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Dideli Socialdemokratų 
Laimėjimai Vokietijoj

Iš 31 miliono visų paduotų balsų socialde
mokratai gavo 9 milionus; vietoj 131 
atstovo reichstage turės 150. — Komu
nistams taipjau pavyko laimėti 6 nau
jas vietas. — Skaudžiausiai sumušti 
nacionalistai.

BERLYNAS, geg. 21.
Kaip kad buvo pranašauta, rin
kimus Į Vokietijos reichstagų 
(parlamentą), kurie įvyko va
kar, laimėjo kairiosios parti
jos. Socialdemokratai surinko 
IX nuoš. balsų daugiau, paly
ginus su praeitais rinkimais, o 
komunistai 25 nuoš.

Vadinamos vidutinės parti-

Rinkimai praėjo ko tvarkin
giausiai. Pastebėtina, kad ixn- 
kiasdešimt rinkimus laimėjusių 
konservatorių kandidatų yra ul
trapatriotinės monarchistų Plie
no šalmo organizacijos nariai. 
Stresemannas buvo sumuštas 
Bavarijoje, bet buvo išrinktas 
vadinamu valstybės sąrašu.

Visi lenkų kandidatai Aukš-
jos turėjo pralaimėjimų, išski
riant vien Ekonominę Sąjun
gą, kuri gavo 30 nuoš. balsų 
daugiau. Vyriausi pralaimėto
jai buvo konservatoriai nacio
nalistai, kurių liendra atstovy
bė nukrito nuo 111 iki vos 
72, ir su savo sąjunginin
kais ūkininkais dabar turės 
reichstage nedaugiau kaip 90 
vietų.

Pralaimėjo taipjau katalikų 
centras, demokratai ir Strese- 
manno liaudies [stambiųjų pra
moninkų] partija.

Naujajame parlamente bus 
atstovaujamos apie tuzinas Įvai
rių partijų.

Dabartinis kabinetas pasiliks 
valdžioje iki reichstagas susi
rinks birželio 12 dieną. Tada 
jis turės rezignuoti ir užleisti 
vietą valdžiai, sudarytai iš kai
resniųjų partijų.

Vokietiją valdys veikiausiai 
kairinis centro blokas, social
demokratu vadovaujamas, su 
komunistais, nacionalistais, fa
šistais ir turbut Bavarijos ka
talikais opozicijoje.

Vokietijos kabinetas suside
da iš kanclerio (ministerio pir
mininko) ir vienuolikos minis- 
terių. Galimas daiktas, kad nau
jajame kabinete socialdemokra
tai, liaudies partija ir katali
kų centras turės po dvi vieti, 
o demokratai ir ekonominė są
jungą i>o vieną. Karo ministe- 
riu veikiausiai pasiliks tas pats 
gen. .Groener.

Žemės drebėjimas 
Bulgarijoje; daug 

sužeistų

LONDONAS, geg. 21. — Iš 
Belgrado praneša, kad Džiuma- 
rijoje, Bulgarijoj, įvykęs stip
rus žemės drel>ėjimas. Mieste 
ir apielinkėj daug namų buvę 
gadinta, taip jau keletas žmo
nių sužeista.

Drebėjimas Japonijoje
TOKIO, Japonija, geg. 21. — 

Tokio mieste ir apygardoje an
ksti šį rytą buvo jaustas stip
rus žemės su purtymas. Dauge
lio namų sienos susproginėjo 
ir gyventojai, baimės apimti, 
bėgo j gatves, žmonių regis 
nieks nenukentėjo.

Komunistų proklamaci
jos Kaune

KAUNAS. — Prieš gegužės 
pirmą, II policijos nuovados ri
bose esą rasta 20 ekz. komu
nistinių proklamacijų. Po ke
lius ckz. proklamacijų rasta ir 
kitų nuovadijų ribose.

tutinėj Silezijoj buvo sumuš
ti.

Padėtis Prusnose pasilieka 
nepakitėjus. Kairioji arba Vei
maro koalicija pasilieka ten ga
lioj. Rinkimų į Bavarijos ir 
Viurtembergo landtagus [sei
mus] rezultatai kol kas neži
nomi.

Reichstago rinkimuose daly
vavo arti 31 miliono piliečių 
ir. to skaičiaus 9 milionai bal
savo už socialdemokratų kan
didatus.

Kitos partijos gavo balsų: 
vokiečių nacionalistai 1,444,000; 
katalikų centras 3,012,000; vo
kiečių liaudies partija 3,094,- 
000; komunistai 3,0X0,000; de
mokratai 1,495,000; bavarų 
liaudies partija 943,(HM); eko
nominė sąjunga 1,300,000; fa
šistų 777,000; likusios kitos par
tijos ir grupės 2,790,000.

