1067, Naujie-l 
nos, 1739 So. Halsted St.

BARGENAS už cash. Parduosim! 
pigiai naujus ir biskį vartotus ra- 
____ ‘..... Gražus, rankomis karbuo- 
ti seklyčių setai, $60, 7 Žinotų wal. 
valg. kambario setas, $59, 4 šmotų 
vvalnut miegruimio setas, $67, kar- ’ 
petai, lempos, pusryčiams setai, 
krėslai ir šimtai kitų dalykų. Atda
ra kozną vakarų iki 10 vai. Nedč- 
lioi iki 5. Klauskit Irvving. 
TUFT’S FIKEPKOOF STORAGE

4 114 Madison Si.

PARDAVIMUI delikatesen krau
tuvė, įplaukų į savaitę $1(M> ir dau
giau, apart visų išlaidų, remia $75, 
gyvenimui 3 kambariai su vnna. 
kaina $2700. Parduodu lodei, kad 
išvažiuoju Europon, 2513 \V. 59 St.

2.—71 akras vaisių (fruktų) apie- 
linkėje šalę didelio rezorto ir golfo 
lauko ant kranto upės ir privačio 
ežero 700 pėdų ilgio, 10 pėdų gilio 
ežeras tarpe kalnų, strytkans 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
žių, slyvų etc. etc., 3 akrai puikaus 
miško.

PARDAVIMUI arba mainui lotas 
50 X125. Didelis bargenas. Randasi 
69 St. ir lloyn^ N. E. kampas. Ge
ras dėl gasolino sinties. 7813 So. 
Throop SI. ♦

PARDAVIMUI 5 kambarių cottage 
su 3 lotais. Yra garažas. Atsišaukit 
10811 So. Troy St.

PARDAVIMUI saliunas su 4 kam
bariais, pirtis ir svetainė, biznis 

(geras, remia $65. Parduosiu pusę 
ar visti; prioŽustis — turiu 2 biz
niu. 3221 XV 331 h SI.

3.—6 kambarių gyvenamas namas, 
2 didelės bamės, didelis vištininkas 
18x80 pėdų, visi budinkai apšvie
čiami elektros šviesa ir moderniškai i 
įrengta. Yra taip-gi kiaulininkas, 
iedaunė ir daug namelių. Ta vieta 
patogi, gera, ir nesulyginamai pi
gi. Kaina tik 28,000 dolerių. Gali
te pirkti įmokant 8,000 doleriu, o li
kusius išmokėjimui sutartam laikui. 
Neša didelį pelnų.

PIRK nuo savininko, nemokėsi 
komišenų. Parsiduoda bizniavas na
mas arba mainysiu ant mažesnio; 
tinka visokiam bizniui, apgyventa 
svetimtaučiais, fabrikų distrikte. 
Dabartinis biznis yra restoranas.

1338 XV. 59th St.
Tol. Englesvood 9449

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

Kapitalas $500,06’0.00

________ For Rent________
EAST Gary, remlon 3 kambarių 

cottage, $10 į menesį. Savininkas, 
George Earle, 739 Broadvvay, Rm. 
I, Phone I3()5.

RICNDON kambarys Brighton į 
Park apielinkėj dėl vaikino ar mer- i 
ginos. Kambaris šviesus ir švarus 
prie švarių žmonių. P. Balčiūnas 
1224 S. Rocksvell ŠI., 2 lubos.

Musical Instruments
Muzikas Instrumentai

Parduosiu modernišką muri
ni bungalo\v už $9,560, Mes tu
rime namų materiolo biznį ir 
!as yra “foreclosure”, lotas 
30x125, naujai dekoruotas, garu 
šildomas įmūrytas plumbingas, 
tik $1500 įmokėti, savininkas 
Virginia 1050.

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

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

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

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

Blvd. 7769

Pardavimui arba 
Mainymui

4 kambarių cottage su gaiadžiuih, 
ndasi Briirhton Park. SavininkasPARDAVIMUI burerne ir groser

nė arba 
turiu du 
turi būt 
išdirbtas 

uis.

poo! room. Priežastis — 
bizniu, vienas ar antras 
greitai parduotas. Biznis 
ir apgyventas lietuviais ir 
Nepraleiskit progos, atsi

šauk it tuojau. Parduosiu už priei- 
j namų kainą. 82 \V. 117 St., \Vest 

PARDAVIMUI 3 kambarių rakan-'| ^arve-v» 
i ir 2 kukniniai pečiai. 1009 \V.

