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Tolesnė lietuvių SU Riaušes Kenoshos 
mezgėjų streikelenkais konferencija 

Varšavoje Streikininkai susikovė su streik
laužiais; 24 asmens areštuoti

^is., geg. 17. — 
streikininkų ir

VARšAVA, gev. 17.
—Rytoj [šiandie] begužės 18 Vakar tarp
dieną, i Varšavą atvyksta lietu- streiklaužių, dirbančių Allen A 
vių delegacija, su p. Zauniu j mezgimo įmonėj, kilo muštynių, 
prieky, vesti toliau deryboms streikininkams 
dėl tranzito ir komercinio 
siekimo.

Japonija įspėja vy 
riausius Šiaurės irH'Xi
Pietų Kinų vadus

ir jų simpati-
i- j žalotojams surengus ties įmo- 

. ne demonstraciją. Buvo paleis
ta ir keletas šūvių, bet niekas

■ nebuvo sužeistas. Policija su
omė dvidešimt keturis mušty
nių dalyvius, jų tarp? keturias

Nepakęsianti jokių karo veiks 
mų tarp pietiečių ir šiaurie 
čių, dėl kurių galėtų japonų | “indžionkšeno 
gyventojai nukentėti

Streikas Allen A kompanijos 
■ įmonėj tęsiasi jau keturioliką 
I savaičių. IVr tą laiką buvo 
areštuota iš viso 175 streikinin
kai, paprastai kaltinami dėl 

laužymo.

TOKIO, Japonija, geg. 17. — 
Vyriausybė instruktavo Japonų 
ministeri Pekine ir generalini 
konsulą Nankinc js|>ėti 
rčs Kinų diktatorių ėang 
liną ir vyriaus) j į Pietų 
(nacionalistų) karo vadą

siau-1 
Tso- 
Kinų 
Čian

Dėdės Šamo turtas 
siekia 320 bilionų 

doleriu
V

NE\V YOBKAS, geg. 17. — 
Stone, \VeLstcr and Blodget, 
Ine., ekonomisto apskaičiavi-

Kaišeką, kad. .Japonija nepakę- majs> Jungtinių Valstybių tur- 
ku-|tas nuo 1850 metų ikišiol pa- 

___ jo 4,400 nuošimčių ir šian- 
(die jis siekia bendrai 320 bi- 
■ lionų dolerių.

Palyginus su 1890 metais, 
Jungtinių Valstybių gyventojų 
skaičius padidėjo nuo 62 milio- 

!nų iki 117 milionų; įsteigta 
18'2 miliono telefonų, išrutu

liota bevieliais telegrafas, ra- 
; :lio, tepvizas; įmonių gamy
ba padidėjo nuo $9,372,379,000

sianti jokių karo veiksnių, I 
rie grėstų pavojumi japonų gy- i(Ji(|§j 
vybei ir turtui.

Žvejai matę dideli 
garlaivi skęstant

- % &
i V S;

[Atlantic and Pacific Photo)

Kapitonas George Wilkins, kuris kartu su Eielsonu skrido per 
šiaurės žemgalį tš Alaskos į Špicbergeną. Daflar iš Špicbergeno 

jo draugas Eielson ir jų aeroplanas tapo laivu pargabenti i

h<jfl

r"

Rumanijos valstie
čiai buria jėgas ko

vai su valdžia
Jų vadas sako, kad jei Bratia- 

nu greit nekapituliuosiąs val
stiečiai pavartosią jėgą

’GLUJ, Transylvanija, geg. 17.
Vakar j čia atvyko pasilsė

ti Rumanijos valstiečių vadas, 
Juliu Maniu, kuris per pastarą
jį valstiečių partijos kongresą 
Albajulijoj darė nesėkmingų 
pastangų nuversti Bratianu 
valdžią.

Kalbėdamas gausiame savo 
rėmėjų susirinkime, Maniu pa
sakė:

“Pirmas musų puolimas ne
pavyko. Dabar mes pavartosi
me naują strategiją priversti 
liberalų valdžią pasitraukti. 
Šiuo tarpu mes stipriname sa
vo jėgas naujai atakai. Mes nu
tarėme. visai boikotuoti val
džią. Jei ji atsisakys greitai 
kapituliuoti, mes pavartosime 
griežtų žingsnių — priešininsi- 
mčs aktingai ir nemokėsime 
taksų.”

SYDNEY, Nova Scotia 
geg. 17. — Du žvejai pranešė 
kad jūrėse ties New \Vaterford 
jie matę šiandie skęstantį dide- 
lį garlaivi, kurs netrukus pra- $02,7<HMHHhČ(M>r"daTktų, ga- jis. ,____
•nykęs visai nuo paviršiaus. ;1;enamu tral|kiniais> vcrtf. pa-' Norvegiją, 

•'■orlaivis buvęs apie dvi myli ‘(|id-jo nHO 77>2|M, mili(>nų iv; i___________________________
nuo krašto. Kadangi jie netu-i,,., į^, . farm((s produktų > .. . *_~~~'
rėjV žiūronų, negalėję gerai: verts |)adi(k,jo 1UIO Japonija pritaria J. Suėmė ginklų į Mek

iiiui iki »i!),7»(i,ooo.oco; eks-; y, taikos planui 
' pertas pakilo nuo $850,000,000 į ________
iki $4.7X0,000,OCH; atskirų žmo- TOKIO, Japonija, geg. 17. — 

}niii depozitai bankuose padidė- Japonijos 
i jo nuo $1,060,000,000 iki $18,- '* 
1.880,000,000; pagaminta 23 mi- 
licnai automobilių; $600,000,- 
Q00 skolą Europai pakeitė kre- 

kabi- (litai užsieniams, siekią 14 bi- 
užsienio lionų dolerių.

Albanijos ministerių 
kabinetas reor

ganizuotas

Ahmed Zogu, Albanijos 
dentas, savo ministerių 
netą perorganizavo, 
reikalų ministerio |>ortfelį pave- i 
dęs Husseinui Vrioni.

Sako, kad taip pertvarkytas 
kabinetas esąs palankesnis Ita
lijai.

Gausus žmonių žudy
mas! Vengrijoje

Moteriškė iš Piety Afri
kos atskrido į Londoną _____ I

LONDONAS, 
Britų aviatorė, 
pirma moteriške 
Cape To\vno j Europą, šiandie j mo laikraščiams dėti smulkes- 
pabaigė savo kelionę, atskridus nius nusižudymų aprašymus, ta 
paskutinį kelionės galą iš Pa-. manija Vengrijoje nė kiek ne- 
ryžiaus į Croydoną. Visą 10,- mažėja.
000 mylių kelionę iš Cape Tow- Laikraščių pranešimais, 
no, Pietų Afrikoje, į Londoną praeitą savaitę viename 
jis skrido viena. Iš Cape Tow- Budapešto mieste keturiasde- 
no ji išskrido vasario 12 dieną. įjmt vienas asmuo pasidarė 
Kelionėje lakūnė turėjo daug ga|.b 
nuotikių. , * ’

gM'g.

siką gabentojas
NEW YOBKAS, geg. 17. — 

nutarė Teisingumo departamento a- 
Valstybių gentai suėmė čia tris asmenis, 

siūlomą sutarties karų atsižadC- kaltinamus dėl ginklų į Meksi- 
ti projektą.

vyriausybė 
priimti Jungtinių

Nušovė savo “bosą” už 
žmonos suvedžiojimą
CHANUTE, Kas., geg. 17. — 

Roy Wilhite, aliejaus darbinin
kas, įtaręs, kad jo žmora turi 
santykių su jo “bosu”, Charles 
P. Baxter’u, turtingu, aliejaus 
pirki'u, ėmė juos sekioti. Va
kar jis susekė juos automobi
liu važinėjančius, i»- kai vėlai 
vakarą jo žmona sugrįžo su 
Baxteru į pastarojo ofisą, Wil- 
hite uždarė juos viduj ir laikė 
per naktį. Kai ryto metu Bax- 
ter bandė pabėgti, Wilhite pa
leido į jį penkias revolverio 
kulipkas ir nušovė.

Wilhitc tapo suimtas. Suim
ta taipjau ir jo neištikima žmo
na, kuri prisipažino policijai tu
rėjus nepadorių santykių su 
Baxteru.

Penki asmens žuvo 
baržai paskendus

ANNAPOL1S, Md., geg. 17.
Chesapeake įlankoj, apie 

dvyliką mylių nuo Annapolio, 
šį lytą paskendo barža Calvert, 
plaukusi su grūstais akmenimis 
j Urboną, Va.

Baržos kapitonas Everett 
Insley, jo žmona ir trys maži 
vaikai dar miegojo kabinoje, 
kai nelaimė atsitiko, ir visi su 
barža nuėjo įlankos dugnan, 
apie penkiasdešimt pėdų gilu
mo.

Baržos sargas taipjau buvo 
nugrimzdęs, bet jam pavyko 
dar išlįsti laukan pro kabinos 
atdaras duris ir išnerti į pa
viršių, ir paskui buvo vieno ne
didelio laivo išgelbėtas.

Kruvinos Meksikos 
agrarų tarpusavio 

kautynės
MEKSIKOS MIESTAS, geg. 

17. Iš Espinazo, Nuevo Ijeon 
valstijoj, praneša, kad ten įvy
ko kruvinos kautynės tarp 
dviejų priešingų agrarų gru
pių.

Vienos grupės vadas, Tomas 
: Soso, buvo užmuštas, o iš prie
šingos grupės buvo užmušti 
du broliai Garcia, Jesus ir An- 
tanasio.

Į kautynių vietą atvyko fede
ralinės kariuomenės skyrius, 
kuris atsteigė tvarką, šeši ta
riami “ringlyderiai” buvo areš- 
‘uoti.

Suėmė žmonių doros 
ir teisingumo ser

gėtojus
Buvęs prokuroras, dorumo 

draugijos agentas ir kiti kal
tinami dei nedorybės ir va
gysčių

BOSTON, Mass., geg. 17. 
į teismo rankas atiduodami pen
ki asmens, jų tarpe? buvęs dis- 
trikto prokuroro asistentas ir 
vienas žmonių dorovės žiūrėto
jų Bostono \Vatch and 
Ward draugijos — agentas. Vi
si jie kaltinami dėl sąmokslo 
daryti obstrukciją teisingumui, 
dėl darymo obstrukcijos teisin
gumui ir dėl sąmokslo vogti.

Areštuotieji yra: James A. 
Ilatton, buvęs Jungtinių Vals
tybių distrikto prokuroro asis
tentas; Nicholas C. Cockinos, 
dorovininkų Watch and Ward 
draugijos šnipas; Albert K. 
Sidlinger, bostonietisi; John E. 
Mullen, Bostono brokeris, ir 
Ralph E. Grcss iš Lowell.

Valstijos administracijos ir 
finansų komisija dar tebeveda 
kvotą dėl kaltinimų, kad vy
riausybes konfiskuoti svaigieji 
gėrimai buvę iš piliečių apsau
gos departamento sandėlių par
davinėjami butlegeriams, taip- 
iau legislatcrių “partijoms”, ir 
kad vienam legislatoriui buvę 
mokamos tam tikros pinigų su
mos už lai, kad jis prižadėjęs 
“ginti prostituciją ir butlege- 
rius/’

LYONS, Francija, geg. 17.— 
Du ispanų anarchistai, Ascaso 
ir Durutti, tapo čia nuteisti 

Budapešte per vieną savaitę šešiems mėnesiams kalėjimo už 
nusižudė keturiasdešimt vie- j grįžimą j Franci ją, iš kurios

nas asmuo ■ jie pirmiau buvo išvyti.
Ascaso 

tremti iš 
tų liepos 
sąmokslo
lių Alfonsą, kai tasis buvo 1926 
metais atvykęs j Paryžių.

Vengrija, 
geg. 17. — Nežiūrint vyriausy- 

Heatli, ]h>s pastangų sulaikyti nusižu- 
skridusi iš dymų epidemiją, dagi užgyni-

per 
tik

ką šmugeliavimo.
Troboj, kur jie buvo suimti, 

__, i . . .'rado penkis tūkstančius šautu- U l pa lį anarchistai i Vų amunicijos ir šaujamų gin- 
nuteisti kalėti kių.

Suimtieji prisipažino, kad jie 
, užsiėmę ginklų kontrabanda j 
i Meksiką. i ; .

ir Durutti buvo iš- 
Francijos praeitų me- 
mėnesį, kaltinami dėl 
prieš Ispanijos kara-

Franeuzų lakūnas D’Oi
sy nukrito Indijoje

AKYAB, Burina, geg. 17. — 
Skrendąs iš Paryžiaus j Tokio 
franeuzų lak imas, kap. George 
Pclletier d’Oisy, atskridęs j čia 
ir bandydamas nusileisti, tren-

17 asmenų sužeista 
traukinių kolizijoj

SPRINGFIELD, Mo„ geg. 17. 
— Dviem Frisco pasažieriniam 
traukiniam susidūrus ties Har
dy, Ark., septyniolika asmenų 
buvo sužeista.

MAŽA MERGYTĖ PRIGĖRĖ 
“AISKRYME”

PIRU,. Cal.., geg. 17. — Vir- 
ginia Torres, 14 mėnesių mer
gytė, žaizdama, netyčiomis sa
vo žaislą jmetė į, “aiskrymo” 
šaldytuvą. Ji bandė išniti, ir 
pati jkrito j indą, kuriame buvo

NUSIŽUDĖ, PUOLĘS PRIEŠ 
ATBĖGANTI TRAUKINĮ

FREEPORT, III., geg. 17. — 
Fred Seace, 53 metų amžiaus, 
išbėgęs iš savo namų Warrene, 
III., puolė ant bėgių prieš at
bėgantį Illinois Central trauki
nį. Jo kūnas buvo pusiau per
plautas. Scace pastaruoju laiku 
nesveikavo. i

LEXINGTON, Ky., geg. 17. 
— Gaisras, pagimdytas, kaip 
manoma, sugedusių elektros 
vielų, sunaikino Harrodsburge 
kauntės teismo rumus. Pada
ryti nuostoliai siekia apie

Metodistų teismas rado 
vyskupą Bast’ą kaltą
KANSAS CITY, geg. 17. — 

Metodistų episkopalų bažnyčios 
teismas, tardęs Anton’o Bast’o, 
vyskupo Skandinavų kraštams 
bylą, rado jį kaltą dėl ‘nepro
tingo ir nekunigiško elgesio”, 
ir dėl to suspendavo jį visai 
“nuo ėjimo vyskupo pareigių 
metodistų episkopalų bažny
čioj.”

Vyskupas Bast buvo 1925 
metais nuteistas Danijoje dėl 
išaikvojimo didelių sumų jo 
globai pavestų labdarybės pi

ke į žemę ir sulaužė savo ae
roplaną. Jis pats išliko svei
kas, bet du jo mechanikai bu
vo sužeisti.

ištirpusio ledo. Mergytė prigė
rė.

Kongresas nutarė padi
dinti pilietinio karo 

pensijas
WASHINGT()NAS, geg. 17. 

— Senatas vakar priėmė atsto
vų buto bilių, kuriuo padidina
mos pensijos pilietinio karo 
veteranams ir jų našlėms.

Tokių pensininkų yra dau
giau kaip tūkstantis ir tas pen
sijų j>adidinimas valstybei pa
reis apie $500,000 metams dau
giau.

Vokiečių-airiy lakūnai 
atskrido i Detroitą

DETROIT, Mich., geg. 17. — 
Atlanto skridikai, kap. Koehl 
ir von Hunenefeld, vokiečiai, ir 
maj. Fitzmaurice, airis, šian
die prieš piet atlėkė čia ir nu
sileido Fordo aerodrome. Ne
žiūrint lietaus, lakūnus pasiti
ko 10,(MM) žmonių minia.

Aviatoriai vakar išskrido iš 
St. Louis ir pakeliui buvo su
stoję Indianapoly, Ind.

Buvęs Rumanijos kron- 
princas Belgijoje

BRIUSELIS, Belgija, geg. 17. 
— Išguitas iš Anglijos, buvęs 
Rumunijos sosto įjiedinis Ka
rolis vakar atplaukė į Ostende, 
o iš ten automobiliu atvyko į 
Belgijos sostinę Briuselį, kartu 
su savo mylimąją Magda Lu- 
pescu. Jis ajisigyvens puikiuose 
Chateau d’Ardennes rūmuose, 
kuriuos jam nusamdė jo drau
gas M. Jonescu.

Suėmė garlaivy $30,000 
vertės likierių

NEW YORKAS, geg. 17. - 
Munson linijos pasažieriniame 
garlaivy Munamar, atplaukusia
me iš Nassau, muitinės agentai 
suuodė esant gerų uždraustų 
gėrimų — vynų, konjakų ir 
degtinės. Padarę kratą, rado 
paslėptus 2,8(M) butelių likierių, 
bendrai apie 30,000 dolerių ver
tes. Turtas tajio konfiskuotas.

$139,000,000 žemės ūkio 
reikalams

WASHINGTONAS, geg. 17.
- Prezidentas C(x>lidge pasi

rašė kongręso priimtą bilių, ku
riuo žemės ūkio reikalams ski
riama 139 milionai dolerių.

Žemės drebėjimas 
Ekvadore

$100,000. nigų.

Liepia Dėdei Šamui pa
čiam operuot Musele 

Shoals
WASiriNGTONAS, geg. 17. 

— Atstovų butas 251 balsu 
priėmė bilių, kad Musele Shoals 
jėgos įmonės šiaurinėje Alaba- 
moje butų federalinės valdžios 
operuojamos.

Jaunas galvažudis eina 
visą amžių kalėti

ELDORADO, Kas., geg. 17. 
— Owen Olierst, 17 metų far- 
merio sūnūs, kuris balandžio 
20 dieną iššaudėysavo tėvus ir 
penkis brolius bei seseris, supy
kęs, kam tėvas jam nedavė au
tomobilio pasivažinėti, teismo 
tapo pasmerktas kalėti iki gy
vos galvos.

Stresemannas esąs tru
putį geresnis

BERLYNAS, geg. 17. — Jo 
gydytojų pranešimu, Dr. Stre- 
>emann, Vokietijos užsienio 
reikalų ministeris, kuris sun
kiai serga, dabar esąs truputį 
geresnis.

Vėjo, lietaus ir ledų 
audros Illinoise

$700,000 dovana Min- 
neaplio meno muziejui

MINNEAiPOLIS, Minn., geg. 
17. — Herschel Jonės, Minne 
apolis Journal leidėjas, padova
nojo vietos meno muziejui spau 
dinių kolekciją, kuri esanti 
verta $700,000.

STAIGA MIRĖ KLEBONAS

Alytuje staiga mirė. Ūdrijos

Chicagai ir apielinkei fede
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Gali būt lietaus; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 62° ir 76° F.

Šiandie saulė teka 5:27, lei
džiasi 8:05. Mėnuo teka 5:00

klebonas kun. Žemaitis. ryto.

Rumanijos valdžia ne
bojant! valstiečių 

reikalavimų
RUCHARESTAS, Rumanija, 

geg. 17. — Premjeras Bratianu 
pareiškė parlamente, kad jo 
kabinetas nebojus valstiečių 
reikalavimų ir nemanąs rezig
nuoti.

PARYŽIUS. —< Vienas fran
euzų karininkas aukcione, nu
sipirko vieną Napoleono Bona
parto skrybėlių — stipriai nu
dėvėtą — sumokėjęs už ją 15,- 
000 dolerių.

GUAYAQU;IL, Ekvadoras, 
geg. 17. — Čia buvo jaustas 
stiprus žemės drebėjimas. Pue- 
rto Bolivare, kaip praneša, dėl 
žemės supurtymų sugriuvęs uo
sto muitines trobesys.

BECKLEY, W. Va., geg. 17. 
— Vienas jaunas negras, Hen
ry Grogan, tapo teismo j>a- 
smerktas mirti, kaltinamas dėl 
puolimo vienos jaunos baltos 
moteriškės. Teismo nuospren
džiu, jis bus pakartas rugpiu- 
čio mėnesį.

PANA, III., geg. 17. —Cent- 
ralinėse Illinois dalyse siautė 
smarki vėjo, lietaus ir ledų 
audra, padariusi daug žalos so
dams, daržams ir laukams.

Elbume, netoli nuo Auroros, 
audra nukėlė ir nunešė nuo 
įamatų nedidelius medinius 
namus kartu su jų gyventojais, 
kurių betgi nė vienas nebuvo 
sužeistas. «

Audros Texase.

DALLAS, Texas, geg. 17. — 
Siautus Texaso pietų vakaruo
se smarki vėjo audra, kurią ly
dėjo lietus ir ledai, padarė arti 
miliono dolerių nuostolių. Per 
audrą du žmonės žuvo.



NAUJIENOS, Chicago, III.

ĮkorėspondencijošĮ
Kenosha, Wis

T. M. D. apskričio metinis 
suvažiavimas šiemet yra šau
kiamas ir turės įvykti 20 d. ge
gužės, 9 vai. ryte, German-A- 
merican svetainėj, 1715 — 52nd 
St., Kenosha, Wis. Suvažiuos 
šių miestų tėvynainiai: VVauke- 
gano 13 kp., vietinės Kenosha 
119 kp., Racine 121 kp., So. 
Mihvaukee 6 kp. ir Mihvaukee 
60 kp. šis suvažiavimas skaito
mas svarbiu, kadangi šiemet 
įvyksta T. M. 1). seimas birže
lio 17 d., Baltimorėj, Md. Todėl 
šis T. M. 1). kuopų atstovų su
važiavimas turės aptarti visus 
opiausius šios organizacijos rei
kalus. Kviečiami vietos lietuviai 
tėvynainiai ateiti kaipo svečiai. 
Bus proga susipažinti su Wis- 
consino tėvynainiais, kulturoS- 
apšvietos darbuotojais-platinto- 
jais.

Koresp. M, Kasparaitis.