Naujajame reichstage atsto
vų turės (skliausteliuose paro
dyta, kiek dabar turėjo):

Socialdemokratai 150 (131)
Nacionalistai . . . . 72 (UI)
Katalikai ........... .. 60 (69)
Liaudies partija .. 52 .(51)
Komunistai ........... . 51 (45)
Demokratai ....... . . 25 (25)
Bavarai ............. .. 16 (19)
Ekonomininkai .. .. 23 (17)
Fašistai ............. .. 13 (14)

Balsavimų dieną neramumų 
įvyko lik Kerne, Ruhro kraš
te, kur kautynėse tarp komu
nistų ir fašistų dešimt asme
nų buvo pavojingai sužeisti.

Nuodingos karo du
jos užmušė 11 žmo

nių Hamburge
Prasimušusios iš chemijos fa

briko grėsė visam miestui; 
daug žmonių pavojingai pri- 
troško.

HAMBURGAS, Vokietija, geg. 
21. Praeitą naktį liūgo Stol- 
zenburgo chemijos fabrike pra
simušė iš tanko nuodingos du
jos, kurios buvo vartojamos 
karo metais, grumodamos pa
vojum visam miestui, šiandie 
iki pietų tomis dujomis užtroš
ko mirtinai vienuolika žmonių, 
daug kitų miestiečių, pritroš- 
kusių buvo nugalinta į ligo
nines gelbėti. lytime, kad fa
brikas randasi uoste ir vėjas 
pučia priešingon nuo miesto pu
sėn.

Reikalauja lietuvių kalbos
Šilutėj (Klaipėdos krašte) 

kai kurie pradžios mokyklų 
mokinių tėvai, atsisakė leisti 
savo vaikus, iki bus paskeisti 
tinkami mokytojai, kurie mo
kės šalę vokiečių ir lietuvių kal
bą ir ta kalba galės dėstyti pa
mokas.
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Ku-Klux-Klano vadai 
pasisavinę milionus 
organizacijos pinigų
160,000 Klano narių (galioja 

tam tikrą komitetą traukti 
aukštuosius klano vadus teis
mo atsakomybėn

ATLANTA, Ga., geg. 21. — 
Susiorganizavęs tam tikras Ku- 
<lux-Klano Įžymių narių komi
tetas gavo jau 100,000 klanie- 
čių pritarimo pradėti bylą teis
me prieš aukščiausius Klano 
vadus ir bandyti' per teismą 
išieškoti iš jų milionus dolerių 
organizacijos pinigų, kuriuos, 
sako, tie vadai yra pasisavinę.

Klaniečiu komitetas savo iš- 
siuntinėtame organizacijos na
riams laiške sako, kad Ku- 
Klux-Klano nariai esą sumo
kėję nario laiokesniais ir duok
lėmis jaugiau kaip 100 milio- 
nų dolerių, bet iš tos milžiniš
kos sumos Klano organizacijos 
kasoje beveik nieko nelikę. Vi
sus juos pasisavinę ir išeikvo
ję Klano vadai.

Klaipėdiečių protestai 
prieš' autonominę 

valdžią
KLAIPĖDA. — Gegužės 1 d. 

vakare lietuvių klube Įvyko 
Klaipėdos krašto lietuvių vi
suomenės partijos susirinkimas. 
Buvo priimtos griežto protes
to rezoliucijos prieš autonomi
nės valdžios pasikėsinimą pa
šalinti iš Klaipėdos Mokytojų 
Seminarijos lietuvių kalbą, kai
po dėstomąją ir prieš autono
minės krašto valdžios Įstaigų 
valdininkų atvirą ir reguliarų 
papirkinėjimą Vokietijos pini
gais “paskolų l>e palūkanų’’ pa
vidalu.

Lenkų kareiviai suėmė 
Lietuvos pilieti

KAUNAS. — Ežerėlių apskr. 
viršininko pranešimu, šiomis 
dienomis, lenkų kareiviai dėl *
nežinomos priežasties suėmė ir 
nusivarė savo pusėn ;Salako 
valsčiaus, Joniškio kaimo pil. 
Podvaisku Antaną, dirbusį prie 
pat demarkacijos linijos savo 
žemę. . į jįj

------ T---------
4 asmens žuvo automo

bilio nelaimėje
BUFEALO, N. Y., geg. 21. 

— Keturi asmens užsimušė čia, 
jų automobiliui išlaužus gele
žinę užtvarą ir nusiritus dvi
dešimt pėdų žemyn į pakalnę.

Harvardo studentų klu
be suėmė 15 galonų 

degtinės
BOSTON, Mass., geg. 21. — 

Cambridge policija puolė tur
tingų Harvardo universiteto stu
dentų Digainma ir Fox klubo 
rumus ir, padarius kratą, su
ėmė penkiolika galonų degti-j 
n ės.

Klube tuo metu puotavo dau
giau kaip dvidešimt narių, po
licija tačiau nė vieno jų ne
areštavo.