19th SI., Chicago. Savininką gali- 
! ma matyti nuo 5 vai. vakare.

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

sekly, setai, 9x11 Wilton kaurai, 
GOODMANdaug kilu bargenų. GOODMAN išdirb 

FURNITURE CO., 521 W. 63rd St. lenkai
Phone Normai 4715.

Automobiles

PARDUOSIU savo grojikiį pia- • • ___ • __ . - Y I
' $95, $40 cash, kitus į" 3 mėnesius
6621 So. Richmond Avė., C_._ 
lubos.

3804 So. Kedzie Avė. ną, išrodo ir groja kaip naujas, už j 

Tel. Lafayette 6738-6716

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. We!ls St.

M & K Motor Sales
, i onrearas i»*naiutil tr at«aknn('.ausl vartotų 
’• karų pardavinėtojai. 1OO garantuotų vartotų 

2-r0S karų, pilna! įrengti, gerame inecbanifikame 
■tovyje, karai parduodami nuo *180 iki 
**4000. Mes turime karų kuria tinka 
kiemą reikalama. (.'auti, lAmokėjtniaia. 
nai".

8n. HalntM St.

visu
ma!

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

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

7020 So. Halsted St.

4.—400 akrų javų farma, 1 maile 
nuo miesto, cementinis kelias per 
vidurį farmos, tfO akrų miško, 3 ak
rai grėpsų, visa kita — dirbama 
ūkė. Namas 10 kambarių. Visi 
budinkai puikus. Kaina 22,000 do
lerių.

Exchange-~Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

' om namus visokių kai- 
farmas, biznius, bonus, 

Kas Jums 
iš-

Mes mainom namus visoki 
nų. Lotus, 1 
morgičius, automobilius, 
atsibodo, mes parduosime arba 
■mainysime.

A. GRIGAS 
3114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

REIKALINGAS namas Marųuette 
Park kolonijoj mainyti ant biznia
vo namo Rridgepmte. Kas turite, 
atsišaukite pas 

STANKO A CO.
5097 Archer Avė.
Lafayette 6036

5.—Rezortas (vakacijų vieta) iš 
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 
skylių golfo laukus, 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 
fiatogumai. Garažius 12 automobi- 
ių. 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

randasi Brighton ------ --------------
mainys ant bile kokio biznio.

4 pagyvenimų mūrinis namas tin
kamas] mažam bizniui. Randasi prie 
Šv. Jurgio bažnyčios. | mokėt $500 
kitus kaip rendą. Savininkas mai
nys aut farmos arba lotų.

2 lotai išsimaino ant namo.
GAZOLINO Stašinas ir automo

bilių taisymo šapa parsiduoda la
bai pigiai. Savininkas mainys ant 
namo [arba lotų.
C. H. Suromskis & Co.
3352 So. Halsted $t.

Phone Yards 6751

NORIU pirkti už cash rezidenci
jų ir biznio namų, kurios butų tar- 
>0 69 ir 73 ir (’alifornia ir AVestern 
\vc. Taipgi 20 iki 40 akrų farmų, 
75 mvlios nuo Chicagos.

J. A. LYNCH
10 N. Dearboin St., Central 3651

gelžke-

PARDAVIMUI naujas mūrinis 
namas, 2 flatai po 5 kambarius ar
ba mainysiu j cottage, Brighton 
Parke, Marųuette Parke arba Ci-

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

j cottage, Brighton

MORGICIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MACKIEVVICH
2312 So. Lcavitt St.

Phone Carai 1678

GRAŽUS grojiklis pianas, beveik 
naujas, su puikiu pasirinkimu mie
lių. Suoliukas ir cabinet dykai. Ga
lit pirkti už *90, jei esat atsakan
tis žmogus, mes atiduosim jums už 
$3 į savaitę. Atsilankvkit kol dar 

Halsted St.nevėlu.

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

2560 So. Halsted St. 
Atdara visada

2 morgičių paskolos bile kokioje 
sumoje — jusų sąlygomis, 6%, 2.5 
metai biznyje ir nei vieno foreclo
sure neturėjome. A. J. LIEBMAN, 
105 N. ('tark; State 5674.

Persona!
A«menų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2310 W. Chicago Avė.
DepL 7 

Chicago, III.