Lawrence, Mass
Padėkos žodis

testą turiu ištarti giliausią ačiū 
tiems draugams, kurie mane 
parėmė, užsirašydami “Naujie
nas.”

Mano pasekmės gal butų bu
vę daug geresnės, jeigu butų 
geresni laikai. Ypač La\vrence 
šiuo laiku siaučia didelė bedar
bė, o antra — tolima kolonija 
nuo Chicagos. Bet aš tikiu, kad 
pilnai bus užsiganėdinę visi, 
kurie užsirašė “Naujienas”, nes 
tai yra populiarus laikraštis, 
kur kitam to nerasi, ką rasi

s®
CAPSULES

Perdidehs ar
ba Skaudamas 
Šia pi n imas se
nyvų žmonių 
Pelengvlnama 

su 
SANTAL 

MIDY 
Capsules 

Parduodama 
visose 

vaistynėse

l /KVIETIMAS 
l'žkvietimas draugams ir 

kostumeriams

Dubai* atidarėm nauių krautuvę 
Mt. Grcenwood, groserj, Malt & 
liop Store. Neužmirškite atsilanky
ti, čia turim skanių farmerskų lie
tuviškų suiių, netoli švento Kazi
miero kapinių, pakelyj meldžiu su
stoti, čia gausite gert ir valgyt. Ale 
tų sūrių skanumas! Piriniaus turė
jom tų sūrių ant Bridgeporto, da
bar bridgcportieči.ims irgi bus pa
ranku atvažiuoti tiktai su vienu 
gatvekariu. Paimkit karų ant i lai
stei! street lllth Sacramento ir va
žiuokit ligi pabaigus linijos, tada 
paeikite du bloku west ligi 3231 W. 
lllth street.

POVILAS SIBB1KE, 
Savininkas

“Naujienose”, 
jie nesiskirs su 
niekados.

Žinoma, aš dirbau ne dėl pa
sipinigavimo, l>et kad parėmus 
“Naujienas”, kad 
skinti erškiečiuotą 
darbininkų ateities.

— Jonas
Buvęs kontestantas.

Ir aš tikiu, kad
Naujienoms'’

jos galėtų 
kelių dėl

Urbonas

Wilkes Barre, Pa
Komunistinės provokacijos.

kartu vari- 
provokacijas 
Mat artina- 
reikia drum- 

vienybė, 
žymesnius

kad Seime jie

Atsiųstas į VVilkes Barre, Pa., 
apylinkę komunistinis padauža 
M. žaldokas komunistinės pro
pagandos tikslais, 
nė j a ir šlykščias 
tarpe SLA. narių, 
si SLA. Seimas, tai
sti SLA. narių tarpe 
reikia provokuoti 
SLA. veikėjus, 
piautųsi tarpe savęs ir komu
nistiniai (politikieriai tuomi nau
dotųsi.

Artimi p. T. Paukščiui, SLA. 
Iždininkui, žmonės pasakoja, 
kad minimas žaldokas gegužės 
7 d. atsilankė pas p. Paukštį su 
“oficiale vizitą” ir stengėsi se
kamas provokacijas paskleisti:

Žaldokas: Ar Tamsta ži
nai, kad Grigaitis ir Jurgelionis 
daro planus, kad suardyti se-

Ar lamstai nie-

Susivienijimą į dvi organizaci
jas?

Paukštis: — Nieko panašaus 
nesu girdėjęs ir nieko nežinau 
apie tokius keno nors planus.

žaldokas:
ko nėra žinoma, kad tokiame at
sitikime dabartinis SLA. Prezi
dentas S. Gegužis žada uždary
ti Seimą?

Paukštis: — Irgi nieko pana
šaus nesu girdėjęs ir nieko apie 
tai nežinau.

Po šito p. Paukščio atsakymo 
Žaldokas išsiėmęs iš kišeniaus 
rodo p. Paukščiui kokį ten laiš
ką, prisiųstą jam iš Chicagos, 
kuriame buk tuos visus dalykus 
praneša. Tačiau laiško neskai
tė, neigi jo autoriaus vardo ne
sakė.

žaldokas:

Mes visi esame

Noriu Tamstai 
pranešti, kad sekančiam SLA. 
Seime progresyviai turės di
džiumą delegatų, jau dabar tu
rime viršaus 50 delegatų dau
giau už jus.

Paukštis
progresyviai žmonės.

žaldokas: — Sakydamas “pro
gresyviai” turiu minty komu
nistus.

Paukštis: — Apie šitas visas 
Tamstos kalbas ir apie skaitlių 
delegatų aš nieko bežinau ir ne
manau, kad kas kitas galėtų ži
noti, nes daugelis kuopų dar

rinks delegatus. Dar nėra žino
ma net Pildomosios Tarybos 
rinkimų pasekmės, nes balsavi
mai oficialiai dar nepaskelbti.

Vadinasi, komunistinis pa
daužą išėjo iš p. Paukščio nie
ko nepešęs. Tačiau šitas fak
tas aiškiai parodo kokiomis 
šlykščiomis provokacijomis ko
munistiniai propagandistai už
siima, kad tuo budu pasėjus de
moralizaciją SLA. organizaci
jos viduje. Jei šitokius gandus 
Žaldokas drįsta skelbti net SI .A. 
Iždininkui, tai ką jis daro kuo
met sueina su eiliniais SLA. na
riais? Prieš SLA. Iždininką 
jis šmeižia ir provokuoja netik 
du SLA. pastoviųjų Komisijų

lionį, bet net ir patį SLA. Pre
zidentą p. Gegužį perstatų ko
kiu tai konspiratoriumi!

Man rodos, kad šitas begėdis 
eina pertoli ir reikia stebėtis, 
kad Pildomoji Taryba leidžia 
šitokius dalykus daryti komu- 
nisitiniem padaužom SLA. orga
nizacijos viduje. Skelbti na
riams, net patiems Pildomosios 
Tarybos nariams prasimanytas 
konspiracijas ir už jas kaltinti 
SLA. Prezidentą ir kitus virši
ninkus, tai yra perdaug ir už 
tokius dalykus patys šitokių 

konspiracijų autoriai 
būti patraukti atsako-

dalio pusę, būtent komunistų 
planus išduoda, ką jie mano da
ryti sekamam SLA. Seime. 
Kiekvienas konspiratorius visų 
pirma stengiasi kitus apkaltinti 
tose konspiracijose, kurias pats 
pasiryžęs vykinti, šiuo atveju 
naro tą patį ir komunistiniai 
konspiratoriai. Matoma, jie ti
kisi turėti Seime didžiumą de
legatų savo pusėj ir todėl ren
giasi net prie skaldymo Susivie
nijimo, jei kitu budu negalėtų

šlykščių 
turėtų 
mybėn.

Bet kodėl tokiem Žaldokam 
ir jiems panašiems nesmarkau
ti, kuomet SLA. viršininkai į 
tokius jų darbus pro pirštus 
žiuri. Tas pats Žaldokas SLA. 
36 kuopoje pamynė SLA. kon
stituciją ir pareiškė, kad jis ne
pripažįsta SLA. Pildomosios 
Tarybos autoriteto ir iki šiol 
arti metai laiko sau laisvai va
žinėja po Kietosios Anglies apy
linkės SLA. kuopas, lanko jų 
susirinkimus ir apskričių suva
žiavimus ir sėja demoralizaciją 
narių tarpe, kursto narius vie
nus prieš kitus visokiomis pro-l 
vokacijomis. Tai kodėl jam 
nesugalvoti ir aukščiau minėtos 
konspiracijos SLA. viršininkų 
vardu ir jų neskelbti net pačios 
Pildomosios Tarybos nariams? 
Vyrai, gana šitų palaidų barš
čių SLA. organizacijos viduje!

šitas žaldoko išsišokimas pa
rodo SLA. nariams ir kita me-

Praeitais metais čia susior
ganizavo Lietuvių Moterų Pa- 
šalpinis Kliubas. Kadangi orga
nizacija dar gana jauna savo 
gyvavimo amžių, ]>ertat dar nė
ra skaitlinga nariais. Dabar 
kaip tik ieškoma būdų, kad ši
tą kliubą pakėlus narių skai
čiumi. Įstojimas dar per kele- 

savo tikslo pasiekti — Susivie-j^ mėnesių į šitą kliubą yra nu- 
nijimui savo diktatūrą užkarti. ma^n^as iki vienam doleriui 

proga už numažintą mokestį 
šitą konspiratyvių komunis- įsl(>tį naujiems nariams tęsis 

tinių politikierių planų išdavimą iki liep(>s mėnesio šių metų, 
privalo tinkamai įvertinti visi 
SLA. nariai, o ypač išrinkti 
Seiman delegatai. Kam Susivie
nijimo čielybė ir ateitis brangi, 
kiekvienas privalo šituo reikalu 
susirūpinti ir kiekvienas Susi
vienijimo gynėjas kuopų dele
gatas privalo būti Seime. Rei
kia kartą ant visados iš Susi
vienijimo iššluoti tas visas ko
munistinis purvas, kuris 
demoralizaciją ir kenkia 
vienijimo bu jojimui ir 
struktyviems jo darbams, 
karnas Seimas šitą būtiną ope-' 
raciją turi padaryti šaltai, ap
galvotai ir teisėtai, kad nerei
kėtų komunistų konapirato- 
riams daugiau apie Susivieniji
mo skaldymus kalbėti ir nelik
ti! galimybės Susivienijime ši
tiems gaivalams jokių kitų 
skandalų kelti, 
minti kiekvienas 
blaivai protaujantis SLA. na
rys, jei nori apsaugoti Susivie
nijimą nuo neišvengiamo krizio, 
kuris gali būti net Susivienijimo 
žlugimo priežastimi.

— Angliakasys SLA. Narys.

East Chicago, Ind. Į?“ isin,šyti- pa platesnių ■>.- 
lormacijų galima kreiptis prie 
Lietuvių Moterų Kliubo valdy
bos narių. Valdyba susideda iš 
veiklesnių šio miesto moterų: 
pirmininkė Ona Černienė, užra
šų sekretorė Paulina Jasaitie
nė, finansų sekretorė Mrs. A. 
Schultz, iždininkė Apalonija 
Sagaitienė, maršalka Ona Ma
tulienė. Nuoširdžiai kviečiamos 
šio miesto ir artimų apielinkių 
moterįs dėtis į šitą Lietuvių 
Moterų Pašalpinį Kliubą.

— Taip sau moterisproga už numažintą mokestį

East Chicago ir apielinkių mo- 
teriems dabar yra tinkama pro- Garsinkitės Naujienose

sėja
Susi-
kon-

Se-

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

šitai turi at- 
sąžininga^ ir

Pirkit nuo tnur. olaollo kai
nomis. Coppcr coli rasinis *11- 
dytuvas virtuves boileriui, 
$6.86 Klauskite Pono Mušti.

Peoples Plumbing & 
Heuting Supply So. 
400 Mihvaukee Avė., 

4(i L N. llulsted St. 
Haymarket 007ft—0070

Tcl. Boulevard 0214 t
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

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

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

3514-16 Ilo<M»evelt Rd.
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

TEGUL JIE ŽAIDŽIA— 
nereikia rūpintis apie valy* 
nią kur

KITCHEN KLENZER 
yra vartojamas kasdie

Užrištomis Akimis
Mokslinis Bandymas Vadovaujančių Cigaretų 
James Motgomery Flagg Išrinko

Penktadienis, geg. 18, 1928

Lietuviškos roles dėl gro- 
jiklių pianų atpigintos. Vo
leliai kainavo $1.25 ir $1.00. 
Dabar po 48 c. trumpam 
laikui. Su žodžiais ir be žo
džių.
4298 Ant Kalno Karklai Siūbavo 
4189 Aš Lietu vaite
4359 Ant Kalnelio Trys Mergelės 
4153 Ak Likie Sveiki
4297 Atjok Berneli Vakare
4291 Darbai
4159 Myliu Lietuvą 
4306 Kur Upelis Teka 
4136 Paukšteliui
43Gj8 šerk, tėve!j Bėrą Žirgelį 
383a Pas Darželi trys Mergelės 
4490 Pasisėjau žalią Rūtą 
8919 Sudiev Gimtinė 
4345 Rulų Darželis 
3911 Kas Nuramins Man širdelę 
3908 Kas Man Darbo 
4318 Pamylėjau Vakar ir šėriau

Žirgeli
4483 Nedėlios Ryteli
4119 Vai Varge Varge 
43J6 Nesigraudink Mergužėlė
4374 Važiavau Dieną ir Žydėk Baltą

Obelėlė
3887 O Lietuvą Numylėtą 
4126 Valia, Valužė 
3883 Vai Kalba Žada 
4305 Karvelėli Molinasis
4375 Viernas Kareivis *
4290 Ūkininko Prisakymas
4331 Per Laukelį 
3919 Sudiev Gimtinė 
3900 Laiškas Pas Tėvelj 
4061 Dangaus Grožybė — Waltz 
3990 Meilės Bučkis — Polka 
4059 Išdykus Mergaitė — Mazurka
4009 Kaip Linksma — Polka
4010 Klumpakojis
4079 Kvietkelė Lietuvos 
4021 Molinom Akelem — Polka 
4058 Linksmi Berneliai 
4020 Raudonom Lupom — Polka 

j 4078 Aukso ir Sidabro — Polka 
4389 K ri pūtis — Polka 
4043 Kauno Grožybė -  Polkti

Daugybe Lenkiškų ir ^ngliškų Ro
lių katrų kainos yra tik po 19c.

Roles pasiunčiamo ir j kitus mies
tus, perkant 6 ant sykio. Už per
siusi imą nieko nerokuojame.

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

CHICAGO, ILL.
KRAUTUVĖ:

Rekordų, Rolių Pianų, 
Victrolų, Radio, Gaidų.

IIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIM

STOFFEL’S, Ine.
S1G State St. 616 State St.

Racine, Wis.
Tel. J3353

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

oldGold
Po to bandymo ponas Flagg rašė:

Ame*

O P. Lonllard Co.. Ėst. 1760

'James montgomrry Fi.agg— '
NuoIuiuiUh žIiioiiiun urtlHtUH Ir išradėjui* 

žinuinos lltigK merginob
kurj numeri jis geriau 
atsakė, “Numeris 2”, ir

Fotugrufija Jaines Montgoiiiery Fiugg, 
nuliniu Jo studijoj kuomet buvo iltį- 

romai* butui,viuun

Kaip Buvo Padarytas Bandymus
Jam buvo užrištos akys ir Inmant prie jo dviem 
atsakantiems liudininkams, buvo paduota jam 
po vienų iš keturių vadovaujančių cigaretų pa
rūkyti. Kad skonis butų tikras, prieš rūkymų 
cigareto buvo duota išsigerti kavos. P-as Flagp* 
visai nežinojo, kad jis turi daryti kokį nors 
bandymų. Po surukymo keturių cigaretų, pono 
Flagg buvo paklausta 
pasirinktų. Jis greitai 
tai buvo Old Goki.

"jįmik
For Cuts and Woundi

Apoisaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrėžinią su šiuo* ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmufca bakterijas.
Ir išgydo.

“Daugelis musų ruko vardus ir mano, kad 
mes rūkome cigaretus. Užrištomis akimis 
bandymas map tai patvirtino. Taipgi pa
tvirtino, kad yra sunku atskirti vieną ci
garetę nuo kito.... išskiriant Old Gold....
jie patiko man geriausiai, kad ir užrišto
mis akimis. Faktiškai, žmogus kuris yra 
pasakęs ‘nesukosčsi ir karą išrūkęs’ žino
jo ką jis sako. Tai yra dailumas, kuris at
skiria Old Gold. Jie nereikalauja kitų vaiz- 
baženklių.”

■I
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KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis.

“Vilnies” 111-tani mint. tilpo 
iš Kenosha korespondencija, ku
rioj tūlas Dzūkas aprašo savo 
Įspūdžius iš įvykusio gegužės 
G d. A. L. P. kliubo koncerto, 
kuriame programų išpildė Dai
lės Ratelio ir Lyros chorai. Bet 
kaip paprastai neapseina nepri
rašęs nesąmonių.

Pirmiausia jis pradeda savo 
Įspūdžius, sakydamas, jog ko- 
noshieciai iki šiol nesuprato 
abiejų chorų mierių, nors, gir
di, abu chorai vadinasi darbi
ninkiškais ir progresyviais, bet 
dabar, sako, kenoshieciai pama
tė, prie ko kožnas choras sie
kias!.

Aš manau, kad kenoshieciai 
labai gerai žino apie D. Bate
lio choro mierius, nes D. B. 
choras savo mierių ir siekių 
niekuomet neslėpė. .Jie yra: la
vintis dailėje ant kiek aplin
kybės ir gabumai tai leidžia.

Aš manau, kad ir Lyros cho
ras. kaipo dailės organizacija, 
turi tekius pat mierius, l>et 
jeigu Lyros choras turi dar ir 
kitokius, slaptus mierius, tai 
labai gaila, kad Dzūkas nepa
skelbia jų viešai, nes ant to 
koncerto niekas nepastebėjo 
pas Lyros chorų jokių nepapra
stų mierių. O kas link to, ar 
D. Ratilio choras yra darbinin
kiškas ir progresyvis, tai keno
shieciai irgi apie tai geraį ži
no, išskiriant gal tik vieną Dzū
kų.

Toliau tas Dzūkas, norėda
mas pasirodyti labai geru, z sa
ko, kad jis nemėgins nė vieną 
chorą peikti ar girti, bet tik 
nurodysiąs daviniais. Labai ge
ras prižadas, bet labai gaila, 
kad Dzūkas jo neištesėjo, nes 
tik padaręs tą prižadą, šitaip 
pradeda savo bešališkus fak
tus. Pirmiausia, girdi, D. Rate
lio choro mokytojas pasirodė 
labai nulindęs, nes prastai jau
tėsi ir visą ką jie davė tai tik 
tris daineles ir solo, o jau tos 
dainos, pagal Dzūko filozofišką 
galvą, tai jau prasciausios ir 
bjauriausios kokios gali būti, 
kurios tik tinka prie “mėnu
lio spindulių” dailės ir kultū
ros po stalu miegoti.

choras. O kas link dainų, ku- 
j rias dainavo D. Batelio cho
ras, tai visi žino, kad jos yra 
tokios pat liaudies dainos, kaip 
ir tos, kurias dainavo Lyros 
choras.

Gaila, kad Dzūkas nepasa
kė, kur ir kada jis matė D. Ra
telio chorą prie “mėnulio spin
dulių” po stalais dainuojant. 
•Jeigu Lyros choras nedainuoja 
po stalais prie ‘‘mėnulio spin
dulių”, tai nė tas Dzūkas, nė 
niekas kitas nematė D. Rate
lio chorą tą darant, ir tik žmo
gus be gėdos ar be proto gali 
taip negražiai šmeižti sau ne
patinkamas ypatas ar organi
zacijas. Tas taip išrodo, kad to
kie Dzūkai ir jam panašus ty
čiomis jsihriauna Į bendrų vei
kimą, kad paskui galėtų ap
šmeižti sau nepatinkamas ypa
tas ar organizacijas. Toks kiau
rus šmeižimo paprotys, nieko 
kito neparodo, kaip tik fana
tizmą ir siaurų protavimą. Kas 
ne mano, tai ir negerai. O ko
dėl gi ne? Mano supratimu, D. 
Ratelio ir Lyros chorai gerai 
sudainuoja dėl to, kad abu cho
rai stengiasi sudainuoti geriau
sia kiek kuris gali ir ant kiek 
kuris gabumų turi, o gabumai 
abiejų gal būt vienoki, nes abie
juose choruose dalyvauja ne ko
kie ten profesionalai, bet pa
prasti darbininkai. Daleiskim,' 
kad vienas ar antras choras su
dainavo vieną dainą menkiau, 
o kitą geriau, — ar tai reiš
kia, kad už tąi reikia rašyti ne
sąmones ir šmeižti kitokios pa- 
žvalgos organizacijas ir ypa
tas?

Tai yra gėda ir gaila laiko 
peckioti toki nonsensą, nežiū
rint kas taip darytų. Kodėl gi 
Dzūkas nieko nerašo apie tą 
duetą, kurį dainavo dvi Lyros 
choro dainininkės ir kurioms 
viena daina nekaip nusisekė. 
Matyt, pagal Dzūko protavimo

būdą, jeigu jos hutų ne vienos 
organizacijos narės, tai Dzū
kas ir apie jas parašytų, kad 
jos tik tinka prie “mėnulio 
spindulių” po stalu dainuoti. O 
pagal mano nuomonę, iš jų nė
ra ko juoktis, nes jos nėra pro
fesionalės dainininkės ir savo 
užduotį atliko ant kiek jos gu
riausia sugebėjo.

Prirašęs nesąmonių apie D. 
Ratelio chorą, tas Dzūkas džiau
giasi, kad (Lyros choro dainos 
įį tiesiog sužavėjo, ypatingai, 
girdi, jam patiko ta daina, kur 
dainuojama apie lapuotų med
žių šlamėjimų ir meilę su mer
gele, po lapuotu medžiu, žino
ma, lai graži daina, kaip ir vi
sos lietuviškos liaudies dainos, 
bet tas Dzūkas tur būt buvo 
pavasario karštligės pagautas, 
nes anot jo paties žodžių, gir
di, ne tik jauniems su merge
le smagu po lapuotu medžiu, 
bet jam, kaipo senam, tai ir 
su bobele labai gerai...

Kaip tas posakis sako: “Iš 
didelio rašto, išėjo iš krašto.” 
Taip ir tas Dzūkas vienus šmei- 
ždamas, kitus girdamas vien 
tik nesąmonių prirašė. Buvo 
laikai dar nelabai senai, kada 
tas pačias dainas, kurias dabar 
dainuoja Lyros choras ir ku
rios taip sužavėjo Dzūkų ta pa
ti “Vilnis” ir tokie Dzūkai va
dino buržuaziškomis ir netiku
siomis darbininkams dainuoti, 
o dabar jau labai geros. Žino
ma, kiti metai — kiti lapai.