Jungtinės Valstybės 
įspėja Kinų naciona

listų valdžią
Prigruinoja, kad Pietų Kinų 

kariuomenė, kovojanti su 
šiauriečiais Šantunge, nelie
stų amerikiečių

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 21.
Jungtinės Valstybės per sa- 

vo generalinį konsulą Šancha
juje įspėjo Kinų nacionalistų 
valdžią žiūrėti, idant jos kariuo
menės neramesnieji elementai 
neliestų amerikiečių, gyvenan
čiu šiaurės Kinuose. • •
Japonija siunčia kariuomenę j 

Mukdeną
TOKIO, Japonija, geg. 21. -— 

Del rimtos padėties Šiaurės Ki
nuose, Japonijos generalinis 
štabas įsakė savo kariuomenės 
vadui Kvantungo pusiausaly 
koncentruoti visas atliekamas 
jėgas Mukdene, Mandžurijos 
sostinėje. Brigadai, kuri nese
nai buvo gavus įsakymą grįž
ti iš Tsingtao į Darieną, da
bar įsakyta vykti tiesiai į Muk
deną.

Jei kautynės tarp šiauriečių 
ir pietiečių čihli provincijoje 
persimestų į Mandžuriją, kon
centruotos Mukdene japonų jė
gos butų pasiųstos į čingčau, 
Ičan ir kitus strateginius punk
tus palei čilili-Mandžurijos sie
ną ir einantį į Mukdeną gele
žinkelį.

Chicagdi ir apielinkei fede- 
ralinis oro biuras šiai dienai
pranašauja:

Iš viso gražu; truputį šilčiau 
po pietų; vidutinis mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 53° ir 65° F.

Šiandie saulė teka 5:24, lei
džiasi 8:09. Mėnuo leidžiasi 
11:06 vakaro. i į

Neprašytų angliaka
sių unijos “gelbėto

jų” konvencija
Paskelbė nuverstais teisėtus 

unijos viršininkus ir išrinko 
saviškius; naujas “preziden
tas” patupdytas ląstoj

BELLEVILIJs III., geg. 21. 
— “Save-the-union” elementai, 
kurie daro pastangų nuversti 
tarptautinį United Mine Work- 
ers of America unijos prezi
dentą Jobną L. Lewisą, laiky
to] čia savo vadinamoj valsti
jos konvencijoj paskelbė “nu
griautais” Illinois valstijos uni
jos viršininkus ir išrinko sa
viškius. Nauju valstijos unijos 
prezidentu “save-the-union” ko
munistai išrinko George’ą Voy- 
zey iš Springfieldo, o nauju iž
dininku — l>aną Slingerą. Pa
starajam duota instrukcijų pra
nešti visiems trims šimtams 
unijos lokalų valstijojv, kad 
nuo šio laiko jie savo nario 
mokesnius mokėtų jam, o ne 
tikrajam valstijos iždininkui 
Walterui Nesbitui.

Naujai “save-the-union” kon
vencijos išrinktasai “preziden
tas“ Voyzey, dėl muštynių res
torane tarp “unijos gelbėtojų” 
ir reguliarinių unijos narių, bu
vo suimtas ir nugabentas Į ka
lėjimą nakvoti.

Regulariniai angliakasių uni
jos nariai tą neprašytų “uni
jos gelbėtojų” konvenciją vi
sai ignoravo.

Greitoj’o Penna, trauki
nio susikulimas

Pečkurys užmuštas, trys 
asmens sužeisti

kiti

PITTSBURGH, Pa., geg. 21. 
— Netoli nuo Johnson stoties 
vakar susikūlė greitasis Penn- 
sylvania traukinys, ėjęs iš New 
Yorko. Pečkurys Drcese buvo 
užmuštas, mašinistas ir dvi mo
terys pasažierės sužeisti.

Nelaimė atsitiko lokomoty
vai užgavus vieną išvirtusį ki
to traukinio vagoną.

GYDYTOJAS PASMERKTAS 
DEL SAVO ŽMONOS 

NUŽUDYMO
i ........ .

OLATHE, Kas., geg. 21. — 
Dr. S. Oliver Netherton, 59 me
tų amžiaus, tapo pasmerktas 
dėl pirmo laipsnio žmogžudy- 
bės. Praeitą vasario mėnesį dak
taras \ Netherton nužudė savo 
jauną, 32 metų amžiaus, žmo
ną.

Iš Mather kasyklų! 
išimta 60 žuvusių 
angliakasių kūnų

Urvuose užbertų yra dar 138' 
darbininkai, apie kurios ma-, Į 
noma, kad taip pat visi yra 
žuvę

MATHER, Pa., geg. 21. — 
Mather Collieries kompanijos 
anglies kasyklose, kur praeitą 
šeštadieni įvyko baisus dujų 
sprogimas, iki šiol išgabenta^ į 
paviršių šešios dešimtys užmu
štų angliakasių kūnų. Urvuose 
giliai po žemės paviršiaus dar 
yra užbertų 13X darbininkai, 
ar gal ir daugiau. Apie jų li
kimą nieko nežinoma ar 
yra jų dar gyvų, ar visi yra 
žuvę.

Nežiūrint ugnies ir nuodin
gų garų pavojų, organizuotos 
gelbėtojų partijos pamainomis 
dilba be atlaidos, darydamos 
pastangų prisigriebti prie už
bertųjų.