Copy- 
Patentų 

■u 
ir

PAIEŠKAI! J ievos Aksomavičiu- 
tės; pirmiaus gyveno Worcester, 
Mass., o i pastaruoju laiku gyvena 
Chicago. Kas i 
ti, meldžiu ________  _______
ALEKSYN1ENĖ (Endzeliutė), 1439 
Pine Avė., Grand Rapids, Mich.

PARDAVIMUI koncertina, 101 key 
full triple, Janiais aprėdyta. Var
tota tik vienų mėnesį. Kaina $250; 
parduosiu už žemų kainų. K. Zar- 
deckis, 733 \V. 17 PI., Chicago, III.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai 

PARDAVIMUI counter’iai ir fik- 
čeriai pigiai. Atsišaukite pas M r. 
J. PIEKUS, 1705 S. Canal St., Tel. 
Roosevelt 3812.

IŠ SANDĖLIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI 

vertės mohair sek. setas 
Imp. Lin. Frieze par. setas 
3 šmotų miegruimio setas 
walnut miegruimio 
7 šm. valg. kamb. 
vvalnut valg. kamb. setas 

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

Atdara vakarais ir nedaliomis 
AVAILABLE FIREPROOF 

AND STORAGE CO. 
7728-32 Stony Island Avė.

$300 
$400 
$250, 
$400 
$225,
$145

setas 
setas

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

$5

NEATSIŠAUKUSIŲ RAKANDAI
anie ii žino arba na- 850 mohair ir frieze sek. setų $63 

atsisukti.’ ‘AGOTA wa,lnut miegruimio setų .... $49

IEŠKAU dėdės Izidoriaus Ši
lansko, pirmiau gyveno Indiana 
Harbor, Ind. Jis pats arba kas 
apie jį žino, malonėkite praneš
ti. M r. Juozas Šaulis, 1845 W. 
47 St., Chicago, III.

175 vvalnut valgomo kamb. setų $45 
Florentine puikus pusryč. setas $15 
9x12 Wilton ir Axminster kaurai,

$12 ir daugiau
Dunn Bros. Fireproof Bldg. 

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

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

1543 N. Homan Avė, 
Netoli North Avė.

turiu
ra-

Help Wanted—Malė
________ Darbi nin ku Reikia

REIKALINGAS kriaučių., kulta . Dl®j!LIS.,„išp,arr<!avir,’a:.
moka gerai kišenių, sudėti. kambarių setų, $5 ir daugiau, jodau-

3133 So Halsted St in5s’ $3’ 2 parloro setai, $25,3133 bo. Halsted bt. 1 dreseriai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinet, $7 ir daugiau, bu- 

REIKIA vyrų ir shearmenų į ge-. fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
ležies atkarpų jardą. 1864 N. Lincoln! $3.
Avė., netoli Armitage and Grand i SCHWARTZ BROS. STORAGE
Avės. 640 E. 61st Street

$595 
$650 
$695 
$496 
$595 
$650 
$395

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.

PACKARD 1921, Tvvin 6, 1 stovy] 
$325, tiktai biskį įmokėti. A. L. 
ARGO. Hemlock 8004.

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

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

MILDA AUTO SALES 
806 W. 31 st St., Tel. Victory 169^ 

I). KURAITIS ir A. KAS^VLiS
Savininkai

QEQUZIO MEN. HAltGKNAT
50 karų puHirinkiniui. vini garantuoti, 

(ach llac’ai. lhii<*k'iii, Nash'itL HudHon’ai, 
Exsex’ui, Chevrolel’iii ir daiitfeliH kitu, la
bui pigioiniH kainuiiiin. Matykit p. Lapai- 
II. Mkc. MeDERMOTT MOTOR SALES. 
713(1 So. HalHte.l St.. TriaiiKle 11330

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PIRMOS klesos saliunas pardavi
mui ant bizniavus gatvės priešais 
dirbtuvių, su pagyvenimui kamba
riais. 4432 S. Western Avė.

PARDAVIMUI pigiai šiaučių dirb
tuvės: 2315 W. 69th St., 2321 W. 
69th St. and Oakley avė.

PARDAVIMUI Tailor ir Beauty 
shop, gerai išdirbtas biznis per 20 
metų. Parduosiu už pirmų ir teisin
ga pasiūlymų. 729 W. 18 St.