— J. Pabarška
D. Ratelio Koresp.

Garsinkites Naujienose

Rockford, III.

Gegužės G d. į čia buvo alsi- 
baladojusi Mažeikienė, kuri sa
vo prakalboj kiek įmanydama 
keikė Lietuvą ir gyrė Rusiją, 
kad ten esąs tikras rojus, ži
noma, keikė ir Kupreišį, kuris 
taipjau buvo Rusijoj, (ir tai 
daug ilgiau negu Mažeikienė, 
nes Kupreišis išbuvo Rusijoj 
apie pusantrų metų laiko, o Ma
žeikienė gal tik porą savaičių) 
ir sugryžęs papasakojo pilną 
tiesą, ką jis ten matė ir kaip 
darbininkai ten gyvena.

Mažeikienė savo prakalboj 
taipjau šaukė į debatus P. Gri
gaitį. (Drąsi pelė po šluota! 
Drąsi Mažeikienė, atbėgusi į

Rocklbrdą, toli nuo Grigaičio).' 
Man prisimena toks atsitiki-!I 
mas. Kartą sėdėjau paupy ir 
skaičiau “Naujienas”. Ateina 
bolševikas ir pradeda manę kal
binti. Aš jam pasiūlau pasiskai
tyti “Naujienas”. Tas bolševi
kas tik akis išpūtė ir ėmė at-. 
bulas trauktis pamatęs “Nau-Į 
j ienas”. vos į upę neįkrito. 
Jeigu vien “Naujienas” pamatę 
bolševikai vos nekrinta j upę, 
tai kas atsitiktų su jais, jei pa
tį Grigaitį pamatytų? Jei, ne
laimei, tai butų arti ežero, tai 
tikrai ir pati Mažeikienė įvirs-1 
tų į ežerą. Ir jei prigertų, tai' 
kas tada- pasakytų prakalbą 
apie Rusijos rojų ir patiešytų 
musų nusiminusius tavorščius?

— Ten Buvęs ir Girdėjęs.

4EU-J ------------U-JJ----- J-----------!-------------------------------------------- S!-----------------

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

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

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

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

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

1618 West 18-ta Gatvė
u?

i

KAIP SENA!

MŪRINIS arba MEDINIS

T 4 A (mokėti — kiti lengvais iŠ 
I V mokėjimais į 24 mėnesius 

Musų speciai iškurnąs yra budavoji 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi 
Kokiu stylių ir ryšių.

PaKeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap 
^kaitliavimą ant pareikalavimo—bi 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cagoje ir j priemiesčius. Prisiųskitt 
savo vardą, adresą jeigu norite in 
formacijų.
Vardas ......................................... ••......

Adresas .....................................~.........

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

yra nuo atlankymo savo 
giminių ir draugų bile 

vienoje šių vietų

Ar matote kokius bešališkus 
laktus rašo tas Dzūkas. Visų 
pirma aš nežinau, ko tas D. R. 
choro mokytojas galėjo būt nu
lindęs ir prastai jauties, nes 
kiek aš žinau, jam tą dieną 
jekia nelaimė neatsitiko. O kad 
D. Ratelio choras dainavo ke
turias, o ne tris dainas, kaip 
rašo Dzūkas, tai todėl, kad D. 
Ratelio choras tiek tik buvo 
prižadėjęs dainuoti, ir visai ne 
dcl to, kad D. Ratelio choras 
jų daugiau nemokėtų. Žino ir 
tas pats Dzūkas, kad D. R. cho
ras moka apie 30 dainų, anot 
jo paties žodžių, kaip ir Lyros

Planuokit dabar važiuoti šią vasarą j

LAIVU LEVIATHAN
(per Cherhourg)

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

Ponas Turck paims pilną vadovavimą jūsų partijos ir 
jūsų daiktai bus tiesiai nusiųsti j jūsų gimtinį miestelį.

Kiti išplaukimai j Europą yra sekami:

ba rašykite tiesiai pas

“S. s. AMERICA .... .......................... Birželio• 2
s. s. PRES. HARDING ............... >> 6
s. s. Republic .................................. 8
s. s. LEVIATHAN ........................ 16
s. s. GEO. VVASHINGTON ....... 99 19
S./ s. AMERICA .............................. 99 30

Visi laivai, apart Leviathan, plaukia per Bremeną.
Del pilnų informacijų klauskite musų vietinio agento ar-

United-States Lines
110 S. Dearborn St., Chicago.

Į^ODEL nesuplanuoti kelionės dabar? Arba užkviesti 
giminės, kad atlankytų jus?

North Shore Linijos traukiniai išeina iš pat “širdies vi- 
durmiesčio” stoties kas valandą, j Milwaukee, Racine, 
ir Kenosha. O dar tankiau į kitus miestelius (žiūrėk 
surašą). Kaina yra pigi. Nėra susigrūdimų kelyje, kad 
kas jus trukdytų. Važiuokit taip anksti, kaip jums pa
tinku; grįžkit patogiai bile kokią valandą.
Parankios stotys patarnauja į žinomą Skokie Valley, 
kuri yra žinoma savo forest preserve ir golfo lauku. 
Puiki kelionė į St. Mary of the Lake, Fort Sheridan, 
Great Lakęs, puiki kelionė į apielinkes Fox Lake arba 
į pietinę VVisconsin “Ežerų žemę“ arba į kitas gražias 
vietas iš North Shore Stočių, padaro puikią dienos ke
lionę bile kokiam šeimynos nariui.
Jei jus gyvenat netoli Rapid Transit Linijų (L) jus ga
lit važiuoti tiesiai j North Shore Linijos Stotį. Randasi 
šešios parankios stotys South Side “L” ir dar su pri
dėjimu sekamų stočių, 223 S, Wabash Avė. (VVabash ir 
Adams), Nirth Side Stotis prie Grand Ave„ Wilson Avė. 
ir Howard St. ant “L“.

Motor Coach Sujungimai
Reguliaris motor coach patarnavimas susijungia su 
North Shore Linijos traukiniais Waukegan arba Liberty- 
ville j —

Fox Lake 
Chanel Lake 
Mcllenry

Antioch 
Lake Vilią 
Deerfield

Lake Zurich 
VVoodstock 
Northbrook

Wauconda
Gumee
Techny

Iš Kenosha motor -coach eina į Powers Lake, Silver 
take, Paddocks Lake, Twin Lakęs ir take Geneva.
Kur tik jus norit važiuoti, tik telefonuokit Central 8280 

ir jums maloniai bus suteikti nurodymai

patORlą ir 
dieni). Havaitf

The OutiiiK and Recreatlon Bureau 
prie 72 W. AdaniH St., turi depart- 
menti) teikimui veltui informaciją 
apie vlHokluH IšvužluviiniiH 1OO mylią 
tolumo nuo ChicaROH. Kkwpertai pa- 
Kelbėn Jums Huplanuoti patogią Ir 
pixią kelionę, vieni __
arba kiek tik norit laiko, (iamdt pil
nas informacijos apie žuvaviirią. pu- 
sl valkAfloJInią, laiveliais pasivažinėji
mą, Rolf, vaizdų upžiurėjlmą arba ki
tokį pasiiliikHinlnlmi), kiekviename 
miestelyje arba prie ežerą kur davė- 
ža North Shore Linijos traukiniai. 
Šios informacijos teikiamos veltui. Te
lefonuokit State 0080 arba atsllan- 
kvkit | Biurą. Bangelis žeinliiplii Ir 
iliustruoti) knygučių duodama veltui.

Veltui “Outing 
Patarnavimas

Milvaukee
Racine 

Kenosha 
Winthroį> Harbor
Zion

fflaukegan
North Chicago

Lake Bluff 
Lake Forest 
Ft. Sheridan
Highvood 

Highland Park
, Ravinia

Glencoe
Hubbard MKoods

JCinnetka
,Kenilworth 

ffiilmette
Libertyville

Mundelein
Northfield

Glenayre
Briergate 
ffloodridge

Blue
Ribbon

Audeklo LĖLĘ
Pasiuskit 10c. su kuponu 
Dykai Virimo Knyga!

Prlsiųskite kuponą dėl dovaną Mirimo 
Knygos kur telpa virš 200 išbandytų 
paturimą skaniems valgiams ir saldai
niams.

Chicago North Shore & Milwaukee Railroad Co.
The Road of Service

Downtown Station: 223 So. Wabash Avė. Uptown Station: Wilson and Broadvvay 
Hovvard St. “L” Station

Telephone Central 8280
Outing and Recreation Bureau—Consolidated Ticket Office, 72 W. Adams Street

Premler Malt Sales Co. Dept. 4330 
720 N. Michigan Avė., Chicago, III. 

Pridedu 10c stempą kai pilnai ap
moksti persiuntimą man Lenu . Au
deklo Lėlės — gatavai iškirptą klm- 
šlmul. (13 colių aukščio).

Dėkite kryžiuką dėl lėlės [ I 
Prašau prisiųsti dykai tą Blue Kib
imu Malt Extraet Virimo Knygą.

Dėkite kryžiuką dėl Knygos [ ]

Vardas___—._____________ ____ ___ —
Adresas

Nauji Rekordai 
Už Senus!

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

Tiktai atveškite juos pas 
mus ir gausite be jokio pri
mokė] imo sau tinkamą nau
ją rekordą už kiekvieną 10 
senų rekordų, šiam pasiūly
mui nėra jokio aprubežiavi- 
mo. Atneškite kiek tik nori
te senų rekordų.

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

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

Atdaros vakarais ir nedėl- 
dieniais.

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

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

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 draugų. Su kūdikiu galima 
žaisti, bet ne daugiau kaip penkio- 
liką minučių iki valandos kiekvie
ną ‘ dieną. Virš to jei kūdikis yra 
verčiamas perdaug kvatoti, krykš
tauti, dėl to jis kaip kada pradeda 
vemti, tas kudikj perdaug įrituoja 
ir jis verkia arba nemiega.

Bukštumas, verkimas ir kūdikio 
nemiegojimas gali būt lengvai pra
šalinama elgianties su 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 ąreit nurami
na kūdikio nervus ir jis greitai už
miega; vienok jose nėra gyduolių 
nei opiates. Tai yra grynai dar
žovės — receptas randasi ant vy- 
nioklio. Vadovaujanti gydytojai už
rašo jas nuo colic, choleros, diarr- 
hea, užkietiejimo, gasų viduriose ir 
žarnose, karščio, nemigės ir kito
kių suirimų kūdikystėj. Virš 25 mi- 
lionai butelių išvartojama j metus 
ženklina jų didelj populiarumą.

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

Malt
Extract
GRYNAS AR APYNIU SKONIOi

Pastatomas per 
PREMIER MALT SALES 

COMPANY 
720 No. Michigan Avenue 

Chicago, III.
Phone: Whitehall 7807

Gaukite šią

KRAFT-PHEN1X 
CHEESE COMPANY

fDdicious
ood

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

Babies Love It
Del skilvio ir viduriu ■eama- 
g«mų ii prieiastiee dantų 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip iia aaagaa Kadikig 
Laiative.

MRS. WlNSL0W*g
Strup
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Čia aiškiai pasakyta, kad reakcija Francijoje lai- 
mojo ne savo pajėgomis, bet “komunistų taktikos’* dėka. 
Tai yra pakvitavimas Maskvai už jos puikią, “revoliuci
nę” strategiją! ♦

Bet ar jus manote, kad Francijos atžagareiviai, lai
mėję su komunistų pagalba rinkimus, dabar už tai atsi- 
ligins komunistams ir jų bosams Maskvoje kuo .nors 
geru? Visai ne. Savuosius komunistus p. Poincarė ir jo 
padėjėjai grūs i kalėjimą, o Rusijos sovietų valdžiai kaip 
įmanydami kenks. Maskvos kerštinčiai patys nuvijo bo
tagą savo nugarai, remdami Francijos reakciją!

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

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

Metams ................    $8.00
Pusei metų .......................  4.00
Trims mėnesiams________2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

AMANULLAH PAGERBĖ LENINĄ

Su didžiausiomis iškilmėmis priimtas Maskvoje, Af
ganistano karalius Amanullah, lydimas sovietų sąjun
gos prezidento Kalinino, aplankė Lenino kapą ir padėjo 
prie jo stiklinio karsto vainiką.

Kada Amanullah buvo Berlyne ir Vokietijos valdžia 
jį gausiai vaišino, tai komunistai kėlė protestus, šaukda
mi, kad Afganistano valdovas yra “viešpataujančiųjų 
klasių atstovas” ir darbininkų priešas, todėl valdžia ne
privalanti apie jį tūpčioti. Bet užteko Amanullah pa^ 
siekti Maskvą — ir tuojaus jisai pavirto garbingas 
‘‘darbininkiškos valdžios” svečias ir dagi kuone “leninis- 
tas”!

Argentinos lietuviai ne
nori importuotų kuni
gų. — Indėnų sukili
mas Minnesotoj. — 
Rusijos provincijoms 
trūksta profesionalų.

Argentinos lietuviai nenori 
importuotų kunigų ir mokyto
jų. štai ką tuo reikalu rašo Ar
gentinoj leidžiamas “Balsas:“ 

“Nesenai Lietuvos laikraščiai 
paskelbė, kad vidaus reikalų 
nisteris tai daro savo asmeniniu 
Pietų Ameriką atatinkamą skai
čių kunigų, kurie aprūpintų* 
tenykščių lietuvių reikalus. Lie-

STEBUKLAS

Broliai marijonai savo laikraštyje giriasi, kad au
torė komedijos “Abie’s Irish Rose”, Anne Niehols, pri
ėmusi katalikybę, ir sako:

“O ar girdėjote jus, kad bent vienas žymus, pa
garsėjęs kokioj nors mokslo šakoj butų virtęs san- 
dariečiu, socialistu arba komunistu. Tokio ‘stebuk
lo’ mums bedieviai da niekuomet nėra paskelbę.” 
Turbut to laikraščio rašytojai iki šiol gyveno ant 

mėnulio arba Marso, kad jie pasakoja tokius juokus. I 
Komedijų rašymą jie vadina pasižymėjimu “moksle”!

Apie sandariečius ir komunistus mes čia nekalbėsi
me, bet kai dėl mokslo vyrų ir kitokių žymių žmonių, 
virtusių socialistais, tai šitokių pavyzdžių yra pakanka
mai. Argi marijonai nėra, pavyzdžiui, girdėję bent apie 
garsųjį elektrikos inžinierių ir išradėją Steinmetz’ą, 
kurį žinovai stato greta su Thomasu Edisonu? Tas 
mokslo milžinas keletą kartų statė savo kandidatūrą 
socialistų partijos sąrašu į New Yorko valstijos guber
natorius ir buvo išrinktas socialistų sąrašu Schenectady 
miesto iždininku, vadinasi, buvo pilnas socialistų orga
nizacijos narys.

Ar jie nėra girdėję apie rašytoją Sinclairą, “Rais
to” ir daugelio kitų plačiai žinomų veikalų autorių; apie 
kitą, dar populeriškesnį Amerikos rašytoją (dabar jau 
mirusį), Jack Londoną, kuris irgi buvo socialistų parti
jos narys; apie žymų kritiką ir novelistą Frank Har- 
risą?....

Kad žymus rašytojai ir mokslininkai virsta socia
listais, tai yra paprastas dalykas ne tik Amerikoje, bet 
ir Europoje. Tarpe didžiausiųjų pasaulio rašytojų so
cialistų vardai, per paskutinius keletą dešimtmečių, už
ima pirmąsias vietas: Bernard Shaw ir Wells — Angli
joje, Anatole France — Francijoje, Maksim Gorkij — 
Rusijoje, Rainis — Latvijoje, ir t. t. Ir jie juk ne gimė 
socialistais, bet virto jais.

Bet už tai yra labai retas atsitikimas, kad didelio 
talento žmogus, kuris nebuvo iš mažens išauklėtas kata
likiškoje dvasioje, virstų kataliku. Tokie atsitikimai tai, 
iš tiesų, panašus į “stebuklą”. Kunigų kontroliuojamoji 
spauda juos ir rekorduoja beveik tokiu pat uolumu, kaip 
“Liurdo stebuklus”!

PAKVITAVIMAS REAKCIJOS TALKININKAMS

Jau buvo atkartotinai nurodyta šioje vietoje, kokią 
liūdną rolę suvaidino Francijos rinkimuose komunistų 
partija, skaldydama pagal įsakymą iš Maskvos darbi
ninkų balsus. Tečiaus, kad komunistai begėdiškai patar
navo reakcijai, šitą faktą viešai pripažįsta ir patys at
žagareiviai. Štai ką pasakė savo gegužės 1 d. laidoje 
atžagareiviškiausias Paryžiaus laikraštis, nacionalisti
nių klerikalų organas “Croix” (Kryžius):

“Nežiūrint visų ‘tautinių’ partijų pastangų, so
cialistai grįžta į parlamentą sustiprinti keliais man
datais, ir jeigu komunistai butų ėję su jais kartu, 
tai jų blokas butų laimėjęs dar kokius trisdešimt 
atstovų. Atstovų butas tuomet butų turėjęs socia
listų ir komunistų frakciją, susidedančią iš 150 bal
sų. gp..

“Vien tiktai komunistų taktika apsaugojo mus 
nuo tokius nelaimės.“

tuyybės gi palaikymui, mano
ma esą siųsti atatinkamas skai
čius mokytojų. Įdomu butų ži
noti, ar p. vidaus reikalų mi- 
nisteris tai daro sao asmeniniu 
įsitikinimu ar pačių emigrantų 
pageidavimais. Iš žinutės tu
rinio, galima spręsti, kad tie 
“rūpesniai” nieko bendra netu
ri su Pietų Amerikos lietuvių 
visuomeniniais reikalais ir jie 
gimė be jų iniciatyvos. Iš es
mės ir trumpai apie tai kal
bant galima štai kas pasakyti: 
kunigo klausimas yra pačių ti
kinčiųjų dalykas. Kas tiki, tai 
visuomet turi galimybės savo' 
tikybines pareigas atlikti ir 
vietiniams kunigams vadovau
jant. Antra gi, jeigu tokių, ku
rie negali be lietuviško kunigo 
gyventi, tai gali jie savo lėšo
mis išsirašyti. Valdžia gi, vals
tybės lėšas, kurios taip sun
kiai iš Lietuvos gyventojų su
renkamos gryniems valstybi
niams reikalams, neprivalėtų 
mėtyti siuntinėjimui kunigų 
tam, kad jie čia aptarnautų 
kurio nors asmens dvasinius 
reikalus. Tas gi su valstybi
niais bei tautos reikalais nie
ko bendra neturi. Pagalios, 
siunčiant vienos tikybos dvasi
ninkus, reiktų siųsti ir kitų, k. 
a. rabinų, batiuškų ir liutero
nų dvasiškius, nes tų tikybų 
emigrantai irgi yra Lietuvos 
piliečiai.

“Siuntimas iš Lietuvos mo
kytojų taip pat yra netikslus 
dalykas ir štai dėl ko. Pirma 
— jie negalės čia mokytojauti, 
nes visi mokytojai turi gerai 
mokėti kastežanų kalbą. Be 
kalbos niekas negali manyti a- 
pie gavimą bent kokio mokyto
jo teisią! Antra, čia visas mok
slas vedamas modernine pro
gresyvaus mokslo metode, kuri 
yra visiškai kitokia negu Lie
tuvoj vartojama, todėl musų 
mokytojų pedagoginis pasiruo
šimas čia irgi visai nepritaiko
mas. Jiems atvažiavus prisiei
tų pirmiau mokytis kalbos, o 
paskui dar stoti į mokytojų 
seminariją. Trečia — tokiems 
mokytojams reiktų mokėti pe- 
zais algas, kas litais sudarytų 
didelę, sumą ir žymiai apsun
kintų valstybės iždą.

“Geriausiai valstybė padary
tų, jei pirmiau pasistengtų vie
ton siuntinėjimo benaudžių mo
kytojų ir kunigų padėti įsteig
ti P. Amerikos lietuviams savo 
namą su visomis kultūrinėmis 
ir ekonominėmis įstaigomis, 
šis darbas lietuvybės palaiky
mui daugiau naudos padarytų, 
o mokytojų reikalui esant at
siras ir iš musų tarpo.“

Vermont valst. gyvena John 
G. P. įtieks, kuris matė, kaip 
gruodžio 26 d. 1862 m. mieste 
Mankato, Minn., buvo pakarti 
38 indėnai.

John llicks gimė vasario 8 
d. 1843 m. Lachute, P. Q. Bū
damas penkiolikos metų, jis 
persikraustė į šiaurinę Minne
sota, kur jo tėvas laikė krau
tuvę. Jo tėvas išmoko Sioux 
indėnų kalbą ir jų papročius. 
Po kiek laiko Hicks šeima ap
sigyveno ant farmos netoli nuo 
St. Peter, Minn.

Nors Sioux indėnų atsineši- 
mas į baltuosius buvo gana 
draugiškas, tačiaus visi žinojo, 
kad tas draugiškumas nėra nuo
širdus.

Beveik kas vakarą, sako 
John llicks, indėnai ateidavo 
prie langų šnipinėti. Kartais 
jie sueidavo į vidų ir susėsda
vo asloj pypkę parūkyti.

Pirmas prisiruošimas sukili
mui įvyko rugpiučio 4 d. 1862 
m., kuomet vadas sušaukė in
dėnus pasitarimui. Indėnams 
buvo paaiškinta, kad baltieji iš
vyko kariauti į pietus, palikda
mi tik moteris ir vaikus. Tad, 
girdi, dabar jie turi gerą pro
gą išžudyti baltuosius ir atsi
imti savo žemes, kurias nuo jų 
atėmė valdžia. Su tuo pasiū
lymu visi sutiko.