Bremen monoplanas 
bandomas skristi iš

Greenly sudužo
ST. JOIfNS, Newifoundland, 

geg. 21. - Monoplanas “Bre
men”, kuriuo vokiečių-airių la
kūnai perskrido Atlanto vande
nyną, vakar susikūlė, bandant 
skristi juo iš Greenly salos j 
New Yorką.

Tai atsitiko ties lx,ng Point 
Labradore, skersai Bell Isle są
siaurį nuo Greenly salos, kur 
“Bremeno“ įgula buvo priver
sta nusileisti, perskridus per 
vandenyną.

Išskristi monoplanu iš Green
ly salos bandė geriausias Junk- 
ers aeroplanų pilotas Ered Mel 
chior, kuris praeitą šeštadienį 
buvo Amerikos armijos aero
planu nugabentas salon paim
ti “Bremeną” ir perskristi juo 
į New Yorką. Melchior ir jo 
asistentai sugebėjo monoplanu 
pakilti augštyn, Jiet vos aplei
dus salą ir perskridus siaurą 
sąsiaurį, kažin kas mašinoj su
gedo ir monoplanas iš nedide
lės aukštumos trenkė žemėn, 
stipriai susižalodamas. Laimin
gai, pilotas Melchior ir jo drau
gai išliko sveiki.

Sovietijos importas pra
šoka eksportą 25 mi- 

lionais dolerių
RYGA, geg. 21. Maskvos 

laikraščio Ekonomičeskaja žizr 
paskelbtais skaitmenimis, pre
kybos balansas pirmo einamų 
jų fisko metų pusmečio buvo 
sovietų valdžios nenaudai, laik
raščio skaitmens parodo, kac 
per tą pusmetį importai siekt 
$175,000,000, o eksportai $150,- 
000,000.

Del nepalankaus balanso kal
tė verčiama javų eksporto su
mažėjimui. Javų eksportuota 
buvo tik 491,000 tonų, tuo tar
pu kai praeitais metais per tą 
patį laiką javų eksportas siekė 
2,290,000 tonų. Padidėjo eks
portas kiaušinių, miško ir naf
tos. • . <

320,000 litų naujo Lie
tuvoj kalėjimo statybai

KAUNAS. — Tenka patirti, 
kad šiemet bus statomi nau
ji kalėjimo hamai Utenoje. Tei
singumo ministerija esanti pa
ruošusi projektą. Namams sta
tyti esą numatyta išleisti 320,- 
000 litų. j >

Lietuvos žinios.
Didelis gaisras su 

sprogimais ir au
komis Kaune

Sudegė Kauno miesto rampa su 
prekėmis; keletas žmonių nu
kentėjo.

KAUNAS. [MVž]. I gegu
žes 1 d. naktį 1 vai. Kauno gy
ventojus sužadino gaisrininkų 
sirenos, traukinių švilpukai ir 
dideli nepaprasti trenksmai. 
Gatvės pritvino žmonių, kurie 
skubėjo gelžkelio stoties link, 
kur aukštai padangėse švietė 
didelė gaisro pašvaistė ir girdė
jos retkarčiais sprogimai. Kai 
kam tas nepaprastas įvykis su
kėlė didelės baimės. Mat prieš 
1 gegužės d. paplito įvairiausių 
gandų. Iš tikrųjų, buvo papras
tas gaisras.

Gaisras įvyko Vytauto pro
spekte, Kauno miesto gelžkelių 
stoties kieme. Degė Kauno mui
tinės sandėliai, kuriuose buvo 
sukrauta įvairiausių prekių. 
Sproginėjo ir nepaprastu trenk
smu bailius gązdino deguonies 
balionai, (dujos, gazai), kurių 
ten buvę sukrauta gana daug.

Gaisro vieton susirinko mi
nia žmonių. Tuoj atvyko mies
to gaisrininkų komanda, kiek 
vėliau ir kitos komandos ir 
ėmės energingai gesinimo dar
bo. Baigiant gesinti atvyko bū
rys kareivių, kurie irgi buvo 
pristatyti prie gesinimo darbo.

Gesinant neapsiėjo ir be au
kų. Sprogstant -"balionams, kai 
kurie iš darbininkų ir gaisrinin
kų buvo apdeginti, pritrenkti, 
kontuziti. šeši asmenys tuoj bu
vo nugabenti ligoninėn. Bet iš 
jų, rodos, trys jau iš ligoninės 
išėjo. Kiek sunkiau esąs sužeis
tas sandėlių sargas.

Gaisro vieton buvo atvykę 
daug viešos ir kriminalės poli
cijos, jų tar|>e buvo matyti vi
daus reikalų ministeris Mustei
kis, gen. Nagevičius, keli kari
ninkai, keli savivaldybės atsto
vai.

Apie pusę< antros valandos 
gaisras paviršutiniai buvo lik
viduotas. Mažas degimas tęsės 
ir ant rytojaus, nes nebuvo ga
limumo užgesinti.