MAINYSIU su tavim. Aš turiu 
hotelį, naujas, 1 metų senumo, bu- 
dinkas muro, susideda iš 60 ruimų, 
saliunas restoranas ir dar kitas sto
ras ant pirmo floro, ruimai ant 2— 
3—I aukšto, štimu apšildomas, 2 
bcizmentai, visi nauji rakandai ir 
restorano su salimui įrengimai. Lo
tas 77><90, kaina $90,000. Aš turiu 
savo pinigų namie $22,(MM). Hotelis 
randasi Kenosha, Wis., prie didelių 
dirbtuvių. Priežastis pardavimo pa- 
tirsit ant vietos. Mainysiu ant ne
brangesnės prapertės kaip apie 
$30,000 bile kur, kaip tai: ant krau
tuvės, namo, farmos ir t. t. Parda
vėjai dirbkit, mokėsiu % komiso.

Martin’s Realty Co., 
4604 — 7th Avė.

Kenosha, \Visconsin

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Extra Extra
šios žemiau minėtos ūkės turi 

būt parduotos j 15 dienų už pini
gus, bet ne ant mainų.

155 aknj ūkė, 30 akrų sodno, gal 
vijai, padargai, 1 mylia į* miestą, 
$4500.

40 akru ūkė, 12 akrų sodno, gal
vijai, padargai, budinkai, 2 mylios 
j miestų, $3000.

70 akrų, ant cementinio kelio, 
budinkai, galvijai, padargai, sodnas, 
2 mylios j miestą, $3900.

Bile už kurią galima įmokėti 
$1500, likusius ant išmokėjimo.

Šitos ant mainymo: 1OO akrų, su 
gyvuliais, padargais, sodnas, miš
kas, $11,000; 40 akrų sodno ūkė, 
puikiausi budinkai, gyvuliai, maši
nos, ant cementinio kelio, $12,000, 
duoda gryno pelno $4500 į metus.

200 akrų ūkė, 10 akrų sodno, 20 
akrų girios, upė, 13 galvijų, 3 ark
liai, kiaulės, padargai, arti miesto, 
$10,000.

P. D. Andrekus
Real Estate 

PENTWATER, MICH.

INDIANA FARMOS
Prieš pirkimą matykit mus. Tu

rim virš 200 farnių išsirinkimui.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadvvay, 
GARY, INDIANA

PARDAVIMUI arba mainymui 80 
akrų farma in Clark County, Wis- 
consin. Geras namas. Parduosiu ar
ba mainysiu j 4 flatų mūrinį.

F. BIRR
Keystone 10003

T

SPECIALIS BARGENAS
Turi būt parduotas tuojau gra

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

5730 So. Whipple St. 
Raktai randasi

3211 W. 63rd St., Hemlock 4900

komišinas. Atsi-lio, strytkaris čia pat stoja. Reika- ceroj. Agentams 
laukite fotografijų. | Šaukit' vakarais.

4055 So. Artesian Avė.
laukite fotografijų.

Kaina tik 70,000 dolerių, 
išdirbtas.

Biznis!

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

PARDAVIMUI arba mainui 36 
akečių farma, 28 mylios nuo Chi
cagos, su visais įtaisymais. Geras 
dėl vasarnamių. Kaina $25,000.

3211 So. Union Avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PUBLIC garažas, naujai budavo- 
jamas, su gasolino stočia iš fron
to ir dideliu kambariu dėl parda
vinėjimo automobilių (salesroom). 
Parsiduoda arba mainais. Agentams 
komišenas.

STANKO & CO.
5097 Archer Avė.

Lafayette 6036

PARDAVIMUI 5 kambarių 
bunj>alow, kampinis ant biznia
vo stryto, ant 69-tos. Parduosi
me arba mainysime ant namo 
su bizniu.

Kreipkitės:
2059 W. 21 St.

Krautuvė.

PARDAVIMUI biznio nmnns su 
restoranu arba vienas. Namas nau
jas, mūrinis, Storas ir 6 kambariai, 
ant 2 lubų Šiltu vandeniu apšildo
mas, 2 karų garažas. Arba mainy
sime kas ką turit. 4102 Archer avė.