Rugpiučio 18 d. 300 Sioux 
indėnų susirinko prie valdiškos 
agentūros ir pareiškė, jog jie 

i yra pasirengę pidti Chippevvas 
indėnus. Bet vietoj to jie pra
dėjo plėšti valdiškus sandėlius. 
Valdininkas Wagner bandė pa
sipriešinti, bet tuoj tapo nu
kautas. Kapitonas Marsh iš 
Fort Bidgely su 40 kareivių pa
siryžo sukilėlius numalšinti. 
Indėnai apsupo kareivius ir be
veik visus išžudė.

Padrąsinti tuo pasisekimu, 
indėnai dar labiau pradėjo pul
ti baltaodžius. Jie apsiautė 
New Ulm, kur daugiausia žmo
nių ir buvo išžudyta.

Indėnų sukilimas tapo likvi
duotas rugsėjo 16 d. 1862 m., 
kuomet pulkininkas Sibley su
ėmė jų apie 400. Bet iki to lai
ko indėnai spėjo išžudyti apie 
2,000 baltųjų.

Suimtieji indėnai buvo nu
gabenti į Mankato, kur jų 38 
vadai tapo pasmerkti mirčiai.

.John llicks matė, kaip gruo
džio 26 d. 38 indėnų vadai .bu
vo pakarti. Tai buvusi pasi
baisėtina scena. Kuomet jiems 
nėrė kilpas ant kaklo, tai jie 
visi kartu dainavę “mirties dai
ną.“

Daugelis kitų indėnų, kurie 
šiokiu ar tokiu budu prisidėjo 
prie su kurstymo sukilimo, ta
po išsiųsti į indėnų rezervaci
jas.

Laikraštis “Večerniaja Mos- 
kva“ rašo, jog provincija skun
džiasi, kad ten pasireiškia di
džiausias profesionalų truku
mas.

Liaudies darbo komisariatas 
gavęs prašymų, kad butų pa
siųsta 1,320 praktikuojančių 
daktarų ir 1,494 daktarai spe
cialistai.

Iš visų Rusijos kampų plau
kia nusiskundimai, jog trūksta 
inžinierių. Reikalavimai moky
tojų apMkaičiuojama tūkstan
čiais.

Net Maskvos gubernijoj pa
sireiškia daktarų trukumas, o 
Vladimiro gubernijoj 30,000 
kaimiečių gyvena be daktaro 
priežiūros.

Tuo tarpu Maskvos bedarbių 
biržoj yra užsiregistravę 1,302 
patyrę inžinieriai ir 1,000 suvir
simi jaunų. Bedarbių technikų 
ir agronomų skaičius siekia

(Pacific aud Atlantic Photo]

Maršalas Čan Tso-lin, Pekino 
diktatorius, sumuštas Pietinės 
Chinijos nacionalistų, įsakęs su
stabdyti karą su nacionalistais, 
kad visa Chinija galėtų susivie
nyti bendram karui prieš Japo
niją, kuri jau pradėjo ginkluo
tą veržimąsi į šantuno provin
ciją.

5,£00.
Kuomet laikraščio korespon

dentas užklausęs įvairių įstai
gų direktorius, kodėl profesio
nalai nenori važiuoti į provin
ciją, tai gavęs sekamą atsaky
mą.

Profesionalų Uždarbis provin
cijoj esąs tiesiog ubagiškas, o 
gyvenimo sąlygos nepakenčia
mos. Daigelis profesionalų psą 
sako, kad provincijos jie ven
gią todėl, jog nenorį skirtis su 
kultūrinio gyvenimo sąlygomis.

—K. A.

Redakcijos at
sakymai.

“Visgi rašytojui Visuortiiui”. 
— Tamstos rašinys pilnas insi
nuacijų, dagi tokių žmonių ad
resu, kurie niekuomet nėra 
Tamstai perėję į kelią. Nedėsi
me.

APIE TABOKĄ IR 
RŪKYMĄ

(Tęsinis)
Bus, manau, ne pro šalį duo

ti čionai aštraus nusinuodijimo 
tabokos durnais aprašymą. Ši
tokio aštraus nusinuodijimo 
vaizde ypatingai ryškiai išky
la nikotino veiksmo ypatumai; 
čia, lyg pro padidinamąjį stik
lą, su aiškiais bruožais pasirodo 
vos pastebimi “paprasto“ rūky
mo padariniai. Štai charakte
ringas Richardson’o aprašytas 
atsitikimas (cit. iš Vladičko). 
Papratęs rūkytojas, apie 40 m. 
amžiaus, labai pavargęs ir blo
gai miegojęs, išrūkė per 12 
valandų 40 cigarečių ir 14 di
delių cigarų; tą laiką nieko ne
valgė, tik buvo išgėręs truputį; 
degtinės ir vandens. Vakarop Į 
pasirodė bendras jėgų kritimas 
ir neramumas. Naktį negalėjęs 
užmigti. Kitą dieną iš ryto bu
vo pakviestas gydytojas, kuris 
atrado, kad ligonies tempera
tūra 35,5 (t. y. žymiai mažes
nė, negu normos), kūnas šal
tas ir išmuštas prakaitu, kuris, 
lygiai kaip ir ligonies iškvėpuo
jamas oras, turėjo smarkų ta
bokinį kvapą. Vyziukai buvo 
labai išplėsti. Visuose raume
nyse pastebėtas nuolatinis dre
bėjimas. Ligonis vos paeina. 
Liežuvis sausas tamsiai raudo
nas. širdies veikimas nusil
pęs: pulsas dažnas ir silpnas. 
Pamažu ligonies sąmonė temo; 
jisai nustojo valdyti kojas, o 
paskui ir rankas; protarpiaisj 1
per kūną nueidavo bendras silp
nas mėšlungis. Alsavimas vis 
sunkėjo. Vakare ligonis buvo 
jau visai be sąmonės, kūno pa
viršius visai atšalęs, raumeny
se nuolatinis drebėjimas; mirė 
nuo asfiksijos (t. y. nuo už- 
troškimo, dūliai alsavimo para
lyžiaus).

Tikiuos, kad surinktų čionai, 
visai objektingų, davinių apie 
rūkymo įtaką organizmui pa
kanka, kad pripažintume šitą 
įtaką neigiama. Taboka pridaro 
pakitimų svarbiauosiuose or
ganizmo sveikatai audiniuose, 
būtent: nervų, virškinimo ir 
kraujo sistemose. Tabokos rū
kymas vaidina ne paskutinę ro
lę organizmo susidėvėjime pirm 
laiko.

Nikotinas - nuodai, sveti
mas ir nereikalingas organiz-

Nekantriam jam. — Turėkite 
truputį daugiau kantrybes. To 
vaidinimo kritika buvę sušvel
ninta, kiek tik buvo galima. 
Ginčą užvedus, kiltų daug aš
tresnių priekaištų autorei ir 
aktoriams. Todėl geriaus padė
sime tai į šąli.

Juokas
Klausimas — kodėl žmogus 

juokiasi, domino mokslininkus, 
ir jie mėgino surasti juoko 
priežastis. Senovės Romos ra
šytojas Aderisus nustatė seka
mas taisykles pažinti būdą 
žmogaus iš jo juoko: “Kas juo
kiasi garsu “a“ — yra nuošir
dus ir patikįs; nuobodus žmo
gus juokiasi “e“, arba “i“; kas 
sujungia “a“ su “o“ — yra drą
sus net iki nepadorumo; kas 
juokiasi aiškiai “o“, yra duos- 
nus; bet iš “u“ galima esą pa
žinti šykštuolis ir veidmainis. 
Tari> asmenų, kurie juokiasi 
garsais “a“ ir “o“, gi kitas “o“ 
ir “i“ esama vieno kitam simpa
tijos, jei jie yra priešingų ly
čių, vedę puikiai sugyvena. Bai
sus ir pavojingas yra tas, kuris 
niekuomet nesijuokia. Klastos 
ir neapykantos pilnas, kurs juo
kiasi kurčiai, kurio balsas, ro
dos, neišeina iš vidaus, bet ru
sena, kaip požemio ugnis.

— Joške, kam per purvyną 
bredi?

— Ui, jei tau nepatinka, eik 
sausas. t

“denikotinizuotoje” tabokoje y- 
ra pusė arba net mažiau kaip 
pusė buvusio nikotino. Prof. Dix- 
on skeptiškai žiuri į tokią tabo
ką, nes, jo tyrimais, apie ku
riuos minėta aukščiau, nikotino 
kiekis durnuose neturi jokio tie
sioginio santykio su nikotine 
kiekiu tabokoje. Pardavinėja
mos vadinamosios "katalinės 
pypkės“ (pasak l)ixono netu
rinčios pasisekimo): tai taip pa
darytos pypkės, kad įtraukiamų 
durnų nikotinas lieka jų sienelė
se. Yra ir kitų dar denikotini- 
zacijos priemonių. Suprantama, 
dėl ko jos visos neturi pasiseki
mo: juk, šiaip ar taip, rūkytojas 
paprastai ruko tam, kad apsi
svaigintų nikotinu, o ne vien tik 
dūmams leisti.

Papratimas rūkyti sudėtingas 
reiškinys: čia, be nikotino veiki
mo, dar turi reikšmės rūkymo 
manipulaci jos: sakysim, portsi
garo išėmimas, atidarymas, su- 
davimas popiroso galu per vir
šelį, degtuko žibinimas ir tt. ši
tos manipulacijos sudaro, anot 
Dixon’o, ištisą ritualą, įneša 
tam tikro ritmo į darba/ir pra-

i mogas. Vaidina rolę i/gi durnų 
:kvapas ir patsai jų regfnys. Apa
kę rūkytojai dažnai nustoja ru-

; kę. Raminamai veikia ne tik ni- 
į kotinas, bet pati rūkymo proce- 
į dura yra pramoga ir truputis 
i poilsio.

Ar išsimoka visos šitos gery- 
■ bes? Sprendžiant paviršutiniš
kai, dažnai atsakoma “taip“. 
Objektingas ir toliau žiūrįs at
sakymas tegali būti “ne“.

Kažin, ar pirmas rūkymo ban
dymas yra kam suteikęs malo
numo: čia paprastai esti galvos 
sukimasis, vertimas vemti, dre
bėjimas. Taip sveikas organiz
mas reaguoja į nikotino nuodus. 
Paskui šita reakcija pranyksta,, 
bet ar tai reiškia, kad nikotinas 
nustoja veikęs? Pranyksta aš
tri reakcija, bet už tat ima reik
štis chroniško tabakizmo pada
riniai. Nikotino papratimas nė
ra toks baisus, kaip alkoholio ar
ba morfijaus, papratimuos: nuo 
jo palyginti nesunku nuprasti. 
Bet ir jis vertas smerkti ir šalin
ti. Daugiausia čia galima pa
daryti sveikų idėjų skleidimu 
jaunuomenėje. šiam reikalui, 
tikiuosi, patarnaus kiek ir šitas 
rašinys.

Doc. J.Blažys.
(Galas)

mui dalykas. Kasmet žmoni
ja durnais paleidžia didžiausius 
turtus. Tačiau į tabokizmą. 
žiuri žmonės beveik visiškai a-
bejingai. Tai tųks jau gyveni
mo nelogiškumas: sveikata pri
pažįstama brangiausiu dalyku 
ir jos reikalams mažiausia da
roma. Amerikoje yra tabokos 
priešų sąjunga, suruošus! kelis 
kongresus, bet jos pasiūlymas 
uždrausti gaminimą, pardavi
nėjimą ir vartojimą vistiek ko
kioje formoje tabokos, papiro
sų ir cigarų nerodo pritarimo 
valstybės organuose. Tiktai kai 
kur yra priimti įstatymai, ku
riais draudžiama pardavinėti 
taboka jaunuoliams: Anglijoj 
turintiems mažiau kaip 16 me
tų; Japonijoje lig 20 metų am
žiaus bendrai draudžiama rū
kyti.

Dažniau prieš tabokizmą ten
ka matyti ne griežtą, o atlaidų 
nusistatymą. Prof. Dixon iš
reiškia pageidavimą, kad svei
katos ministerija, kuri esanti 
jau daug padariusi, kad parda
vinėjamų produktij kokis ne
išeitų iš tam tikrų ribų, pri
žiūrėtų irgi parduodamos tabo
kos kokį. I)ixon nereikalauja, 
kad taboka neturėtų daugiau 
kaip tikrą nustatytą nikotino 
kiekį, bet kad nebūtų ji drėg
na, nes, kaip jau žinome, rūkant 
drėgną taboką, durnuose esti y- 
patingai daug nikotino. Dixon 
taip pat norėtų, kad taboka, kiek 
galima, butų nuvalyta nuo erzi
nančių pyridinų derivatų, ku
riuos jisai laiko svarbiausiais 
kaltininkais rytmetinio rūkyto
jų kosulio ir chroniško bron
chito.

Buvo bandymų tam tikrais 
cheminiais budais sumažinti ni
kotino kiekį tabokoje. Tokioje

ATĖJO “Kultūros'” No. 4. 
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.
xxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxx

Čia Yra Tvirtumas!

VELTUI Dabar
Gausite High-ball 
stiklę 25c. vertės 
veltui prie kiekvie
no keno Pilzen- 
baur. Gaukit tę 
stiklę šiandie.

THE PILZENBRAU CO CHICAGO

Specialia pasiūlymas vertelgoms.
Phone Haymarket 8335 
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Retenybės dujos
litosferoje. Antra jos ant kiek 
yra žinoma, chemiškai nevei
kiančios. Kitaip sakant, jos yra 
elementai, kurie chemiškai Be
sijungia su jokiu kitu žinomu 
elementu. Daug pastangų buvo 
dedama, kad jas sujungus su 
kita medžiaga, ir vienoje, tai 
kitoje vietoje buvo pranešta 
pasisekimas sujungti, bet tikre
nybėje pasirodė klaidingi gan
dai. Trečia, jos yra viena-ato- 
miai, tai yra dujos laipsnyje 
kurios randasi viename atome 
priešingai dviatominėmis dujo
mis kaip degio (oxygen) ir ni
trogeno, kurios randasi mole
kules formoje, kiekviena susi
dedanti iš dviejų atomų.

Iš penkių retenybės dujų ar
gon, kaip augščiau buvo minė
ta, randasi musų atmosferoje 
apie .93 nuoš. Tiems, kurie iš 
musų darbuojasi komercijoj 
gaminime degio ir nitrogeno 
su pagalba suspaudimo ir su- 
šaldimo budu, argon yra palai
mos mišinys. Tas yra tiesa, nes 
didžiuma ypatybių randasi tarp 
tų dviejų degio ir nitrogeno, 
pasidaro labai sunku atskirti 
nuo bile kurios. Degis yra pa
gaminamas iš suskystinto oro, 
o argon yra vienas iš pašali
nių išdiibystės produktų.

Neveikianti duja vartojama 
lempose. Lordas Kayleigh ir 
\Villhim Hamsey, atradėjai tos 
dujos, pirmiausiai mane, kad 
atrado įvairesnės formos nitro- 
gtną, nes šita duja turėjo di
desni srovi, negu nitrogenas 
gautas chemiškai. Vienok jie 
atskirė argon duodami jai var
dą, nes ji pasirodė chemiškai 
neveikianti. Pirmiaus, negu pa
liksime dalyką apie šaltinius, 
galima pasakyti, kad nekuri ap- 
štis retenybės dujų randasi 
vulkaniškose dujose ir durnuo
se, gamtiškose dujose, šaltiniuo
se, ir minerališkuose vandeny
se ir uranium turinčiuose mi
neraluose. Labai paprastas šal
tinis dabar yra atmosfera vi
soms apart lielium, kuris yra 
atskiriamas iš nekuriu gamtiš
kų dujų iš šaltinių. Labai svar
bus pritaikymas argono varto
ti dabar yra panaudojimas ele
ktros lempų burbule. Tungste- 
no filamentas pakeitė karbono 
lilamcnta delei didesnes ekono
mijos. Paprastos šviesos (ele
ktros šviesos) reikalavimai bu
vo tokios ypatybės, kad duotų 
daugiausiai matomos šviesos 
palyginant taip artinanties kiek 
galima saulės šviesai ir atlikti 
tą su mažiausiomis energijos 
išlaidomis. Kitais žodžiais dau
giausiai žvakių pajėgos su ma- 
žiausiai woltų visados pageidau
jama baltos šviesos arba neto
li tokios.

lapo ištirta, kad juo augštes- 
nė temperatūra, kurioje fila
mentas gali būti palaikomas tuo 
didesnė bus ekonomija. Tuš
tumos lempose trys sunkios 
aplinkybės sutinkamos pirma, 
didelis tuštumas sunkus atsiek
ti ir palaikyti; antra, bilekoki 
liekana oro stengiasi pagaminti 
deguonį iš filamento; trečia, 
kada yra didelė tuštuma aukš
toje temperatūroje filamentas 
stengiasi pasigaminti į garą, 
išsieikvoti, arba išsipukšti kaip 
tas yra įvairiai išvardijama, 
pasekmė to visko yra sunai
kinti filamento storį ir paga
minti juodas viduje burbulo 
sienas. Pirmas komercijinis pa* 
sikėsiuimas apveikti tas tris'

liktai keliolika metų atgal 
buvo manoma, kad oras yra 
paprastas mišinys deglo (oxy- 
gen) ir nitrogeno, bet tikreny
bėje pasirodo, kad jis yra mi
šinys įvairių dujų. Tarp tų du
jų randasi ir retenybės dujos. 
Išdirbi liejimas retenybės dujų 
galima sakyti, tiktai yra mažy
tė pradžia deliai komercijos 
vartojimo, taip pat tesiranda 
tiktai kelios jstaigos, kurios 
stengiasi surankioti tok j mažą 
apsti tų dujų. Svarbiausi* šalti
nis jų visų apart lielium yra 
žemės atmosfera, kurioje jos 
randasi sekančioje proporcijoje:

Argon 0.93 dalys, 100 dalių 
oro. 11 t

Neon 15 dal., 10,000 dal. oro.
lielium 5 dalys, 10,000 dalių 

oro.
Krypton 5 dalys, 1,000,000

dalių oro.
N/cnon 0.6 dalys, 1,000,000

dalių oro.
Pasidaro aišku iš tų nume

rių, kad surankioti jas tokio
je mažoje apštyje iš inžinie- 
riško atžvilgio pasirodo kaip 
pasakiškas ieškojimas adatos 
šieno stirtoje. Kada mes susto
ję pamislijame apie tokią ma
žą proporciją, kurioje jos ran
dasi, tada musų omenėj kila 
klausimas: “Ar galima jų at
skirti ganėtiname saike, ir jei
gu atskirimas yra sunkus, ar 
jos gali būti panaudotos prak
tiškame gyvenime, ar jos pasi
lieka tiktai kaip laboratorijos 
žingeidumu susidomėjusiems 
specialistams tirinėjimo darbe?”

Retenybės dujų pritaikymo 
dirva.

Pažvelgęs j kiekvieną did
miestį nakty ir pamatysi apsti 
apšvktimo, namų šviesos, gat
vių šviesos ir apgarsinimų nu
švietimas. Praktiškai penkios 
dešimtys nuošimčių imant vi
sas elektros apšvietimo lempas 
išdirbinėjamas dabdr yra re
tenybės dujomis pripildytos. 
Senos tuščios lempos buvo pa
keistos per nitrogenu pripildy
tas lempas ir dabar tos tapo 
pakeistos per nitrogeno ir ar
gon mišinių pripildytos. Paš
to orlaiviai skrenda tiek dieną, 
tiek naktį, artai giedra, ar tai 
lija, ar rūkas. Tinkamas ap
švietimas oro portams ir oro 
keliams, galima pasakyti, dau
giausiai rupesnio buvo pridėta 
šitame nuostabiame darbe. Ne
ono bokštai delei jų svarbios 
ypatybės sulošė gana svarbią 
rolę. Taip pat laivyno didelis 
orlaivis yra prirengiamas skri
sti, jeigu taip tai jos įgula 
turi būti apsaugota nuo baisaus 
gaisro ore. Tai yra tolimas 
šauskmas nuo Los Angeles 
skraidančio tūkstančius • pėdų 
viršui musų ore iki giliai jūrė
se naras dirbantis neaiškioje 
šviesoje jūrių dugne, kad iškė
lus paskendusį laivą, lielium 
tampa svarbiu pagelbininku 
dėl naro pasinėrime j gelmes. 
.Jeigu tamsta atidarysi savo 
radio, tai lielium, neon, arba* 
argon lošia svarbią rolę jūsų 
lempu kėse, kad pagavus be vie
lines bangas.

Argon.
Vi*os retenybės dujos turi 

tris vienokias ypatybes. Pir
ma, visos jos raudasi žemės at- 

nepatogias aplinkybes tuštumos 
lempų reikalinga buvo pripil
dyti burbulą su nitrogenu labai 
švariu. Nitrogenas sulaikė fi- 
hunento garavimą ir taip jau 
pašalino sunkumus pasi gami
nimui deguonies likučiais du
jų, ir tolesniai keistas dalykas 
įvyko. Dabar tapo išrasta, kad 
ringės formoje filamentas vie
toje tiesios linijos, filamento 
pirmiaus buvo panaudota delei 
to, kad jis pagelbėjo užkaitinti 
vienas kitą. Panaudojimas ni
trogeno tiesioginiai sumažino 
apštį energijos išeikvotos per 
šilimą einančią užkaitinimui 
sienos stiklinio burbulo. Viena 
teorija duoda išaiškinimą tos 
paslapties, kad tos molekulos 
kada susituokia su labai karš
tu filamentu, yra suprantama, 
labai energiškos, ir jeigu jos 
yra pavelijamos keliauti tiesiog 
prie burbulo stiklo, kaip jos 
yra tuštumos ypatybės burbule, 
energijos išeikvojimo būdas 
yra didelis delei perleidimo ši
limos. Iš kitos pusės nitrogenu 
pripildytas burbulas seka ni
trogeno srovė, sulaikanti labai 
energingą molekulą pirmiaus 
ėjusią tiesiai prie burbulo sie
nos ir filamento.