Arti gyvenantieji turėjo di
delės baimės, nes jei butų už
sidegę gelžkelių stoties sandė
liai, tai butui tekę daugiau kam 
nukentėti. Bet gaisras likviduo
ta. Ir taip arti gyvenantieji 
pernešė nepaprastą baimę nuo 
nepaprastai liepsnojančio gais
ro ir sprogimų. Jau gerokai su
sirinkus žmonių, buvo matyti 
vienmarškinės moterys ir pus
nuogiai vaikai. Neabejotinai, 
gaisro pasėkos paguldys nevie
ną ligoninėn.

Gaisro kilimo priežastys pa
kol neišaiškintos, taip pat ne
apskaičiuoti ir nuostoliai, bet 
jų busią daug, nes sandėliuose 
buvo brangios prekės.

Įvykį tiria svarbioms byloms 
teismo tardytojas.

Lietuvių kalbos progra
ma latvių gimnazijoms

KAUNAS. — Jau anksčiau 
buvo rašyta, kad Mintaujos 1 
gimnazijoj įvesta norintiems 
lietuvių kalbos pamokos. Da
bar Latvijos švietimo ministe
rija pavedė lietuvių gimnazijai 
išdirbti lietuvių kalbos progra
mą latvių gimnazijoms. Tam 
reikalui yra sudaryta komisija, 
kuri jau pradėjo programos 
ruošimo darbą.

I
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Įkorespondencijoš
Springfield, UI.

Komunistų revoliucija prieš an
gliakasių U. M. W. A. 

uniją neišdegė.

Pereitais, 1927 metais, laiky- 
toj visų organizuotų angliaka
sių konvencijoj Indianapolis, ta
po priimta pataisa prie anglia
kasių unijos konstitucijos, kuri 
nusako šlavimą lauk iš unijos 
komunistų.* Nors tokis nutari
mas komunistams ir labai ne
malonus buvo, tečiaus priešintis 
jam nedryso ir per su virš še
šių mėnesių streiką jie iš savo 
bolševikiškų urvų viešumon ne- 
išlindo. Tik kur nekur jie i>a- 
kampiais slampinėdami susira
dę sau simpatizuojančių, su jais 
pasidalindavo savo liūdnomis 
bolševikiškomis mintimis: ot, 
vistiek mes šį streiką pralaimė
sime ir unija sugrius.

Vienok tas bolševikų prana
šavimas neišsipildė. Streikas 
pasibaigė ir Illinois angliaka
siai sugryžo į darbą tomis pa
čiomis sąlygomis — algomis. 
Tečiaus darbo sutartis tapo at
naujinta tik trumpam septynių 
mėnesių laikui. Per tą gi laiką 
sutikta paskirti bendrą unijos 
ir kasyklų operatorių komisiją, 
kuri turėjo ištirti abiejų pusių 
nesusipratimus, surasti budus 
tuos nesusipratimus išlyginti ir 
papuošti projektą sutarčiai il
gesniam laikui. Tos komisijos 
raportus nutarta paskelbti vasa
rio 7 d.

Anglių kasyklos pradėjo dirb
ti, bet toli ne visos. Normaliais 
laikais Illinois valstijoje žiemos 
metu dirb<lavo 80,000 &n.^$lia.ka- 
sių. Pereitą gi žiemą dirbo 
vos 57,000 angliakasių. O ir 
dirbančiųjų dauguma išdirbda
vo vos tik 2-3 dienas į savaitę. 
Mat besitęsiant ilgam streikui, 
žiemos sezono anglių kontrak
tai pateko neuninėms anglių 
kompanijoms ir todėl per visą 
žiemą virš 20,000 angliakasių 
nė biskio nedirbo. Kiek išgalė
dama tuos bedarbius angliaka
sius šelpė unija ir todėl dirban
tieji turėjo mokėti didesnius 
mokesnius unijai. Kitose valsti
jose buvo dar blogiau: kompa
nijos išmetė darbininkus iš stu- 
bų ir unija netik turėjo parū
pinti jiems pastogę, bet ir duo
ti kiek išgalėdama ant maisto.

Atėjus vasario 7 d. komisijos 
raportai irgi nieko gera nepa
rodė. Kompanijų pusė nurodi
nėjo, kad būtinai reikia nu
skelti darbininkams algos, nes 
kitaip negalima išlaikyti konku
rencijos su neuninėmis kompa
nijomis. Unijos gi pusė pareiš
kė, kad ir prie dabartinių algų 
nelengva angliakasiams pragy
venti. Taip abiems pusėms be
siginčijant prisiartino balandžio 
1 d. ir pasibaigė tuolaikinė 
Jacksonville 7 mėnesių sutartis. 
Anglių kasyklos vėl užsidarė.