PARDAVIMUI 3 flatų namas, 2 
flatai po 5 kambarius, šiltu vande
niu šildomas, 1 fiatas 7 kambarių 
furnasu šildomas; parduosiu labaį 
pigiai, priežastis svarbi, 1 blokas 
nuo parko, arba mainysiu bile ant 
ko. 7230 S. Tahnan avė. Rep. 8935.

PARDAVIMUI 2 flatų namas, 6-6 
kambarių, karštu 
mas, 2 boileriai, 
sais atžvilgiais, 2 
ražas. Priverstas parduoti. Nepra
leiskite šio bargeno. Matykit savi
ninką.

1811 — 51 Avė., Cicero, III. 
Agentų nereikia

vandeniu šildo- 
moderniškas vi

karų medinis ga-

PARDAVIMUI pigini bizniavas 
lotas ant 69 St., tarp Rockwell ir 
Talman. Savininkas 2321 W. 69 St.

PARDAVIMUI arba mainui 2 fla
tų naujas namas, du boileriai. Mai
nysiu ant cottage, biznio, loto ar 
kitko. 3322 So. Wallace St.

PARSIDUODA bizniavas namas,, 
buČernė’ ir 2 štorai ir 4 karų ga
radžius. Savininkas išeina iš biznio. 
Galima pirkti už $8,000 arba mai
nysiu j lotus. Savininkas 

4101 Archer Avė.

UŽBAIGŲ SAVAIČIŲ
EKSKURSIJOS

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

PARŲAVIMUI namas, 3 lotai ir! 
garadžius. Gerame stovyj, nebran
giai. 11)331 So. Kedzie Avė., Mt. 
Greenvvood, III.

PARDUOSIU 10 lotų pigiai ar
ba mainysiu į automobilių. Savinin
kas J. Vasiliauskas, 160 ir IJncoln 
St., Ha^vey, III.

NAŠLĖ turi parduoti 2 flatų mū
rinį namų, garažas, rendauninkai 
patys turi apsišildyti, kaina $14,- 
500, cash $2,000. 3337 W. 60th St. 
Savininko Tel. Virginia 0742.

$10
Transportacija, hotelio 

valgį ir t. t.
Padarykite susitarimą 

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

išlaidas,

iš anksto, 
tik apru- 
Apžiurėkit 

vasarna- 
išmokėjimais,

PARDAVIMUI bizniavas namas 
su dviem Storais, 2 flatais ir 2 ex- 
tra lotais. Taipgi, prie to yra nau
jas mūrinis garadžius 50x125. Tuos 
namus ir garadžių, parduosiu už 
$28,000 arba mainysiu ant priva
tinio namo 
Road House

Kreipkitės pas

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Kampinis 8 flatų mūrinis na

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

nepaisant apielinkės, 
arba bizniavų lotų.

Lucas & Co
Archer Avė4108

Tel. Lafayette 5107

PARDAVIMUI prie 5611 S. Ada 
St., 2 aukštų mūrinis namas, 6-7 
kambarių, karštu' vandeniu šildoipas, 
galit jį nupirkti labai pigiai.

MILLEH BROS.
6624 So. Halsted St. 

Wentworth 4576 
Vienatiniai atstovai

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
^mokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marąuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $l,5OO., pi
giai! negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avcnue

UŽ $250 iki $500 nupirksite nau
jų 5 kambarių murinę bungalovv, 
octagen frontu, furnas šildomas, 
vėliausios mados, kaina $7500, $55 
i mėnesį, įskaitant nuošimčius. 
5635 Irving Park blvd. Kild. 5773.

VVESTMONT

PARDAVIMUI per budavotoją — 
24 nauji namai. 4, 5 ir 6 kambarių. 
10 namų parduota Westmont. Chi
cagos greičiausiai augantis priemie
stis, C.i B. & Q. transportacija, 85 
minutės važiavimo iki vidurmiesČio. 
Tiktai biskį įmokėti, kitus katy ren- 
dą. Atdara visą dieną nedėlioj. Ra
šykit arba telefonuokit

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

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

6 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
bungalow, karštu vandeniu Šildomas, 
lotas 30 pėdų, randasi arti Mar
ųuette Parko. Turi būt parduotas 
r ■ ”.. ’ * “
ti su $5d0 ir tuojau 

WALTER J.
6601 S. Western 
3236 W. 55th St.

šią savaitę, kaina $8,500; galit pirk- 
kraustytės.

PAUL 
Republic 
Hemlock

4170
238?

įA'u’ju.