Padidino operoj antį našumą. 
Jeigu ta teorija yra teisinga, 
tai išeina logiškai manyti, kad 
juo sunkesnis yra pavienis ato
mas arba molekulą tarnaujan
ti, tuo palengviau jos vaikš
čios ir tokiu jau budu mažiaus 
energijos šilimos formoje išsi
eikvos. Molekulos nitrogeno 
svoris yra 28 kada atomo svo
ris argono yra 39.9. Taip pat 
yra svarbu, kad duja nesijung- 
tų su užkaitusiu filamentu. 
Sunki neveikianti duja nuro
do teisingai ir buvo išmėginta. 
Suprantama, krypton ir xenon, 
kurių atomiškas svorys yra 
82.9 ir 130.2 buvo pasiūloma, 
bet negalima jų komerciškai 
užtektinai gauti. Argonas labai 
ekonomiškai pagerina šviesos 
našumą, bet tas pagamino su
sisiekimo elektro sriovės tarp 
filamento šakučių, kuri sunke
nybe tapo prašalinta, įleidžiant 
mažą apsti nitrogeno.

Jeigu mes paimsime tuštu
mos ypatybes šviesą sunaudo
jančia 100 vienatų elektro srio- 
ves, tai nitrogenu pripildytas 
burbulas sunaudos apie 80 vie
natų ir duja pripildytas kaip 
antai argono-nitrogeno mišiniu 
sunaudos 70 vienatų.

Kada senovės tuštumos ypa
tybes aukščiausia filamento 
temperatūra buvo apie 2300 
celsio, tai lapo pakelta per du
ją pripildytą burbulą iki 2900S5 
C. Tungsteno tarpimo laipsnis 
apie 3600 (’.

IThdio lempučių išdirbinėjimo 
skyrius taip pat įdomauja ar
gonu. Detektorių lempukės var
toja tą dują, nors lielium ir 
neon’o yra labai paprastu. Pa
dažant tuštumos lempukės ir 
retenybės dujomis pripildyti.

čioiuiis taip pat mažas pasi
rinkimas tegali būti tarp neono, 
lielium arba argono. Abchiai 
galima pasakyti, kad didžiuma 
radio lempukių išdirbėjai aiš
kiai pasirinko helium delei to 
tikslo.

Kitame numeryje “M. K.” 
bus apie kitas retenybes dujas.

Vertė J. L.

H. A. Lorentz Ph. D.

Kaip atomas gali 
spinduliuoti?

Sekant nuo pat Nevvtono lai
kų fizikai manė, kad šviesa su
sideda iš mažų dalyčių arba 
kūnelių, keliaujančių tolyn su 
dideliu greitumu. Tas suprati
mas ir reikalinga buvo taip 
manyti, kad atomai yra panašus 
j mažus šautuvus šaunančius 
tuos kūnelius. Iš kitos pusės 
vėl šviesos virpėjimo teorija iš
tobulinta per Iluygens, Young 
ir Biresnei priverčia mus ma
nyti apie virbančias dalytes 
mažiaus .arba (langiaus palygi
nant’ su virbančiais kūnais, ku
rie pagamina balsą.

Iš vienos pusės mes išmoko
me suprasti su pagalba Max- 
\velTo teorijos, kad šviesos ban
gos yra tokios ypatybės, kaip 
bangos pastebėtos llertz’o arba 
kaip anos yra vartojamos be- 
vielinianie telegrame. šviesos 
bangos ilgis yra kur kas trum
pesnis, bet abelnos taisyklės 
jų perleidimo yra tos pačios 
kaip ir elektromagneto bangų. 
Todėl mes galime įsivaizduoti, 
kad šviesos bangų šaltinis pa
lyginant yra panašus į kietė
jančios elektros srovės. Hertzo 
virbėtųjų arba į anteną bevie- 
liniame telegrame.

Iš kitos pusės garsus mėgi
nimas padarytas per Rowlan- 
lo parodą, kad tos pačios aplin
kybės pasidaro kaip bėgimas 
elektros srovės metalu, taip pat 
galima tas pačias pasekmes 
gauti, kas yra žinoma perleidi
mas elektros srovės, ypatingai 
kada sukamas yra uželektrizuo- 
tas kūnas. Uželektrizuoto kie
to gurno lentukė greitai suka
ma, pasuka kompaso rodyklę 
ant tokio jau tolumo, tiek pat 
kaip kad atlieka elektros srove 
plaukianti per cirkularę ringę. 
Mėginimai buvo atkartotinai 
daromi įvairiai, ir negalima a- 
bejot, kad už elektrizuotas ri
tulys, pavyzdžiui, butų nešio
jamas šen ir ten tiesia linija, 
tai padarytų tas pačias bangas, 
kaip kad gauname nuo kietė
jančios šviesos ta pačia linija. 
Panašiai kaip ir tas ritulys, bet 
labai mažytis palyginant smul
kutę dalytę uždektrizuotą ir 
virbanti viduje atomo gali bū
ti šviesos šaltiniu, kuriuo ato
mas spinduliuoja.

Dabar noriu pasakyti žodį 
apie įstabią teoriją, su kurios 
pagalba Bohr išaiškino vande
nilio (hydrogeno) spėk trumą. 
Jis tą atliko be jokio įsivaizdi- 
nimo subudavojimą atomo ypa
tingai išrasta dėl to tikslo. Pra
džia lo supratimo jau buvo aiš
kinta per Rutherfordą, kad 
vandenilio atomas susideda iš 
teigiamo uželektrizavimo nu
klojo ir neigiamo uželektrizavi
mo elektrono sukančios apie jį. 
Kūnas nuklejo yra apie 1850 
kartus didesnis už elektroną, 
ir todėl manoma, kad nuklejus 
stovi ant vietos. Elektronas yra 
pritraukiamas prie nuklejo su 
paprasta elektro statiška pajė
ga, taisyklės labai panašios 
į gravitacijos teises, spėka pa
jėgos lyginas proporcionaliai 
kaip ketvirtainis tolis nuo to 
kūno. Taip panašiai, kaip pla
netos skrenda apie saulę, taip 
elektremis skrenda apie nukloju 
eliptišku ratu.

Atomas, manoma, nespindu
liuoja kada jis stovi ramus ant 
vietos, šviesa yra išleidžiama 
kada jis pareina iš vieno į kitą 
laipsnį, kuriame energija turi 
mažesnį saiką. Tokiame perė
jime arba peršokime, atomas 
praranda nekuriu dalį energi
jos ir ta energija spinduliuoja. 
Apie spinduliavimo frikvenciją, 
manoma, kad ji susituokia su 
energijos apštimi augščiau mi
nėta.

Vandenilio (hydrogeno) spe
ktrus teorija yra ištikro viena 
iš svarbiausių nuopelnų moder
niškos fizikos. Taip pat ji yra 
gausinga, nes ji pagelbėjo Beb
rui ir tiems, kurie dirbo toje 
pačioje mokslo srityje, suteikė 
jiems permatymą ypatybes 
spektrus, kuri yra keblesnė, 

negu vandenilio atomo teorija. 
Visame pasauly spektroskopis- 
tai jau vartoja dabar Bohro 
teoriją dėl išrišimo didžiumos 
spektrokospiškų linijų, kurios 
kitaip pasiliktų beviltės ribose.

Vertė J. L.
■ ----------------------- ----------- , Į-IT-

MUSKULUOTAS FAŠIZMAS 
arba 

“Valstybiškai atsistatę.”
Pašai i n pašistai 
savo lazdas 
buvo nusistatę 
Valstybiškai.

x
Dabar jau jie 
savo lazdas 
laiko atstatęs 
prieš-Valstybiškai.

Kalėdos.
Oi, Kalėdos, mielos: 
Džiaugias musų sielos, 
kad tautai būdos.
Mums gi nėra gėdos, 
kad Lietuva žųsta.
Musų “tėvynė” — Roma, 
o mes “internacionalistai.” 
Prie to ir pašistai, 
ir kitokį — 
Italų patriotai...

Kasdien bus Kalėdos, 
kai tautai būdos, 
o mums bus rojus — 
mes neturim gėdos.

Ačiū karvėms: 
Smetonos, 
Smeta nkos 
ir maslionkų 
mums netrūksta.
Tegul gyvuoja 
Smetona-Voldemarka, 
ir maslionkos — 
musų tautiškas 
“penas”...

—Abmanul Magaradža.

KETURI DIDVYRIAI

Nereikia nusiminti, kad mu
sų tauta neturi genijų, .didvy
rių, rašytojų ir grybais apžėlu
sių fizionomijų. Musų tauta tu
ri jų labai daug. Chicagoje yra 
net keturi dideli vyrai—du su 
barzdomis ir ūsais, o kitu du 

be barzdos ir be ūsų. 
Pradėsime iš galo.
Lietuviškas Moze su lietuviš

ku “Billy Sunday” jau ir de
batus turėjo. Lietuviškas “Bil- 
ly Sunday” sutarkavo Možę, 
kad jo net barzda pradėjo rai
tytis ir prisakymai kaip kom- 
paras garuoti.

Kitas didvyris yra Nr. 13 
licčytojas — taipjau su barz
da, kaip ir lietuviškas Mozė. Jo 
numeris 13 truputį nelaimin
gas, bet populiarus musų tau
toje ir nemažos turi reikšmės 
fąšizmo ir bolševizmo krutėji
me.
z Susipažinkite dabar su vienu 

musų tautos pranašu — jo var
das, taip sakant, maždaug pats 
už save kalba — Durnakulas. 
šis pranašas, žino kaip į vyki n t 
bolševizmą Rusijoj. Jo ir Leni
no pikčeriai buvo spausdinami 
garbingoje musų spaudoje. Dur
nakulas žinąs sekretą kaip pa
naikint kapitalizmą ir užleisti 
musų tautą bolševizmu. O jau 
rojus ir pats per save tada at
eitų — apie tai nėra reikalo ir 
šnekėt.

Taigi, kaip jau sakiau, lietu
viškas Možė-Rašytojas ir lietu
viškas ‘.Billy Sunday” turėjo 
pasišnekėjimą. Bet pranašas 
Durnakulas dar su nieku ne
galėjo debatuot, nors daug kar
tų jisai, tavorščių padedamas, 
rengė debatus, bet niekas neap
siėmė su juo šnekėt. Licčytojas 

Nr. 13 irgi neatsisakytų su bet 
kuom ir bet kur pasišnekėt, 
ypatingai SLA. klausimu, kad 
bolševikai laimėtų rinkimus ir 
seimą užvaldytų arba jį “su- 
splitintų”.

Ot, čia ir stovi mums prieš 
akis gyvas klausimas — musų 
didvyrių pasišventimas deba
tuot mums, ar mes norime jų 
debatų, ar ne. Jeigu mes nepa
dėsime jiems, tai jų talentai su
pelys ir škaplieriai surūdys, ir 
bolševikiško rojaus nebus. Tai
gi rengkime debatus visiems 
keturiems kariu. O debatoriai 
turi ką pasakyti. Lietuviškas 
Mėžė atėjo juk išvesti mus iš 
ištautėjimo nevalios. Reikia pa
šnekėt, kad mes, chicagiečiai, 
jau pusėtinai atsitikome nuo 
lietuviško progreso, bet greit 
pripratome smaguriaut. Ot, 
Možė ir nori visus mus dvasio
je “pafiksint” ir sustiprint. 
Lietuviškas “’Billy Sunday“ at
važiavo išvaduot mus iš dva

“Visų Metų Arklių Lenktynė
se” WENNERSTEN’S MALT . 
yra VISUOMET pirmutinis 
Laimėtojas.... K0ŽNĄ SYKĮ!

VVENNERSTEN'S
TIKRAS APYNIŲ MALT 

EXTRACT
HENNING WENNERSTEN, INC.

2960 Lawrence Avė.

VALIO!!

LIETUVON
Tiesiog į Lietuvos Uostą

KLAIPĖDĄ
Be Jokių Persėdimų

BALTIKO-AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

3čia Ekskursija
“NAUJIENŲ” 

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

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį 

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

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

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

Žinioms Kreipkitės j Vietos Agentą.

BALTIC AMERICA LINE 
315 Su. Dearborn S t., Chicago, III.

sios vergijos. O Licčytojas Nr. 
13 nori išgydyt musų tautą nuo 
I>olitikos ir įkvėpt mums meilę, 
kad galėtume vieni su antrais 
pasibučiuoti. Durnakulas mo
ka į tris mėnesius kapitalizmą 
panaikint, o rojus, kaip jau 
sakiau, pats ateis. Tada nerei
kės nė kelinių nešiot, nū barz
dų skusti, nė kiaulių ganyt.

Žioplių respublikos vidurių ir 
pasienių kabinetas, perskaitęs 
Durnakulo knygą “Kvailybių 
Kvailybės”, pripažino, kad kny
ga gerai parašyta ir nutarė 
mokintis iš jos.

Gerbkime savo didvyrius, nes 
daugiau tokių neturime.

— Don Pilotas.

Uždėkite 
vieną— 

skausmo n€r!
•DlScholl's
&iiuiįpatts

Juniper 4886—4887

VALIO!!

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui

4ta Ekskursija
LIETUVOS VYČIŲ 

Birželio-June 16 dieną
Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai vadovaus
Kazys J. Viesulą
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Jūsų saugumui

Delei pasaulinės 
parodos

Gegužes 1 I dieną Chicagos 
jugo-slavai turėjo susirinkimą, 
kuris suorganizavo komitetą 
darbuotis ruošimui Pasaulinės

gabeno ligoninėn, čia Angelui 
tapo išpumpuoti viduriai, .lis 
išliks gyvas. Suris, matote, bu
vo specialiai paruoštas žiur
kėms nuodyti.

Merginoms žinotina

Golfo Kliube, 3260 So. Halsted 
st. Tel. Victory 6645.

— Iškilmių Komitetas.

sios savaitės hiuletene poli
cijos komisionierius, Mielinei 
Hughes, duoda tokią patari
mu:

“Apiplėšimas krautuvių po 
to, kai jos vakare yra uždaro
mos, gali būti žymiai sumažin
tas, jei krautuvių savininkai 
prisilaikys reikalaujamo atsar
gumo.

Neatsidėkite ant paprastų už
raktų; vadinamieji “dead locks” 
yra daug labiau patikėtini, ka
dangi juos ne taip lengva ati
daryti. Įtaisykite languose prie
taisus persergėti pavojų (al- 
arms) ir patikrinkite jų vei
kimą kasdien.

Plėšikai retai kada įsiveržia 
krautuvėm kur šviesos žiba. 
Laikykit šviesas krautuvėse ir 
tuomet, kuomet jus jas užda
rote, idant policininkas, einąs 
dabotojo pareigas, galėtų aiš
kiai matyti, kas darosi krau
tuvės viduje.

Pirm negu vakare uždarysi
te krautuvę, apžiūrėkite gerai 
visas vie tas, kuriose vagilis ga
lėtų pasislėpti, ypač gi skiepus 
ir kampus po laiptais.

Neleiskite didelėms pinigų 
sumoms susikrauti jūsų krau
tuvėse, padėkite juos bankan 
dienos laiku. Brangus tavorai 
neturėtų Luti paliekami languo
se arba dėžėse, kuriose jie lai
komi yra dienos laiku, kad pu
blika juos matytų. Padėkite 
policijos departamentui apsau
goti jūsų savastį.”

Parodos Chicagoje 1933 metuo- 
jse-

šiandie aštuonios radio sto- 
; tys duos informacijų apie Pa
rodą. Programas tęsis nuo 10 
vai. ryto iki 12 vai. dienos.

Trustisai šimtimetinių Chi
cagos sukaktuvių apvaikščioji- 
mui paskelbė, kad pasaulinė pa
roda atsidarysianti 1 dieną 
birželio ir užsidarysianti gruo
džio 31 dieną, 1933 m.

Taksų mokėtojams 
žinia

Illinois valstijos vaizbos aso
ciacija išsiuntinėjo savo na
riams perspėjimą asociacijos 
samdomo advokato deleb lauki
amo sumažinimo taksų. To ad
vokato nuomonė v ra tokia: 
1927 metų taksų sumažinimo 
sunku tikėtis, jei nėra aiškių 
Jarodymų, jogei ta ar kita sa
vastis aptaksuota peraukštai, 
palyginus ją su tokia pat sa
vastimi toje pačioj apylinkėje, 
taip kad galima butų darodyti, 
jogei tokios taksos buvo uždė
tos sužiniai suktu tikslu. Pata-

Dar yra dvi savaiti laiko įstoti 
“Miss Chicago” kontestan 
Dar yra dvi savaiti laiko, kad 

Įstojus “Miss Chicago” ko-ntes- 
tan..šio kontesto laimėtoja re
prezentuos Chicagą internacio- 
nalėje gražuolių parodoje mies
te Galveston, Texas, birželio 2 
dieną, kontesto su viso pasaulio 
gražuolėmis dėl titulo “Pasau
lio gražuolė.”

Laikinieji kontestai yra lai
komi Merry Garden Ballroom, 
prie Belmont ir Sheffield avės., 
kiekviena ketvirtadienio vaka
rą. Visos merginos, norinčios 
bdyvauti kontesto, turi teisės 
dalyvauti preliminariuose kon- 
tt stuos. laikotarpy 17 ir 21 dd. 
gegužės. Gi paskutiniame kon- 
tcsle galės dalyvauti tik tos, ku
rios laimėjo preliminarius kon- 
testus. Paskutinis kontestas į- 
vyks gegužės 26 dieną. Laimė
jusios Galvestono kontestą mer
ginos yra užtikrintos krutamų- 
jų paveikslų ir kitokius scenos 
kontraktus. $5,066 dolerių bus 
išdalinti laimėtojoms Galvcsto- 
ne.

šiandie ristynės
Šiandien 8:15 vai. vak. šv. 

Jurgio svetainėje (Bridgeporte) 
įvyks ristynės. Risis K. Požėla 
su Raudona Maska, Bancevi- 
čius su negrų ristiku, Rodis su 
Bartash ir dar viena pora.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų valdybos 

1928 metams
DRAUGYSTES LIETUVOS VĖLIA

VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 
1928 m: pirm. J. Molu/., 2130 W. 
46 PI., pageli). V. PovilaitP, 4558 
So. Albanv avė., seki*. .1. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., iždo rast. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln avė., 
Harvey, UI. kasierius A. Ciesna, 
4501 Šo. Paulina St., tel. Boule
vard 4552; maršalka—P. Tiškevi
čių, 7009 So. Washtena\v Avė., 
kasos globėjai S. Skridulienė, 
1517 So. 49 et., Cicero, III., ir O. 
Guzauskienč, 5005 S. Trepp Avė., 
ligonių komitetai- O. Deivienė, 
5648 So. Bisbop St., ir A. Ciesna, 
4501 So. Paulina St.
Joe. Dahulski, sekretorius, 2100 

XV. 22 St., hCicago, III,

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1928 
m.: J. Rūta, pirm., 3422 .S. Lowe 
Avė., B. Yenkauskas, pirm, pag., 
3220 So. Union Avė., St. Kune- 
viez, nut. rašt., 3220 S. Union A v., 
J. Grinius, fin. rašt., 723 W. 84th 
St., F. Kasparas, kontr. rašt., 
3534 S. Lowe Avo., D. Gulbinas, 
iždininkas, 3144 S. VVallace St., 
j. Mačiulis, iždo glob., 3140 So. 
Emerald Avo., J. Pazkevicz, iždo 
globė., 4544 So. Richmond St. S. 
Dilius, teisėjas, 8470 Vincennes 
Avė., J. Šulcą, Auditorijos atsto
vas, 3347 S. Emerald Avo., J. 
Grinius, j. Drazda ir P. Kubilius, 
atstovai į Susivienijimą Draugijų. 
J. Katonas ir E. Bliumas, Tautiš
kų kapinių atstovai, K. Kunca, K. 
Lavenas ir A. Yunevicz, trusti
sai.

Castles Built 
In The Air Are 

Built In Reality
It is belter to built in the air than 

not to build ai all. 3'he greatest 
structure ever built was first visua- 
lized in the inind (in the air). lt 
vvas next’ built on paper. Pcrhaps 
many changes were made before its 
completion.

Mental vision is a great gift; phy- 
sical vision is a greater gift. Buit'so 
fcw fully realize this fact. II' you 
want to build, it vvill be worth while 
to liave your eyes examined occasio- 
naliy, Dr. Serner, at 3265 S. Halsted 
Street, vvill advisc you.

riama tiems, kurių taksos yra 
peraukštos, būti prisirengu
siems atsikreipti į Cook pavie
to tarybą peržiūrėjimui taksų, 
kai svarstymai eis liečiantys 
1928 metų taksas, kurias -eikės 
mokėti 1929 metuose. Tu > lai
ku bus galima reikalauti išly
ginti taksas.

Sukako 62 metai
Vakar sukako 62 melu nuo to 

laiko, kai Jungt. Valstijose ta
po įvesta sistema siuntimo 
pinigų money orderiais.

Policija ieško vaikiščio

DRAUGYSTE ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS MOTERŲ IR VY
RŲ. Pirm. A. Waicls, 3623 S. Pai
nei! Avė., pageli). J. Paltanavi- 
če. 3751 S. Emerald Avė., sekr. 
B. Dubinskienė, 3613 S. Parnell 
Avo., fin. rašt. M. Cuplinskas, 
3533 S. Wallace St., rašt. A. Ba
nionis, 930 XV. 35 Place., kasos 
globėjai: A. Jackūnas, 561 De- 
kowen St., B. XVaicienė, 3623 S. 

‘ Parnell Avo., kasierius S. Balsis, 
4643 XV. Bishop Avo. Durų sargai: 
S. Warnnavičc ir J. Bartašius. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Tautos parapijos sve
tainėj, 3501 S. Union Avė., 1 vai. 
po pietų.