Komunistai matydami, kad 
angliakasių unija'susilaukė sun
kiausių dienų, pamėgino unijos 
sunkiąja padėtim pasinaudoti 
ir tuoj visi iš visokių bolševikiš
kų skylių išlindo ir ėmė pulti 
uniją ir jos viršininkus. Tai 
yra paprasta bolševikų taktika 
pulti organizacijų viršininkus. 
Komunistai visur ėmė šaukti 
massmitingus ir tverti “šelpi
mo streikuojančių angliakasių 
komitetus”. Betgi netrukus 
paaiškėjo, kad iš surinktų au
kų; kaip ir visada, tik vieni ko
munistai pasinaudojo, o anglia
kasiai jų negavo. Tie pats ko
munistai sušaukė Pittsburgh, 
Pa., neva dėl gelbėjimo anglia
kasių unijos, “save the union” 
konvenciją. Suvažiavo visų
bolševikiškų sosaidžių kuo ne
visi nariai. Ten jų dalyvavo
apie 1,100. Tarpe suvažiavusių 
radosi ir virš šimto fzraeliaus 
sūnų žydų. Bet ar kur kas

pienus kaip senuosius viršinin
kus nuversti.

Tuo pačiu laiku, kaip tyčia 
kompanijos pradėjo viena po 
kitos pasirašinėti senąją Jack
sonville sutartį ir leisti kasyk
las dirbti. Sugryžę iš konven
cijos neunistai delegatai sušau
kė massmitingą Reservoir par
ke neva kad išduoti savo ra
portus. Bet iš 6,000 Spring- 
fieldo angliakasių į tą mitingą 
publikos susirinko tik apie 300 
žmonių. Susirinkusieji buvo 
veik vieni ateiviai, daugiausia 
lietuviai, žmogus pamatęs to
kią publiką ir turintis nors kiek 
proto, galėjo tuoj suprasti, kau 
iš to komunistiško debesio ne
bus daug lietaus ir visas tas di
delis triukšmavimas subliūkš 
kaip muilo burbulas ant kaili
nių rankovės, čiagimiai žmo
nės yra visai kitokio nusista
tymo, negu ateiviai ir bile ko
kiai kvailai propogandai nepa
siduoda. Amerikiečiai, ypač Il
linois, uniją gerbia ir ne taip 
pigiai dasileis bile kokiems gai
valams ją užvaldyti arba su
draskyti.

Veik kasdie vis daugiau ir 
daugiau kompanijų pasirašant 
sutartis su unija ir atidarinė- 
jant kasyklas, komunistai net 
dūko iš piktumo. Jau aiškiai 
matėsi, kad žemė iš po jų kojų 
slysta ir kad savo judošišką 
darbą pralaimės. Tečiaus ant 
žut-but jie dar nusitarė eiti pi- 
kietuoti jau dirbančias anglių 
kasyklas ir kalbinti angliaka
sius mesti darbą ir dėtis prie 
komunistų. Bet kas gi neiš
manėlių klausys? Čia jie taip 
pikietavo 01d-West kasyklas 
per 8 dienas. Bučiavo susiren
ka jų apie 1O0 žmonių. Susi- 

neša visokiu toblyėiŲ su šlykš- 
čiais užrašais ir kas rytą su
stoję netoli kasyklų blevyzgo
davo ant einančių į darbą dar
bininkų. Jie tokius darbinin
kus skobais vadindavo, parda- 
vikais, kapitalistų šunimis ir 
kitaip koliodavo. O juk komu
nistai yra meistrai koliotis. 
Lietuviškos tavorškos atsives
davo ir savo šešiolikines dukte
ris, kurios sykiu su savo ma
momis blevyzgodavo ant niekuo 
nenusikaltusių žmonių. Bet 
kaip anglai sako: viskam turi 
būti “limit”. Taip ir čia dė
josi.

Vieną rytą atėjęs prie kasy
klos tūlas žmogus ėmė pasako
ti, kad, girdi, einant pro ša
lį tos pikietuotojų gaujos, vie
na moteris, ar mergina, pakėlė 
visas savo šlėbes ir parodė vi
są “turtą”... Tuoj kas ten su
riko: “Eikime pamokyti tuos 
gyvulius” Keli balsai tam pri
tarė: “Einam!” Na ir visi apie 
300 žmonių apsiginklavo paga
liais ir puolė blevyzgojančius 
pikietuotojus. Laimė tų, kurie 
turėjo greitesnes kojas. Tie iš
sigelbėjo pabėgimu. Bet kai 
kurie ir pusėtinai liko apkulti. 
Paliko mūšio lauke ir visos “re
voliucionierių” toblyčios ir daug 
kepurių. • Prie pat tos vietos 
teka miesto dvokiantis srutų 
upelis. Besiįgelbėdamos varg
šės tavorškos pūškavo per sru
tų smirdyną ir tiek. Ką dary
si, — karo lauke visaip pasi
taiko. Viena tavorška labai 
guodžiasi, kad jos burdingie- 
rius-antrininkas nukentėjo: esą 
verčiau butų jos vyrą apkulę, 
negu mylimą Andriuką.