SIMANO Daukanto Draugijos val
dyba 1928 melams: Pirm. Thom 
Janulis, 3430 S. Morgan st., pa- 
gelbiu. Aug. Jankauskas, 3232 
Emerald avė., nut. rast. P. Kilis,

941 W. 34th St., turto rast. A. 
Kaulakis, 3842 S. Union avė., ižd. 
J. Raccvičia, 3326 S. Union avė. 
Susirinkimai laikomi kas pirmų 
sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 S. Halsted si., Chicago. 
Illinois.

OLD gold
JUOKAI

“Kodėl jus nesivedat, Majore?”
“Aš negaliu! Ji neina už manęs, 

kol aš neišmokėsiu savo skolas, o aš 
negaliu išmokėti skolų, kol neapsi
ves) U jos.”

“Aš vadinu savo merginą grape- 
fruit.”

“Kodėl?”
“Todėl, kad kiekvieną sykį kuomet 

aš ją paspaudžiu, ji šeria man į akį.“
— Bucknell ‘ Belle Hop.

AHk A
JUOZAPAS ŠIMKUS ’

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 17 dieną, 4:15 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 37 
metų amžiaus, gimęs Albaičių 
kaime, Vaiguvos parapijos, 
Šiaulių apskričio, Amerikoj iš
gyveno 21 metus. Paliko dide
liame nubudime moterį Justi
ną, po tęvais Gedvilaitė, 'luk
teri Stanislavą, 2 sūnūs: Juo
zapą ir Boleslovą, 2 brolių: 
Antaną ir Kazimierą ir 3 pus- 
sereres, o Lietuvoj tėvą Juoza
pą ir moliną Oną, 2 broliu: 
Ksaverą ir Povilą. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4529 South 
Honore St.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
gegužio 21 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų i šv. Kryžiaus parapijos 
gažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. J. Šimkaus gimi
nės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliude liekame, 
Moteris, Vaikai 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius I. J. Zolp, Tel. Boule
vard 5203.

Hold up nepavyko
Trečiadienyje !feyxvorth tro

besio, 29 Kast Madison st. N. 
Lacritz and Son brangmenų 
krautuvei! (8-tame aukšte) įėjo 
“džentelmonas.” Jis pasisakė 
norįs pažiūrėti palaidų deiman
tų. Lacritz turėjo kišeniujv 
palaidų deimantų vertės $200,- 
000. Jis tečiaus paabejojo rody- j 
ti visus, išėmė tik vieną kon-1 
vertą su daimontais ir padėjo 
ant stalo. “Džentelmonas” pa
griebė ir per duris! Lacritz su
šuko. Iš artimiausio kambario 
iššoko klerkas Irving Kerr ir 
isikybo i “dž< ntelmoną.“ Pra
sidėjo imtynės. Staiga atsidaro 
durys ir pasirodo “detektyvas.” 
Jis paklausė kas atsitiko. Iš
girdęs pasaką, tarė; “vedu jį 
policijon, ir daimantus paimu.” 
Savininkas pareiškė eisiąs kar
iu. išėjo visi trys. Bet korido
riuje “džentelmanas” su “de
tektyvu” puolė I^acritz’ą, par
trenkė jį ir pasileido bėgti že
myn. Bet trobesy daug dabo
tojų. Kilo sujudimas. Sustabdy
ta elevatoriai, prasidėjo bandi
tų ieškojimas. Jų nesurasta. 
Tik ant rytojaus rasta banditų 
švarkai ir plosčiai. Juose už
tikta ir “7,000 vertės (kūmau
tų, kuriuos paliko banditai. 
Pastarieji, matyt, nusivilko ir 
vienmarškiniai, sujudime nepū
sti boti, paspruko. $1,000 vertės 
daimantų nesurasta.

Prapuolė John Pyrak, 13 me
tų bernaitis. Manyta, kad jį 
užgriuvo smiltys, suverstos 
American Sand and Gravel 
kompanijos kieme. Mat vaikai 
žaidė ten. Kasta, kasta los 
smiltys, bet nieko nesurasta. 
Policija vėl gavo žinių, buk Jo
ną vilkę kiti vaikiščiai upės 
linkui. Kilo abejonių, bene 
įpuolė Jonas upėn. Turi dar 
vilties policininkai, kad Jonas 
gyvas, ir todėl įsakyta policinin
kams viso miesto tėmyti, bene 
pastebės kur Joną klaidžiojant 
gatvėse.

300 milionų dolerių lab
darybei ir apšvietai

Pasak Chicago Community 
l’rust sek re toriaus, I’rank I). 
Loomis, 239 miesto organizaci
jos, užsiimančios labdarybe ir 
apšvieta turėjo Investavusios 
tiems tikslams $303,026,956
šiemet, šioms sumoms nepri
klauso fondai įvestuoti į mies
to ir parapijines mokyklas, nė 
į vadinamus apilinkės (com
munity) centrus.

Suvalgė pelių surj
Angelo Marzinelli, 700 North 

Austin boulevard, parėjo namo; 
rado sūrio ir ėmė jį valgyti. 
Sugrįžus jo pati iš krautuvės, 
pamatė sūrį, atėmė jį iš vyro, o 
patį vyrą juo greičiausia nu-

Sportas
Golfininkai

Su pa vasari u gamta atneša 
visai žmonijai ypač golfinin- 
kams) gyvumo. Atgyja visa gy
vybė po šaltos ir nuobodžios 
žiemos: žolė nukloja pievas ža
liais kaurais, medžiai ir gėlės 
žydi skleisdami malonų kvaps
nį, paukščiai čiulba it koncer
tuoja, miškai ošia lyg pasakas 
sakydami, upeliai čiurlena, Kuo
sas ir šiltas vėjalis glosto gol- 
fininkų linksmus veidus. Tai 
tokiose apinkybėse golfininkai 
praleidžia vasarą lošdami golfą.

Kad praleisti šią vasarą gam
tos prirengtuose parkuose — 
“golf links” ir draugiškai lošti 
taip gražų ir malonų golfą, 
golfininkai nusitarė turėti va
saros golfo sezono atidarymą. 
Su šiuo pokiliu pradėsime va-

SUSIVIENIJIMO Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto valdyba 
1928 melams: S. Mažeikis — pir
mininkas, 3149 S. Halsted st., J. 
Mireikis — vice-pirm., 3219 So. 
Wallace st., D. Gulbinas — nuta
rimų rast., 3144 S. \Yallaee st., 
A. Bugailiškis — turtų rast., 3339 
S. \Vallace st., A. Radauskas — 
kontrolės rast., 3328 Auburn avė., 
P. Balsis — Iždininkas, 5653 So. 
Throop st., J. E. Zacharevicz — 
advokatas, 903 W. 33rd St. Susi
rinkimai atsibuna kas pirmą tre
čiadienį kiekvieno mėnesio.

ILLINOIS LIETUVIŲ PASELPOS 
KLIUDO valdyba 1928 m.: St. Ma
žeika pirm., 3149 So. Halsted St., 
L. Jucius, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rašt.,3842 S. Union Avė., P. 
Norkus, fin. rašt., 1014 W. GOth 
St.„ B. Butkus, iždininkas, 840 
W. 33rd St., K. Kareckas, ir P. 
Gricius iždo globėjai, J. Barchas, 
maršalka. Susirinkimai atsibuna 
kas pirmų penktadienį kiekvieno 
men., Chicagos Lietuvių Audito
rium, 3133 S. Halsted St., 7:30 v. 
vakare.

DR-STfiS DR. VINCO KUDIRKOS 
valdyba 1928 m.: St. Strazdas, 
pirm., 3116 S. Halsted St., J. Ma
kauskas, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rašt., 3842 S. Union Avė., F. 
Skeltis, fin. rašt., 1445 So. 50th 
Avė., Cicero, 111., A. Hermanas, 
iždininkas, 538 N. Troy St., J. 
Hermanas ir J. Mikėnas, iždo 
globėjai, K. Bartkus, maršalka. 
Susirinkimai attsibuna kas antras 
šeštdienis, kiekvieno mėn., M. Mel- 
dažio svet., 2242 XV. 23rd PI., 7:30 
v. vakare.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS 1928 metams. Pirm. P. 
Baceviėia, 5739 S. Peorla St.; pag. 
J. Rūta, 3122 S. Lowe Avė.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 S. 
XVallace SI., fin. rašt. I*’. Micklin, 
4917 S. Kominsky Avė; • contr. 
rašt. A. Stankevičių, 3028 S. Lowc 
Avė.; kasos globėjai: S. Mažeika 
ir L. Beliauskas; kasierius F. 
Medelinskis, 3159 S. Emerald Av.; 
maršalka V. Balseviče ir P. Mar- 
grviče. Susirinkimai atsibuna kas 
antrą seredą kiekvieną mėnesį 
Chicagos Lietuvių svetainėj, 3133 
S. Halsted St. Nariai yra priima
mi sveiki vyrai nuo 18 iki 40 me
lą. \

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

RŪTOS DRAUGYSTĖS valdyba1 
1928 m.: pirm. A. Sabaitis, 1917 
String St.; pag. J. Selenis, 810 W. 
19 St.; kas. rašt. J. Razminas, 
4002 Mapltsvood Avo.; kasierius 
J. Vi lis, 2507 W. 69 St.; kan. rašt. 
Stela Gimbutaitė, 4211 So. Fair- 
fiold Avė.; kas. glob. M. Martin
kėne, 3109 So. Ashland Avė.; kas. 
pag. Stela Yonušaitė, 4241 So. 
Fairfield Avė.; maršalka W. Bui- 
ša, 1138 So. ŠVestcrn Avė.; nut. 
rast. J. Boluntėlė, 4345 So. Ar- 
tesian Avė.
Place; Stenley Widginnls, turto 
globėjas, 2026 Union Avė. Bar- 
ney Wilbert, durų sargas, 717 
\Vest 19th Place; Anton Peckai- 
tis, iždininkas, 1700 So ('anai St.; 
Trusteeš: Anton Zellon, Jos. Ka
napkei, Ptter Fabijoriaitis. Susi
rinkimai atsibuna kas pirmą Se
redą kožno mėnesio, 7:30 v. v., 
J. Savicko svet., Union Avė. Kam
pas 19-tos gat. Vyrai sveiki yra 
priimami kliuban nuo 18 ki 451 
metų, piliečiai ir nepiliečiai. Pa
dėsime tapti piliečiais.

A + A
METINĖS SUKAKTUVĖS

Paminėjimas mirusios Petronė
lės Rutkauskienės, po tėvais 
Artišauskaitės. Pamaldos bus 
atliktos šv. Jurgio bažnyčioj, 
7 vai., gegužio 19 dieną, 1928.

Giminės, draugai ir pažįstami 
prašomi atsilankyti paminėtu 
laiku.

J. Rutkauskas.
. i   nu ii ■■ ibi MiiiniTOM—S

URŠULĖ MALE( K1ENĖ 
(Po tėvais Kasiliutė)

mirė gegužio 16 d., 1928 m. 
5:30 vai. ryto, 57 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno red., Kė
dainių apskričoi, Pernaravos 
parap., Peltuvos kaimo. Išgy
veno Amerikoj 31 metus.

Paliko dideliame nubudime
vyrą Antaną, tris sūnūs: Anta
ną, Apalenorą ir Klemencą, 
dukterį Prancišką, <lu. broliu 
Amerikoje, Jurgį ir Vincentą 
Kasiulius, taipgi Lietuvoje bro
li Petrą, seserį Petronėlę ir gi
mines.

A + A

sarą bendrai ir sportiškai.
Golfo sezono atidarymas j- 

vyksta. šeštadieny, geg. 1!>, Mil- 

dos svetainėje, pradedant 8:30 
vai. vakare, šoksime prie gra
žios gerb. Sarpaliaus orkestros, 
valgysime skaniai pagamintus 
valgius, gersime šaltus ir min
kštus gėrimus. O gražiai įreng- 
toj Golfo Studijoj lošime golfą 
laimėdami prizus. Prizų yra 
moterims, vyrams ir visiems 
kartu. Gi ant rytojaus visi ben
drai važiuosime golfo lošti ža
liuose ir gražiuose liukuose.

Visi golfininkai, golfininkės 
ir simpatizuojantys golfui kvie 
čiami yra dalyvauti sezoninia
me golfo atidaryme. Tikietai tik 
vienas doleris ir gaunami pas 
golfininkus-kes ir Lietuvių

SUSIVIENIJIMO DRAUGIJŲ II 
KLIUBŲ BRIDGEPORTE valdy
ba 1928 metu: Ben. M. Butkus, 
pirm., <8-10 XV. 33rd St., Ad. Mi- į 
sevičius, pirm, pagelb; P. Kilis i 
nut. rašt., 911 XV. 34th St., A. j 
Zalatorius, ižd., 825 W. 33rd St.. I 
A. Vilkis, maršalka. Atstovai į 
Chicagos Lietuvių Auditorium 
Bendrovę: Kaz. Demereckis ir J. j 
Balčiūnas. Susirinkimus laiko; 
kas paskutinį antradienį kiekvie-j 
no mėnesio Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svet.

SIMONAS ZUPKUS

. Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 17 dieną, 5:15 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukęs 45 
metų amžiaus, gimęs Kauno 
red., Panevėžio apskr., Vadok
lių parapijos. Išgyveno Ame
rikoj 28 metus. Paliko didelia
me nubudime moterį Leosę, 2 
dukteris: Bronislavą ir Anasta
ziją, sūnų Stanislovą, 2 broliu: 
Kazimierą ir Jurgį, švogerį ir 
švogerka Ruzą, pusbrolį Anta
ną Mikčionj ir dėdę Juozapą 
Rišką Amerikoj, o Lietuvoj 3 
brolius: Joną, Selvestrą ir Ta
mošių. Kūnas pašarvotas, 
randasi, 2907 W. 40 St.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
gegužio 21 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
P. š. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sieli), o iš ten 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Kūnas pašarvotas 1402 S. 56 
Ct., Cicero, III. Laidotuvės 
įvyks subatoje, gegužio 19 d., 
1928. Iš namų 8 vai. bus atly
dėta į MI. CarmeI parapijos 
bažnyčia Melrose Park, 111., ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės siela.

Po pamaldų bus nulydėta i 
Mt. CarmeI kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse.

Nubudę,
Vyras, Sūnui, Duktė, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Chas, Syrewicz, 1344 S. 
50th Avė., Tel. Cicero 294.

GARFIELD LIETUVIŲ VYRŲ IR 
motehv paši-:i.i»!X'!o Ki-IUBO valdyba 1928 metų: Pirm. N. Vi- 
Hmaitis, 921 S. Ashland Avė.; 
pirm, pageli). Geo. Medallnskas, 
5564 XV. jackson Blvd.; rašt. M. 
Medallnskas, 5564 AV. Jackson 
Blvd.; fin. rašt. Kris. Klibas, 225 
S. Central Avė.; Kasierius M. Ka- 
ziunas, 3959 W. 16th St.; kasos 
globėjai—Petras Medalinskas, Mi
ke Davidonis ir K. Jakubonis. Su
sirinkimai atsibuna kas antrą ne- 
dėldieni Lawler Hali, 3929 W. 
Madison St.

20 WARD0 LIETUVIU POLITIKOS 
IR PAšELPOS KLIUBAS, Chica
go, III. \Villiam F. Buishas, pirm., 
1138 So. Wcstern Avė.; Anton 
Klevinskas 1-mas vice-pirm., 721 
West 18th St.; Anton Stuikis 2-ras 
vice-pirnu, 726 West 18th St.; 
Mike Jaswitz, nut. rašt., 912 Wcst 
18th Place; Charles Klimavice, 
turto rašt., 2001 So. Halsted St.; 
Jos Kanapkei, kont. rašt., 1919 
So. Halsted St.; Jos. Geraltaus- 
kas turto globėjas, 908 W. 191b

DHAUGVSTF.S SUNU LIETUVOS 
No. 1 susirinkimai atsibuna kas 
subatos vakarą po 1 dienos kož
no mėnesio, Petro Ltikošovič sve
tainėj, 4531 S. Paulina St. Val
dyba 1928 metams: J. Klimas, 
pirm., 6239 So. Honore St.; pa-1 
grlb. A. Mažutis, 5721 S. Gali-, 
fornia Avė.; nut.rašt. J. Slota, 
•1219 So. Campbell Avė.; fin. rašt. 
J. Palieka:,, 5944 So. Mozart St.; 
kasos globėjai: J. Szimkus, 4340 
So. Mozart St., I. Norkus, 4649 
So XVasbteno\v Avė; maršalka M. 
Stonis, 4531 So. Paulina St. Sli
džia L. Geležinis; slidžios rašt. A. 
A. Jonaitis, 4638 So. Wood St.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLIUBO AMERIKOJE valdybai 
1928 metams: pirm. K. Laucius; 
nut. rašt. A. Zalagenas; turto 
rašt. S. Slunkstis; nauji kandida
tai į valdybą, pirm, pagelb. J. 
Grims; iždininkas J. Zimanclus; 
kontr. rašt. V. Yonikas, kasos 
globėjas Y. XVaitkus; ligonių apte

kimas A. Rekštis.

Visi A. A. Simono Zupko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuošii tižiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius S. D. Lachavicz, Tel. 
Roosevelt 2515.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

to prašo Lietuvos žmonės e 
taip pataria Lietuvos bank» .

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 16 dieną, 4 valandą po 
piet, 1928 m., sulaukęs 51 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Ame
rikoj išgyveno 35 metus. Pali
ko dideliame nubudime seserai- 
tes Agne ir Kotryną Vebalie- 
nes. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 644 W. 18 St. pas anūkę 
Agnės Vabal, Tel. Canal 1584.

Laidotuvės įvyks subatoj, ge
gužio 19 dieną, 9 vai. ryte iš 
namų j Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Kriaučiū
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskytinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Seseraitės, Agnės ir 
Kotryna Vabalienės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus.

Nušovė farmerį
Banditai nušovė farmerį, Vi

limą Beck, jo farmoje, kuri 
randasi arti Waukegano. Jie 
sumušė Vilimo motiną, surišo 
ją ir, pasigriebę $2,500 iždo 
bondsais, pabėgo. Kaimynai ži
nojo, kad Beck’ai laiko savo pi
nigus ir brangias popieras ne 
banke, bet namie. Matyt, ir 
banditai žinojo tatai.

TUBBY  Strategy.

Prisipažino dalyvavęs 
traukinio apiplėšime 
Charles Cleaver prisipažino, 

kad buvęs vienas narių gengės, 
apiplėšusios Evergreen parko 
stotyje pašto vagoną ir pasi- 
šlavtiisos $133,000. Tai atsiti
ko pereitą vasarį. Policija tiki
si surasti bent didžiąją dalį tos 
sumos.

'.‘■bii ,.!.G, ..tti,'.' ..
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marquette Park
Gegužės 15 dieną licitacija 

parduota p. Benošiaus aptiekti, 
kuri randasi prie 69-tos ir Roek- 
\vell gatvių. Aptiekę nupirko 
p. Bakas, turis šioje apielinkė- 
je jau ketverius metus kitą ap
tiekę, adresu 2316 West 69th 
street. P-nas Bakas sumokėjo, 
regis, $1,600 už p. Benošiaus 
aptiekę. Jis rengiasi pripirkti 
šiai naujai savo aptiekai gero
kai tavom ir padaryti ją vie
ną geriausių aptiekę visoje apie- 
linkėse. Reporteris.

North Side
Delegatų išleistuvės

So. Englewood
Sekmadieny, 13 d. gegužės 

buvo parengtos prakalbos. Ben 
gė Boselando “priešfašistinės” 
tarybos skyrius Pelroko svet.

Skelk'ė, kad prakalbos prasi
dėsiančios nuo 5 vai. vak. ir 
kad kalbėsią A. Deikienė ir J. 
J. Jukelis. Nors buvo garsinta, 
kad kalbės geri kalbėtojai, bet 
englevvoodiečiai gana gerai ži
no tokius kalbėtojus. Publikos 
buvo penkios ypatos, tai kal
bėtojas turėjo kalbėti tuščioms 
kertėms, o ant galo pasiliko tik 
du. Jukelis vis tęsė savo kalbą, 
tik bėdavojo, kad mažai publi
kos. Negalėjo, vargšas nei 
sandvičiams pasirinkti. Tiek 
jisai pelnė, kaip šiaučius iš sil
kių. Nors Jukelis prašė, kad 
kiek kas galėdamas atneštų į 
Roselandą aukų “priešfašisti- 
niam” komitetui, bet, kaip pės
čias atėjo, taip pėsčias ir vėl 
parkeliavo su savo k romeli u.

Laimingos kelionės!
— Tenai Buvęs.

Paskubomis Sužeidė lietuvaitę

20 d. gegužės, 7 vai. vakare, 
Liuosybės svetainėj, 1822 Wa- 
bansia avė. įvyksta balius, šo
kiai, ristynės, koncertas ir pra
kalbos už 40c įžangos. Mat 
North Sidės S. L. A. kuopa 
(226) išrinko 3 delegatus da
lyvauti S. L. A. Seime Balli- 
morėj — Julius Mickevičių, J. 
Stungį ir M. Kūgį ir North- 
sidiečiai nori jiems duoti pata
rimų, įkvėpimo ir draugiškai 
palydėti į kelionę. Musų kuo
pa neskaitlinga, vienok siun
čia tris delegatus, kad apgynus 
susivienijimą nuo bolševikų pa
vojaus. Delegatai važiuoja ne
toli savo lėšomis. Šitokius pa
sišventusius žmones mes myli
me. Mickevičius ir Stungis yra 
žinomi darbuotojai visoj Chi
cagoj. Jaunasis Kūgis yra ame
rikoniškas lietuvis ir geras lė- 
vinainis. Butų nemandagu iš- 
loi.^ti juos j Seinitj l>e atsisvei
kinimo ir pamylėjimo. Visų at- 

silankiusių vardus sutąsysime 
ant jaučio odos ir Įte iksime de
legatams, kad matytų, kiek tik
rų draugų jie turi. Bolševikai 
irgi neturėtų praleisti progos, 
nes bus leista ir aukas rinkti 
visokiems fondams.