Po šito incidento komunistai 
jau daugiau neatėjo prie Old 
\Vest kasyklų loti. Mat ir tįso
tus kūdikius galima pagydyti 
tik tais pačiais vaistais, kaip ir 
mažus vaikus. Jau nė massmi- 
tingų daugiau nebelaiko. Pra
dėjus dar daugiau kasyklų dirb
ti ir jie patys nuslampino į dar- 
br. ... »

Bet keli jų jau neteko dar
bo už savo “revoliucioniškus” 
griekus. Unijos viršininkai pa-

GYVULIU KARAI
[“K.”] Kada prasidėjo pasau

lyje karas?
Karas prasidėjo tik atsira

dus žemėje pirmiesiems plėš
riesiems gyvuliams. Plėšriųjų 
gyvulių yra labai daug. Jų yra 
tarp žvėrių, paukščių, žuvų, 
angių, vabzdžių, driežų; tarp 
grambuolių, musių, vabzdžių; 
tarp vorų, sliekų, vėžių ir kitų 
gyvių. Yra ir tokių, kurių aki
mi nepamatysi, nors jų visur 
knibždėte knibžda, — kiekvie
nam kampelyje ir vandens la
šelyje. Visi plėšrieji gyvuliai 
turi beveik vienodas kraugerio 
ypatybes; visi jie — gyvybės 
naikintojai ir mirties sėjikai. 
Prisižiūrint į jų gyvenimą, ga
lima spręsti, kiek jie turi iš
naikinti svetimų gyvybių, kad 
patys galėtų gyvuoti. Pavyz* 
džiui paimkim sakalą. Jis būna 
sotus tada, kai jam pasiseka 
sugauti ir suryti per metus 
tūkstančiai mažyčių paukštelių 
arba du trys tūkstančiai varlių. 
Arba kad ir plėšrusis apuokas 
per metus suryja mažių ma
žiausia du tūkstančiu pelių. 
Kėkštas suryja jų dar daugiau 

bent dešimtį tūkstančių, 
štai kiek gyvūnų sunaikina tik 
tie paukščiai! 0 ant žemės gy
vena daug milionų įvairių kitų 
paukščių irgi mintančių mėsa.

Svetimą gyvybę naikina ir 
maži paukšteliai, gražus ir vi
sai nepanašus į plėšriuosius. 
Pavyzdžiui, zylės, žvirbliai, ki
kiliai. Vienas žvirblis per savai
tę išžudo maždaug du arba ke
turis tūkstančius vikšrelių. Yra 
mažutis paukštelis plokščiasna- 
pas, kuris minta mažomis muse
lėmis bei vabzdžiais. Kiek gi 
reikalinga tokių muselių išmisti 
vienam tam paukšteliui per me
tus? Mažių mažiausia du šimtai 
tūkstančių tokių muselių bei 
vabzdžių. 0 kiek jų maitinasi 
grambuolėliais ir kitomis muse
lėmis? 0 kiek pasaulyje tokių 
paukščių. Jų nė suskaityti ne
galima.

Daug paukščių minta žuvi
mis, kaip antai: gulbės, žuvėd
ros, ereliai, tulžiai, pempės ir 
visi kiti jurų paukščiai. Kiek jie 
turi išnaikinti žuvų, kad išsi
maitintų! To ir įsivaizduoti ne
galime.

štai ką pasakoja keliaunin
kai apie jūrių paukščius. Ledi- 
n i uotam e vandenyje yra salų, 
pilnų jūrių paukščių bei jų liz
dų. Kiekvienoje saloje gyvena 
gal būt po du ar tris milionus 
paukščių. Kiekvienam paukščiui 
per dieną išmisti reikalinga ne
mažiau kaip po penkias žuvis. 
Vadinasi išmisti paukščiams, 
gyvenantiems vienoj tokioj sa
loj, reikalinga kas dien nuo de
šimt iki penkiolikos milijonų 
žuvų. O tokių salų vandenynuo
se yra gana daug, žuvimis min
ta ne tik paukščiai, bet ir kiti 
įvairus jurų žvėrys, kaip antai 
ruoniai, banginiai ir kt. Žuvi
mis minta ir kiti gyvuliai, ne
kalbant jau apie žmones.

Kiek gi žuvų išnaikina per 
dieną koks ruonis? Ruonių me
džiotojai pasakoja, kad išmai
tinti vienam ruoniui per dieną 
reikalinga esą trijų kibirų žu
vų. Kiek gi tad reikalinga žu
vų banginiui? Banginių gaudy
tojai pasakoja, kad banginiui 
reikalinga esą kasdien pusantro 
tūkstančio kibirų žuvų. 0 ruo
nių ir banginių yra nemaža.

Dauguma ir žuvų minta gy
vūnais, gyvenančiais jurose. 
Kiekvienai žuviai reikalinga 
kasdien po keletą dešimčių al

ba net ir šimtų mažyčių gyvū
nėlių. Pavyzdžiui, per dieną vie
nai silkei reikalinga nuo septy
niasdešimt ligi šimto gyvių. Tai 
lengva sužinoti pagavus silkę 
ir išžiūrėjus gerai jos skilvį bei 
žarnas. Silkės, kaip žinoma, 
plauko milžiniškais būriais. Kai 
kuriame būryje jų būva tūks
tančiai milionų. Kiek gi reika
linga gyvių išmisti tokiems bū
riams? Tarp tų gyvių taip pat 
yra plėšikų, kurie savo žarų ry
ja kitus gyvūnėlius, o šie — vėl 
kitus.