Drūtas narys.

Town of Lake
Anksti keliasi, vėlai gula

Trečiadienio ryte, taip 6 va
landą, vaikėzai atvažiavo gra
žiu autu ir sustojo alėjoje tarp 
\Vood ir Donore gatvių, neto
li 15-tos gatvės. Padžc-kiavo, 
kaip matai, nuėmė auto tairus, 
išėmė batarėjas, atsuko, at- 
sriubavo ir pasiėmė visą, kas 
galima buvo paimti. Paliko au
tą siratėlį pliką, plikutėlį alė
joj. Vėliau kas ten davė žino
ti policijai apie šį nelaimingą 
autą. Pastaroji atvažiavo, nu
tempė “nurėdytąjį” iki nuogu
mos autą garažan. O vaikėzai 
— ką jie? \Vell, žinote, lai bu
vo vaikėzai, kurie anksti ke
liasi. o vėlai gula, gi tiksliau 
piiMtikins ---- kurie per naktį
žt bravo ja, o dieną miega.

Reporteris.

18-ta Gatvė

Padėka
Tariu širdingai ačiū Bro

liams Vaidiloms, moksleiviams 
ir draugams, kurie buvo suren
gę mano išleistuvių vakarėlį, 
gegužės 12 d. p. Kaulinu rezi
dencijoj, Elimvood Park, 111.

Broliai Vaidilos ir kiti drau
gai, žinodami, kad aš važiuoju 
Lietuvon kaip “Naujienų” eks
kursijos palydovas, pasakė 
daug gražių kalbų ir linkėjimų. 
Lietuvos konsulas Chicagai, 
p. Kalvaitis, ypatingai gražiai 
nupiešė Lietuvos dailininkų dar
buotę ir musų meno vietas. 
Jisai sako, jogei ir aš nuvažia
vęs į Lietuvą gausiu daug me
džiagos dailės srity. P-nas J. 
šmotelis, “Naujienų” menadže- 
ris, prikrėtę daug “fonių” sve
čiams.

O labiausia tariu ačiū Bro
liams' Vaidiloms už suteiktas 
man brangias ir ilgai atminti
nas dovanas — auksinę, plunk- 
ną, su mano vardo parašu, ir 
parašu: “Nuo Vaidilų Brolijos 
Draugų”, kaipgi ačiū ir už ki
tas dovanas.

Ačiū Dr. Montvidui, inž. B. į 
Simokaičiui (vakaro pirminin
kui), p. T. Bypkevičiui, p. J. 
Lapaičiui, pp. Kaolinams ir k. 
už gražias kalbas.

Ilgai atsiminsiu savo draugų 
malonų ir brangų draugingumą I 
ir jų dovanas.

Su širdinga padėka,
Dail. M. J. Šileikis.

Tūlas Miunerek, gyvenąs 
R idile gatvėje, paragavo gaso, 
neteko sąmones, pavyko atgai
vinti.

O « 0
Patiltėje, llalsted gatvėje, 

tarp Archer avė. ir upės, pa
šautas John Ward į kairįjį pe
tį. Pašautasis ligoninėje. Jis 
nesako, kas jį pašovęs, nei gi 
kodėl tapęs pašautus.

B « B
Gailės, Juozas, gyvenęs ad

resu 717 West 21 st place, su
siginčijo su p-nia Rublesvski, 
gyv. 721 West 22nd street. Ga
vo per galvą su plyta.

Reporteris.

PRANEŠIMAI
Liet. Teatr. Or-jos šv. Maitino 

mėnesinis susirinkimas įvyks šešta
dieny, gegužės 19 d. 7:30 vai. va
kare, šv. Jurgio parai), svet., 32 PI. 
ir Auburn avė. Nariai kviečiami 
būtinai pribūti laiku, nes yra svar
bių reikalų aptarti. —P. K., nut. raš.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu- 
bas Amerikoje rengia gegužinį 
draugiškų išvažiavimų, kuris įvyks 
nedėlioj, gegužės 20 d., Bervvyn 
Lytais miške, už buvusio senojo 
Chernausko daržo. Nuoširdžiai kvie
čiame visus draugus ir drauges 
prie slaunios muzikos prisilinks- 
minli ir tyri oro pakvėpuoti. | kliu- 
bų įstojimas veltui per išvažiavimų.

Komitetas.

Joniškiečių L. K. Kliubo susirin
kimas įvyks ateinantį sekmadienį, 
20 <1. gegužės, J. J. Ežerskio svet., 
1600 S. Paulina St., lygiai 1:30 po 
pietų. Yra atėjęs iš Kauno Joniškie
čių universiteto studentų kliubo

G E K B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai , 

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

svarbus laiškas. Joniškiečių kliubo 
valdyba su atsibuvusio bauki'eto 
kimilelu žada visiems atsilankiu
siems j susirinkimų nariams pada
ryti surprizų. ’l'aigi kiekvienas pa
sistenkite į susirinkimų atvykti.

Valdyba.

'tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dukterų susirinkimas nedėlioj, ge
gužės 20 d. neįvyks. Susirinkimas 
yra atkeltas <lel gegužės 23 d., Tau
tiškos parapijos svet., 3501 S. Union 
avė., 7:30 vai. vakaro. Gerbiamos 
draugės malonėkite atsilankyt kiek-' 
viena, nes yru daug svarbių reika- [ 
lą aptarimui. —Valdyba.

Dievas tvėrė dangų ir žemę 
6 dienas. Jeigu jis butų panau
dojęs Fordo sistemą, tai butų 
sutvėręs pasaulį į 6 valandas ir 
kitas šešias ir pusę dienas bu
tų galėjęs sėdėti be darbo.

B B 3
SLA. turi tiek triubelio, 

kiek Meksikos valdžia su ban
ditais. Bet man regis, jog Su
sivienijimų reikėtų duoti į 
“landrę”, kad išklynytų mas- 
kvinj gryzę.

» » »
Chicagos lietuviai nesnaud

žia. Vieni golfų lošia, kiti ri
tasi, treti munšainę verda, 
ketvirti geria, o penktieji 
“holdapus” daro. Tai gi visi ju
da, kruta ir yra “’bizi” po ply
nių!

tt w »
Dėdei šernui paminklą stato 

jau keli metai, ir dar, sako, 
ims keli metai iki pastatys. Jis 
turbūt vis tiek bus didesnis, 
ne kad Liberty paminklas, ku
ris yra prie Ncav Yorko ant 
salos. — Pustapėdis.

Auna Radowicz, 5100 South 
Loomis street, 19 metų mer
gina ėjo per Ashland avenue. 
Ją užgavo autas. Mergina nu
gabenta buvo į German Deacon- 
ess ligonbutj. Nelaimė atsitiko 
ties 54-ta ir Ashland avenue.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenue 

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

Graboriai

S. D. L ACH A VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balza m uoto jas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rci- 

■ kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-2.516

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
Siau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•Wa.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA v

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

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

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

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

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudąjną akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Lietuviai Daktarai

A. L. Da vidonis, 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 IR 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.

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

'Chioago, 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 Street

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. Maplevvood Avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

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

Narnų telefonas Urunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė. 
Ofiso Valandos: 0:00 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 46th St. Chicago, 111.

Lietuviai Daktarai Advokatai

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

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tol. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa 
skyrimo telefonu

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOHN B. BORDEN

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. llalsted St.

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

(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St. Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

Įvairus Gydytojai John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191, 

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

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

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

[CLASSIFIED AUS?)
Business Service

Biznio Patarnavimas.............
BREWER’S MATTRESS 

ir upholstering šapa. Mes matrasų 
specialistai. Paimam ir pristatėm į 
namus.

644 E. 43rd Street 
Drexel 2287

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

4628 Wentworth Avė.
Phone Yards 5318

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

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

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

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenue 

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

Ros. Telephone Plaza 3200

llli.IIMAT
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Naktj So. Shore 2238, Blvd. 6488

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

'drTgjlmadge
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligi^ 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted S't.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo G iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergę 

Nedaliomis nuo V iki J 2 ryto

a. aTolis~~
ADVOKATAS

11 S. La Salio St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-0 

Vakarais
3241 South Halsted St. 

Tel. Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

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

2243 West North Avenue
prie

1579 Milwaukee Avė.
Room 301

Telephone Humboldt 5586

MES pastatysim bile kokio didu
mo garažą *ant jūsų loto, medinį ar
ba mūrinį. Mes specialistai statyme 
2 karų garažų. Pabandykit. Darbą 
atliekam gerai ir pigiai.

VERNON
1738 E. 73rd Street 

Hyde Park 0733

MALEVOJIMAS ir dekoravimas, 
nebrangiai, švarus, greitas darbas. 
Frederickson, Wellington 7821.

TAISOME kaminus, 3 prakiurimus 
užtaisome už $3. Darbas garantuotas.

C. MOSER,
625 West 48th PI. Yards 1034

Educational
Mokyklou

BUK AUTOMOBILIŲ MECHANI
KU. Išmokinsiu šito amato su mažu 
kaštu. Ateik pasikalbėti. Morgan 
Street Auto Repair Shop. 3407 So. 
Morgan St.
KEIKIA VYKŲ IŠSIMOKINIMUI 

AUTOMOBILIŲ AMATO
Praktiškos instrukcijos, darbas 

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous
 įvairus^
Turėkit Gražią Pievą 

šįmet
Turėkit turtingų juodžemį 

Atsišaukit
H. MABT1N

Stewart 9241 arba Regcnt 2392

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

[ 2553 W. Madison Street.

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

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARISLIETUVIŲ ATYDAI.

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

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washįngton ir OregoD 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir Keros aplinkybes. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ T1K1ETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway 
St. Paul. Minn.

Business Service
Biznio 'Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm maleva. popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S» RAMANČ10NIS, Sav.

AR jūsų malevojimas ir dekora
vimas atliktas ekspertų? Dykai ap- 
skaitliavimas. Nuo valandų arba 
kontraktinis darbas. Važiuojam bile 
kur Chicagoj arba priemiesčius. J. J. 
SHAKENMAER, 949 Milwaukee Av., 
Brunswick 7397.

KAM MOKĖTI CASH?
Įsiveskit į savo namus plumbingą 
arba apšildymą tuojau, be (mokėji
mo, ir 24 mėnesius išmokėjimui. 
Taipgi pertaisome labai pigiai. Tel. 
Calumet 3688.

AS PUBLIKAI

Cementinis darbas visokios rųšies. 
Pakeliam namus, dedam pamatus, 
šalytakius.

F. TAYLOR, 
Spaulding 6432

ACOBN Boiler Repair Co. Taisy
mas boilerių ir karšto vandens Šil
dytuvų. Suvirinimas ir atkirpimas. 
Visokios rųšies paipų darbas. Dy
kai apskaitliavimas. Reikia lietuvių 
pardavinėtojų. 4435 S. Union Avė. 
Yards 3883.

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI

Moderniškas plumbingas ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas nupi
gintomis kainomis. Geras ir garan
tuotas darbas, pigiai. Mes atsišau- 
kiam bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. šaukit šiandie, greitas pa
tarnavimas.

641 E. 63rd St. Midvvay 0673-3904
PISKORZ GENERAL 

CONSTRUCTION COMPANY 
Namai, garažai, porčiai, skiepai musų ape- 
ciaiuniaa. Dabar laikas pradėti. A t ai ė auk! t.

PISKORZ GENERAL
CONSTRUCTION CO.

Tel. Belmont 8928
Adres: 4947 Schubert Avenue

DIBBAM gutter skylight ir sheet 
metai specialistai. 1751 W. Lake St. 
Seeley 0956.

Financial
_______ Finansai'PaskoloH_______

Be Komiso ir Išlaidų
arba $300, imame legalį nuošim
tį. Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hennitage 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 0 kas 

vakaras

HELBERG liros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komiio. 
Taipgi pirmi inorgičiai. Room 667-8, 
192 N. Clark St. Daubom 4020.

PINIGAI SKOLINAMI
Už -Jūsų Karą

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

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

7713 S. Halsted Street 
Englewood 0027-0028

B-------- ------------------------------------ ----- -------
PASKOLINSIM nuo $56 iki $800 

už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. “upstairs’* 

Tel. Armitage 1199
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Automobiles Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

GROJ1KLIS pianas, bargenas groi- -----gro-

Help Wanted—Malė
Darbininkų Keikia

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

Morgičiai pirmi ir antri j 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musų illygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas

8335 So. Halzted Si.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

Selesinanų, kurie turi noro išsimo- 
i 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

tam pirkėjui, tik $70, išrodo ir 
ja kaip naujas.

MRS. SCHRIER, 
6240 S. Halsted St. , 

3rd floor.

HUDSON ’27, Brougham 
BUICK ’27, Sedan .........
OAKLAND ’28, 4 durim 
REO ’26, 4 durimis sėdi 
CHRYSLER ’28, model 52 .... 
NASH ’27, advanced G sedan 
HUDSON ’2G Coach ...............
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais

$595
$650 INDIANA FARMOS
$695 Prieš pirkimą niatykit mus. Tu-
$495 riin virš 2(10 farnių išsirinkimui.
$595 F. H. MAYNE FARM AGENCY
$650 749 Broadway,

GARY, INDIANA

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MES darome 1, 2 Ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co. 

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

Co

jus pasieksit, ir tuo pačiu laiku jums 
j yra proga dirbti praktiškai atstovau- 
, jant Chevrolet, Amerikos labiausia 
1 perkamą karą.
' Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 

CHEVROLET DEALERS ASS.
Room 301 Gossard Bldg.

108 E. Ohio St.

Help Wanted—Male-Female

I
TURIU paaukoti savo grojiklį pi

aną, atiduosiu už $65 cash. Taipgi 
parloro setas nebrangiai.

6621 S. Richbond St. 
2nd floor

2560 So. Halsted St. 
Atdara visada

Taipgi

DEL kraustymus i mažesnį Halą, 
mes esame priversti parduoti savo 
STEGER grojikli pianą už $100. Di
delis pasirinkimas rolių, suoliukas 
ir tūbinei. Paimsiu kiek cash ir ki
lus po $1(50 į savaitę nuo atsakan
čių žmonių. Mr. Campbell, 6512 S. 
Halsted St.

Paskolos suteikiama 
i vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai

MOTERYS! VYRAI Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

SUSTOKIT!!

AR JUS DIRBSIT VIENA

VALANDA VAKARAIS
Mes perkame real estate 

kontraktus ARBA DIENOMIS?

JNTERNATBONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

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

MES VZMOKRSIMK JVSŲ TAKSUS 
AscHmentUH ir kitan bilai* perniodrliojame, 
iki 24 mėnenių dėl ilmokėjimo atgal. Taip
gi 2 ir 3 morgiCiai.

DAVS l’LAN I.OANS.
Room 1718, 100 N. La Salio St. 

Kandolph 3802

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

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Wells St

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bodus

Jei tnip. tni jįjM turėt u m M tinsi ži
noti npio MkellHm.'}. Tat yra vi«*na 
puikiausių proMij kokia kada norą 
buvo pasiūlyta šio laikražėto žpaltoHC. 
Jei jus jėškote nuolatinio darbo, 
galim' jutim tai guteikti. 
<lal| laiko šalt* savo užsiėmimo, 
bas yra pastovus ir galimas, nes 
padidtnom savo ofisą Chicagoje. 
darbia nudžiugins nioteria katros 
padidinti savo uždarbį.

Jei jus iėAkote progos uždirbti 
tra daugiau pinigų, nepraleiskit 
progos neuždirbę ekstra pinigų, 
reikalo mindžioti beretkalo šaligatvius 
arba gaudyti laukines žąsis. Kiekvie
nas ambitingas žmogus Chicagoj ma
loniai džiaugsis pasinaudojęs iš šios 
puikios progos, jei tik žinotų faktus. 
Atsiminkite, jums nereikia jokio pa
tyrimo. Ir jei jus suprasite praktiš
kumą tahti nariu gerai žinomos įstai
gos. dirbdami Visą arba dalį laiko, 
mes suteiksime jums gerai apmokamą 
vietą, jei jus jiašvęsite vieną valandą 
savu liltoso laiko. C1A NĖRA “RED 
TAPĖ .

Jei jus esate baltveldis ir virš 25 
metų amžiaus ir galit pašvęsti valan
dą šalę savo dabartinio užsiėmimo, 
jums bus suteikta ilidžinusia proga 
$35—$50 į savaitę prie dabartinės 
savo algos jus galit uždirbti.

Tą darbą galit atlikti namie ir vi
sai nepakenksite savo dabartiniam 
užsirmiinui. 
kalingas ir tas darbas lengvai gali būt 
atliktus moterų 
blmą ir jus 
Valiulį ėek| 
NEREIKĖS 
Algą gausit 
rime keletą 
vyras arba 
t : 
TIKRAI 
GAl ir 
skelbimą 
Pėuiyėioj, 
Pėtnyi'ioj,

mi’H
Arba dirbkit 

Dar 
mos 
Už

imti

rka- 
AiOft

HUVO
Biznio pnt.vrinuiH nerei-

_. Atsiliepkite i Aį nki'l- 
painatyHit. kad ekstra Ma
jus tikrai Kainai. JUMS 
NIEKO PARDAVINRTI. 

savaitinę. Mi*h taipgi tu- 
vietiį <k4 vyrų ir jeigu 
broliH turi litioHo laiko, 

tai atKiveMkit jį hii Kavini. JKI JUMS ------------ VKA REIKALINGI
norite dirbti, iškirpkite Sį 

ir atūžaukite amnenižkal 
2:30 vai. po pietų, arba 
8 . valandą vakare.

PINI-

Mokame
Augščiausias kainas 

Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

ŠI ITE 1512 BLUM BLDG 
(121 S. MICHIGAN AVĖ.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi-
v •C1US.

JUSTIN MACKIEWICH
2342 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

PASTABA: — Siu skelbimai* <lav6 
puikiaiiMių panekmių tuzinainą pasek
mingų ir užganėdintų žinomų ir mu
gu kopanijai. Dabar neabejokite. 
Atsiliepkite į šį skelbimą ir jums bus 
suteikta ta pati proga kuri padarė 
daugeij aplikantų laimingais pereitą 
savaitę. Sis nėra vien tik kitas skel
bimas. bet tikra proga tikriems 
žmonėms. Jus neturėsit kitos tokios 
progos kaip ši. L'žsidibdamas ekstrą 
pinigų kas savaitę tikrai padarys jus 
laimingu ir bus puikiausis patyrimas 
jūsų gyvenime. VE1K1T TUOJ! AT
SIMINKITE. TIK AUK8C1AU MI
NĖTOMIS VAI.ANDOMIS ATSIŠAU
KITE Pėlnyėioj. Nei vienas nebus 
priimtas po Pėinyėios vakaro.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALAUJU senos moteries pri
žiūrėjimui sergančios moteries. Atsi
šaukite nuo 6 iki 9 vakare. 3331 Le 
Moyne St. Tel. Albany 2879.

2 rnorgičių paskolos bile kokioje 
sumoje — jūsų sąlygomis, 6%, 25 
metai biznyje ir nei vieno foreclo- 
sure neturėjome. A. J. LIEBMAN, 
105 N. Clark; State 5674.

REIKALINGA jauna mergina ar
ba vidutinio amžiaus švari moteris 
prie abelno namų darbo. Geri namai. 
Tel. Rockvvell 6146.

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Real Estate. 1500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

REIKIA patyrusių moterų indų 
plovėjų 4169 So. Halsted St.

ant REIKALINGA mergina arba se
nyva moteris prie namų darbo, val
gis ir guolis. 3259 \V. 66 St. Repub
lic 8915.

MES DAROME pirmų morgičtų pankolaa 
nuo $1000 ir daugiau, už gerui* Real Eitute 
greitai* patarnavimai*. Bldg. & Loan Amoc. 
Tavor 2. laiko susirinkimus kiekvienų 
reda žiame ofise.

KONRAD RICKER, 
2458 S. St. Louis Avė., 
N. W. comer 25th St.

REIKIA pardavinėtojos į namų 
reikmenų departmentą. Turi mokė
ti lietuviškai ir lenkiškai. Wolf’s 
Furniture House. 4211 Archer avė.

For Rent

SPECIALIAI BARGENAI
Willys-Knight Brougham ’26 $595
\Villys-Knight sedan ’25 ......... $495
Dodge ’26 coupe ........................„$295
Essex ’27 coupe ...........................  $495
Nash ’26 sedan 2 door ................ $595
Oakland Touring žiemai užd. $175 
Hupmobile Touring .................... $125
Buick Touring ............................ $100
Hudson Coach ...............................  $325
Essex ’25 Coach ........................ $225
Burke Motor Sales, 3512 Archer Avė.

Atdara vakarais ir nedaliomis. 
Lengvais išmokėjimais.

MODERNIŠKA 210 AKBŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

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

J. II. SCIIAEFER & CO.
803 Rid^e Avė., Wilmette 

Phone 364

Real Estate For Sale
Namai-Žeme Pardavimui

U/.LIŲ PARDAVIMUI arba mainymui —
lotas, 7 pėdų skiepas, di- Į moderniškas, mūrinis 2 flatų namas, 

‘ ‘ " karštu vandeniu šildomas, tinkamas
visi kambariai 

......... ..... ...... ...................... ....... ............ ................. .......i mainysiu 
Conrad Avė., Lyons. Imk Bušą prie j bungalovv arba cottage. Savininkas 
Western Electric j vakarus iki Kon- 
rad Avė. į Lyons.

5 KAMBARIŲ medinis bungalow, 
45 pėdų (
deli viškai, gera transportacija, ran- t ,
dusi prie Konrad Avė., Lyons, III.. 6el rooming house, visi 
netoli Ogden Avė. Atsišaukit 4124 išrenduoti. Parduosiu arba

7821 Emerald Avenue 
Tel. Stewart 7764

IŠ SANDĖLIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI 

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

Atdara vakarais ir nedaliomis 
AVAILABLE FIREPROOF 

AND STORAGE CO. 
7728-32 Stony Island Avė.

setas $63
$87
$55

$47
$24

$5

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

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

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

D. KURAITIS ir A. KAS’VLiS
Savininkai

MICHIGAN VALSTIJOJ 
Parduosiu arba mainysiu 41 akro 
farmą, netoli St. Joe, Mich. Visa že
mė išdirbta, 10 akrų grėpsų. Auga 
javai ir vaisiai, juodžemis, moderniš
kas 9 kambarių namas, yra elektra, 
furnas šildomas, vana, bėgantis van
duo, parduosiu pigiai de) nesveikatos, 
priimsiu lotą kaipo dalį {mokėjimo 
arba 2-4 arba 6 flatų namą Chicagoj 
arba cash, Phone Hyde Park 9670.

1 aukšto medinis namas, cemen-1 
tiniu pamatu, netoli 60 St. ir Marsh-1 
field Avė., 6 kambarių, furnas šil-' 
domas, aržuolo 1 
niškas ir puikiame stovyje, 
$6850, dalį cash.

1 Vj aukšto mūrinis, netoli 
Winchester Avė., lotas 
fialai, 5 kamb. apačioj ir 4 kamba 
riai viršui, karštu vandeniu 1 
mas, visas moderniškas, kaina 
dalį cash.

JOHN A. FUNK & CO.
1022 W. 51st St.

Yards 0134

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

trimas^visaš' moder-i11111 ir Puvimu turto, morgičių rei- tnmas, vi.as mouer kaJ^ notarjaligku ragtu padarytum( 
pinigų ir laivakorčių siuntimu — 

! VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

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

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

k.liną

G2 ir 
31x125, 2

šildo- 
$850

PARDAVIMUI 2 lotai prie 123 St. 
ir Elizabeth, $600 kiekvienas, $100 
įmokėti, kitus išmokėti j 5 melus, 
yra šulytakiai, gatvės, ėlės, gasas, 
elektra ir viskas apmokėta, šaukit.

DR. VALLELY
Sunnyside 5879

NORIU pirkti už cash rezidenci
jų ir biznio namų, kurios butų tar
pe 69 ir 73 ir California ir Western 
Avė. 'Kaipgi 20 iki 40 akrų farmą, 
75 mylios nuo Chicagos.

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

1 NEATSIŠAUKUSIŲ RAKANDAI 
350 mohair ir frieze sek. setų $63 
200 vvalnut miegruimio setų .... $49 
175 walnut 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

GEGUŽIO MRN. BARGENAI
50 karų paHirinkhnui. vinį varantnoti. 

Ctiilillnc’ai, Buli'k'ai, NaRh'ai, Hiiclnon'al, 
E*wix’ai, Chevrolet’oi ir dautreliii kitų, la
bai piKlomlR kainomlH. Matykit p. Lapai
ti. Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES, 
713(1 So. Halstiil St.. Trianglo 0330

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

PARDAVIMUI — $500 cash, kitus 
kaip vendų — savo 2 flatų medini 
namą, gerame stovyje, 4543 S Union 
Avė., yra elektra, vanos ir t. t., ga
ražas. Atsišaukit po 6 vai. vakaro. 
H. Miller, 3543 W. 12th PI. Phone 
Crawford 2680.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai KELETAS FARMŲ

PARDAVIMUI per savininką mū
rinis namas, 2-4 kambarių 1 
skiepas ir viškai, yra keli vaisiniai 
medžiai, kaina $7500. C L. __ .1.
Whipple St.

SPECIALIS BARGENAS
-1 Turi būt parduotas tuojau gra- 
žus 5 kambarių bungalow, tai bus 

fintai puikus dėl jūsų namas. Savininkas 
nor* apleisti miestą. Viskas yra 

2427"Šouth įtaisyta vėliausios mados, parduo-

PARDAVIMUI saliunas su 4 kam
bariais, pirtis ir svetainė, biznis ge
ras. Parduosiu pusę ar visą. Prieža
stis turiu 2 bizniu, 3221 W. 38 St.

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

1543 N. Homan Avė. 
Netoli North Avė.

turiu
ra- PIRMOS klesos saliunas pardavi

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

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė. Parduosiu pigiai. Kas pirmuti
nis atsišauks parduosiu už pirmą pa- 
siulijimą. Priežastį patirsit ant vie
tos arba mainysiu nat mažesnės pra- 
pertės. v

3119 Lake St.
West Melrose Park, III.

PARDAVIMUI valgykla pigiai. 4 
kambariai pagyvenimui. 6324 So. 
Racine avė.

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

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

va-

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė, arba mainysiu ant bizniavo na
mo. 30(11 S. Emerald avė.

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

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė. Geroj vietoj. Kas i biznį ukva- 
tą turį, tai gali padaryti gerą gyve
nimą. "Įlenda nebrangi. Aš turiu du 
bizniu. Tel. Boulevard 2548.

mo
va 1-
se- 

Ge- 
kai-

DlDZlAUStS bnrgenas mieste. Mee par
duodam pigiauRlomiri kainomlH. Vihkan par
duodama už užlaikymą. Seklyčių, mlegrul- 
inių, valgomų kambarių setai, Įtampos, 
kaurai. HALD STORAOE CQ.. 1142 W. 
Madison St.

PARSIDUODA saliunasj visas ar
ba pusė. Senas išdirbtas biznis per 
daug metų. Remia pigi; yra 3 kam
bariai užpakalyje. Šita vieta randa
si South Side. Yra visokių tautų 
apgyventa. Kas link platesnių žinių 
šaukit nuo 10 ryto iki 10 vakare. 
Tel. Triangle 0023.

IS SANDELIO BARGENAI 
naujų rakandų ir kaurų 
a labai pigiai.

verti $1000 ...............  $208
$475 

$88 
$145 

setas $58 Betas $88 
rųAles.

------ $10

$30.000 vertėt* i 
turi būt iAparduotn lai 
4 kambarių, 
4 kambarių, verti $2000 .... ....... .
$200 Mohair Frieze Beklyėioi* setas 
*450 Frioze seklyčios setas ___
*1ISO rleAuttnls valtromo kamb. 
$185 B Arnotu wuluut miegruimio 
Coxwe!l kaurai visokios
6 finmtų pusryčiams setas .........

Klauskit Mr. Parmel 
COLLINS STORAOE 
5114 Madison Street 

Atdara vakarais iki O, nedėlioj iki a

PARDAVIMUI gasolino stotis ir 
Barbecue Stand. Yra re(l hots ice 
cream, kendžių ir t. t. Randasi ant 
didžiausio kelio, \Vestern avė. Pigi 
renda. Parduosiu už pirmą pasiū
lymą. Atsišaukit. :

J. MAŽENIS
107th St. ir Westcrn avė.

PARDAVIMUI pigiai grosernė.
Geras cash biznis. Remia Hr) su 4 
pagyvenimui kambariais. 5702 So. 
Racine Avė.

Personai
__________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

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

B. Pe!echowicz
Ragistered Patent Attorney, 

2310 W. Chicago Avė. 
Dept 7 

Chicago, BĮ.

KAMBARYS ant rendos vienam 
vaikinui, be valgio. 1718 S. Halsted 
St. 2 fl.

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

4444 Madison St.

PARDAVIMUI grosernė, delikate- 
sen labai geras biznis; yra 3 kam
bariai gyvenimui su vana; parduo
siu pigiai. 1112 S. Talman avė.

•u
RENGKIT PIKNIKUS — 

DARŽAS DYKAI 
Archer and Kean Avė., Justice Park, 
111., buvęs Blinstrupo daržas šiokioms 
dienoms pasirendavoja dykai, šven
toms už mažą primokėjimą, užsiren- 
davokit dėl ateinančių metų daržą iš 
kalno; geriaus galima pasiskirti lai
ką, ‘ '

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

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

PARDAVIMUI saliunas, kabare
tas ir lunch room. Apielinkė apgy
venta vokiečiais ir švedais. Geras 
biznis, nėra “sekiurity”, dviejų me
tų lysas. Barai ir viskas priklauso 
patiems. Gera proga padaryt kapi
talą.

5202 S. ASHLAND AVĖ.
Hemlock 6385

PAIEŠKAI’ savo motinos Marijo
nos Vašeikienės, našlė. Per ilgą lai
ką gyveno 3222 So. VVallace St, Pas
kiau* gyveno 2919 So. Emerald ,av. 
Iš tenai nežinau kur ji dingo. Mel
džiu pranešti kas sužinos. Aušros 
Knygynas, 3210 S. Halsted St. Box 
300.

Help Wanted—Malė
DarbininkųReikia

REIKIA salesmanų prie anglių. 
South Side, pilną arba dali la ko. 
Darbas ant komiso. Matykit Mr. 
Doyle, 5842 S. Robey St.

REIKIA bučerio, kuris moka tą 
darbą. Atsišaukit tuojau. 3657 So. 
Halsted St.

klauskit
C. P. SUROMSKIO 

Tel. Yards 6751, arba 
A. LARNOTAVIČIOS

Tel Willow Springs 10

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

1,000 MAŠINŲ

PARDAVIMUI grosernė ir kendžių 
krautuvė, biznis gerai išdirbtas. La
bai pigiai. Greitam pardavimui, 6 
pagyvenimui kambariai, renda pigi. 
2133 So. Halsted Št.

RENDON kambarys 1 arba 2 vai
kinam, prie mažos šeimynos, yra 
visi parankumai. 6955 S. Rockvvell 
St. Tel. Hemlock 9499 2 lubos.

RENDON krautuvė, garu šildoma, 
renda $50, geroje lietuvių apielin- 
kėje. Renduosiu žmogui, kuris nu
pirks mano naujus dry goods krau
tuvės fikčerius. Renduosiu aria 
parduosiu atskirai. Už gerinusį pa* 
siulvmp paimsite.

1903 W. 14 St., Cicero, III.

Singer, White ir visokių išdirbis- 
čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų kai
na. Šios vra išmainytos į žinomas 
NEW HOME ELECTRIC siuvimui 
mašinas. New Home dirbtuvės sky
riai: 4463 Broadway, 6521 S. Halsted 
St., 4714 Irving Park BlvtD ir 554 
Washington St., Gary, Indiana.

PARDAVIMUI duonos ir keksų 
kepykla. Kaina $2300 su visais įren
gimais ir 2 trokais. Atsišaukite tarp 
5 ir 7 vai. vakare. Tel. Victory 7173.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė geroj vietoj, lietuvių ir lenkų ap
gyventa, biznis išdirptas per aštuo
nis metus. Pardavimo priežastį pa
tirsit ant vietos. Atsišaukit tuojaus. 
4631 So. Paulina St.

Automobiles

RENDON furnished room 2 vai
kinams ar merginoms. 2953 Michi- 
gan avė. Tel. Calumct 3982.

M & K Motor Sales
vnicairoa ■enaluaf tr ataakan&aual vartotų 

karų pardavinėtojai. 100 irarantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniškame 
atovyje. karai parduodami nuo 1180 iki 
$2000. Mea turime karą kuria tinka viao- 
kiema reikalama. Caah. iimokfljimaia, mai- 
nata. 0811-18 Bo. Halsted St. •

KĄ TURITE MAINYMUI?
Mes mainom namus visokių kai

nų. Lotus, farnias, biznius, oonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba 
mainysime.

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

iš-

1.—35 akrai žemės vaisiais apso
dintos, šalę golfo lauko, strytka
ris bėga pro šalį. Cemento kelias, 
elektra, viena barnė, mažas namu
kas ir dar keli budinkai. 5 akrai 
fpėpsų (vynuogių), 10 akrų obuo- 
ių, 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, 
imokėjimas 4,000 dol.

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

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

4.—400 akrų javų farma, 1 mailė 
nuo miesto, cementinis kelias per 
vidurį farmos, 80 akrų miško, 3 ak
rai grėpsų, visa kita — dirbama 
ūkė. Namas 10 kambarių. Visi 
budinkai puikus. Kaina 22,000 do
lerių.

5.—Rezortas (vakacijų vieta) iš 
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 
skylių golfo laukas, daug vaisme
džių ir visokių uogų dėl svečių. 
Vandentraukis visuose kambariuose 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
virtuvė. Namas 25 kambarių kaipo 
hotelis, 17 namukų (cottage) su 1 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi 
patogumai. Garažius 12 automobi
lių. Valdomasis kambarys talpina 
130 žmonių prie stalo, prie jo vir
tuvė ir kambariai patarnautojams, 
virėjams etc... Puiki apielinkė. Par
duodama su visu įrengimu k. t. lo
voms, pečiais, indais, golfo laukui 
reikalingais įrankiais. Arti gelžke- 
lio, strytkaris čia pat stoja. Reika
laukite fotografijų.

Kaina tik 70,000 • dolerių. Biznis 
išdirbtas.

Del platesnių informacijų šių far
nių reikale, kreipkitės į Naujienas. 
Klauskit J. šmotelis.

Real Estate For Sale .
Namai-Žemė Pardavimui........

3846-50 W. GRAND AVĖ.
2 nauji po 5 flatua namai, 3-5. 2-4 kam- 

lovon, 
kaina

bar h), 2 karų trara^.aH, uždaromoH 
Karu hildoinas, viakaH lArenduota, 
$.'12,000 kiekviianiH, <aHh $5,000.

x 3725-27 W. GRAND AVĖ.
Naujas namaa. ką tik užbaigtas. 10-4 

3-:i kambarius, 2 krautuvfla, 4 karų mūri
nis garažas, kaina $75,000, casli $15,000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CHYSTAL AVĖS.

Nauji namai, po 4 kambarius fintai, už- 
diu'oniomiH lovomis, viskas Ifirenduota. kai
na $37,000, cash $5,000.

J. MONTENEGRO BLDR. 
Spaulding 1013

ir

PORTAGE Park, naujas 5 kamba
rių mūrinis bungaloNv, gatvė ce
mentuota, octagon sun parlor, 2 
blokai iki Irving Park karų, kaina 
$7950, cash $750.

5 kambarių mūrinis namas, karš
tu vandeniu šildomas, gatvė cemen
tuota ir apmokėta, 254 bloko nuo 
Irving Park karų, kaina $8500, cash 
$1200. Federal Real Estate, 5814 
Irving Park Blvd, Kildare 6670.

LOVEL Avė., 2 flatų namas oc
tagon frontu, mūrinis, 2 kaistu van
deniu šildytuvai, 5—6 kambarių, 
gatvė ir elė cementuota ir apmokė
ta, lotas 31 y 125, kaina $13,500, 
cash $2,000. Haave, 2346 N. Cicero 
Avė. Capitol 2510.

5-5 kambarių, 2 flatų mūrinis na-; 
mas, 2 blokai nuo Western Electric 
Co. Miesto transportacija. 4919 W. 
23rd PI. f

siu pigiai pirmutiniam pirkėjui. 
Bungalow randasi prie

5730 So. Whipple St. 
Raktai randasi

3211 W. 63rd St., Hemlock 4900

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marąuette 
Manor prie boulevarų ir gat-

NORIU PIRKTI NAMŲ ,
Turi būti biznio namas, kad butų, 

nedidelis storas, ir 4 ar 5 ruimai 
gyventi; turi būt lietuvių ar lenkui 
apgyventoj vietoj, ir nebrangus. Aš, 
turiu 5 ruimų bungalovv; pilnai 
įrengta, ir biznio kampas, lotas 50x k * parsidUOS $1,500., pi- 
125, randasi Kenosha, Wis., mainysiu T^t***'*» * « ° .
į Chicagos namą. giau negu verta. Del mforma-

Hotelis 60 ruimų, saliunas, stala- cį:„ kreipkitės 
va ir tp., pilnai įrengtas, muro nau- F
jas namas ir rakandai. Mainysiu i 
j bile kur.

MARTIN’S REALTY CO. 
4604 — 7th Avė., 

Kenosha, Wis.

6409 So. Kedzie Avenue

SUVARTOn. savo dienos šviesos 
taupymo laiką. Atvažiuok ir pama-
tyk musų 18 naujo typo octagon 
frontu bungalotvs, mūriniai, karštu 

' vandeniu šildomi, ugnavietės, kny- 
i gynai, linoleum virtuvėj, pentie, sti-

_ ... . . | keti, kitus kaip rendą. Atdara va-
l anluosm pigiai aria mai-, karajs jr nedėlioj. Budavotojas. 7168 

WAITER J PAUL W. Grand Avė., Merrimac 9412.
Westem Republic 4170 —

Heiplock 238P NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungalovvs, 
vasarnamiai, pakeliam namus, įde
dant cementinius pamatus, pleiste-

I riojam, dengiam stogus, įvedant 
phimbingą, nialcvojani ir pertai-

i som. Dykai apskaitliavimas ir pla- 
į nai. Stanton Const. Co., 6347 South 
' Western avė. Tel. Hemlock 2636.

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, a unoieurn virtuvėj, pentie, sti- 
vienas kampinis antras šalę kampo, kf-ni . užpakaliniai porčiai. ,$500 įmo- 
rnndasi ant greit augančio biznio lf5ti k}lin Atdara va-
streeto. 
nysiu į

6601 S.
3236 W. 55th St.

PARDAVIMUI
Naujas, gražus, 2 flatų mūrinis, 

namas, su aukštu skiepu ir viškais. 
Uždaromi porčiai užpakalyj. Fran-1 
euziški langai. Karštu vandeniu šil-1 
domas pirmas aukštas. 5 kambarių 
fialai su 2 arba trimis miegruimiais.

Graži 8 kambarių mūrinė reziden
cija j Chicago Lavvn, lotas 50 ^pėdų 
pločio, 3 karų garažas, mainysime j 
tuštį lotą.

6 kambarių mūrinis bungalovv, 
platus lotas, karštu vandeniu šildo
mas, puikioje vietoje ir gero trans
portacija, netoli mokyklų ir bažny
čių, turit pamatyt, kad 
kaina nebrangi.

įvertinus,

4 fialų mūrinis namas, 
toj, kaina tik $S500. Del 
informacijų atsišaukite.

HENRY KOPLEWSKI, 
4003 Archer Avenue,

Phone Lafayette 9305, 
Republic 8915

geroj vie- 
tolimesnių

Pardavimui arba 
Mainymui 

pagyvenimų kampinis mūrinis4
namas, išsimaino ant farmos, 3 pa
gyvenimu mūrinis namas išsimaino 
ant bile kokio biznio arba lotų, įmo-

.... mūrinis namas išsimaino 
,, įmo- 

kėt $500. 2 kampiniai lotai išsimaino 
ant bile kokio namo arba biznio.
C. P. SUROMSKIS CO. 

Tel. Yards 6751. 
Tel. Yards 751

PARDAVIMUI roominhoųse, 20 
kambarių mūrinis namas, garu šil
domas, vidus ištaisytas gražiai, yra 
seklyčių setai, nauji rakandai, visa
dos kambariai išrenduoti, 7 karų mū
rinis garažas parendavotas, vertas 
$7000, atiduosiu už $1700, įmokėti 
$1000, kitus pagal sutar.į, rendos 
$175, įplaukų $350 j mėnesį. Aš esu 
našlė, noriu parduoti, atsibodo man 
savininke būti,

565 E. Columbia St., 
Detroit, Mich.

BARGENAS. 5 kambarių bunga- 
low, naujos mados, platus lotas. 2 
karų garažas, elė cementuota ir ap
mokėta. 5804 S. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių bun- 
galow su visais rakandais — pianu 
ir automobilium. Viską kartu arba 
skyrium. Vieno karo garadžius. Ne
brangiai. Agentai teneatsišaukia. 

Avė. Tel.
brangiai.
6837 So. Washtenaw 
Republic 8070.

PARDAVIMUI I GENEVA, ILL.
5 kambarių medinis namas, cementi
nis garažas, gasinis fumas, plumbin- 
gas, yra elektra, sun parlor, vištų 
jardas ir vištininkas, Chicago, Auro
ra ir Elgin geležinkeliais, % bloko 
nuo namo, iki upės 1 blokas. Gera 
vieta šeimynai kurie nori pasitraukti 
iš biznio arba šeimynai kuriai reika
lingas geras oras.

Atsišaukite.
KOHOUT BROS.

Room 1214 Ashland Block,
155 N. Clark St. arba Miss Lillian 
Parker, 3 East Batavia St. Geneva, 

UI. Telephone Geneva 1162.

LICITACIJA
Subatoj gegužio 19, 1928, 8 kam

barių namas ant didelio loto, 133x 
125, bus parduota už jūsų kainą, jei 
jus atvažiuosite 2 vai. po pietų, 5430 
So. Neenah Avė., % bloko į šiaurę 
nuo Archer Avė. Informacijų galit 
gauti pas K. Riekei*, 2458 So. St. 
Louis Avė.

PARDAVIMUI modemiškas mūri
nis 10 kambarių namas, garu šildo
mas, yra vana, randasi, 3920 Prarie 
Avė., kaina $8500, tiktai $750 cash, 
kitus lengvais išmokėjimais.

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

Blvd. 7769

PARDAVIMUI muro namas, 5 
fintai po 5 kambarius, cottage 4 
kambarių ir uščias lotas šalyj, ga
ražas 2 karam ir storas tinkamas 
dėl visokio biznio.

Atsišaukit
6134 So. Racine Avė.

SPECIAL BARGENAS
Turiu parduoti greit, 10 kamba

rių medinį namą, karštu vandeniu 
šildomas, 2 karų garažas; 2 gatve- 
karių linijos Ya bloko nuo namo; par
duosiu pigiai. Savininkas apleidžia 
Chicaga. Galima jį matyti nuo 5 
vai. vakare.

5127 S. Artesian Avė.
MES turime pardavimui arba 

mainymui bungalovvs, lotus, 2 
ir 3 flatų namus. O ką jus tu
rite?

SCHULER — TEELING CO.
8300 S. Ashland Avė.

Bevertey 8370-8371