Koks kraujo liejimas eina ant 
žemės aplink mus. Jis liejasi ir 
jūrėse ir sausumoje, ir laukuo
se, ir miškuose, ir ore. Išeina 
taip, kad kur tik pažvelgsi, ap
link save — visur eina karas, 
vienas kito naikinimas. Kiek
vieną minutę, kiekvieną sekun
dę žūsta milionų milionai gy
vių. Prabėgo sekundė ir mi
lionai jų žuvo. Prabėgo dar se- 
ku^iė dar žuvo milionai ir 
t. t. Ir taip bus ligi amžių pa
baigos. Visur kraujo liejimas, 
visur mirtis.

Matant tokias žudynes pasau
lyje, net baisu darosi: rodosi 
visas pasaulis ant mirties slenk
sčio stovi. Bet taip nėra; jifk 
gyvuliai ne tik žūsta nuo plėši
kų, bet nuo jų ir ginasi. Kiek
vienas gyvas padaras nori gy
venti, apsaugoti savo gyvybę 
bei ją apginti. Jis ne tik trokš
ta to, bet net kovoja, dėdamas 
visas jėgas už savo gyvybę. Jis 
stengiasi arba pabėgti nuo savd

priešų, arba pasislėpti, arba ap
gauti juos, o reikalui esant net 
grumtis iš paskutiniųjų.

Kaip tik atsirado baltajame 
pasaulyje plėšrieji gyvuliai, 
prasidėjo ir kova su jais, pra
sidėjo gynimasis nuo jų, pradė
jo eiti jėga prieš jėgą, smurtas 
prieš smurtą. Ir muselė arba 
bitelė, patekus paukščiui į sna
pą, stengiasi išsprukti, kąsda
ma ar gildama jam į snapą. Net 
kirminėlis ir tas virba, norėda
mas išsprukti. Pelė irgi stengia
si įkąsti katei. Civiliokas ir tas 
žnyba sakalą, patekęs jam į na
gus. Pats mažiausias jurų gy

Dabok Savo Liežuvį
Del Ligos Ženklų

vūnėlis ir tas priešinasi, kad tik 
apsisaugotų nuo mirties. Apsi
gynimas — gamtos dėsnis, 
įgimtas visų gyvulių dalykas.

(Bus daugiau)

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

mate, ar nors girdėjo, kad žy
das anglių kasyklose dirbtų? 
Suvažiavę šitie Maskvos pas
tumdėliai išrinko visus “save 
the union” komisarus ir išdirbo

skelbė, kad visi pikietuotojai 
bus unijos teisiami. Na, o jei 
bus panaudotas Indianapoly 
priimtas konstitucijos pataisy
mas? Kaip tada bus? Ne vie-

nas juk yra apsigyvenęs, turi 
nuosavias stubas ir šeimynas.

Šitų žmonių jau niekas ne
gali pamokinti, ar perkalbėti, 
jei bent tik pats gyvenimas 
juos pertikrins. Bet j it* taip 
elgdamiesi ne vien sau blogų 
daro, bet ir kitiems, čiagiiniai 
dabar ant visti lietuvių labai 
šnairauja. Gali atsitikti, kad 
nė darbo nebus galima gauti. Ir 
tai vis dėl pasidarbavimo Mas
kvos pastumdėlių.

—Gerulių Ainis.

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

Daug kentėjo nuo 
nevirškinimo

•*AS turčiau dideli vidurių nevirškinimą, 
nctfalčjau nieko valdyti ir taa beveik visai 
mano nukankino ir turėjau tokius trasus 
viduriuose, kad tnrSdavan vartoti soda, 
kati Juos praAaliuus. Taipgi datur krutė
jau nuo vidurių Užkletlejimo. Dabar aš 
iaut'iuoai daug geriau. Mano vidurių virš
kinimas yra geras, viduriai veikia gerai 
ir mano nervai yra daug stipresni." Eve- 
rett Smith. Gallatin. Mo. šis pareiAkimas 
bus gera žinia kitiems, kurio kenčiu kaip 
ponas Smith kentėdavo.

Nuga-Tono taipgi yra patvirtintos. kad
X II A l< I 111 111 < > . Kasų v i'tll I IIIOHI*. l'llll j t »»*<> Rlllt- 
nų kepenų, silpni] Inkstų ir pusl«s. silpnų 
narvų ir svarbių organų, praradimo svorio 
arba stiprumo, prasto miego, užkietiejimo 
ir kitų trobelių. Nuga-Tone Jau yra su
teikusios virš miliono žmonių geresnę svei
katą. didesni stiprumų ir padaugino jfigų 
ir energija. Jei jūsų vertelga neimi jų 
savo sandelyj. reikalaukit, kad jis užsaky
tų jums iš olsclio vaistinės.

Jūsų liežuvis niekas daugiau nė
ra kaip viršutinė dalis jūsų skilvio 
ir žarnų. Pirmutinis dalykas į ku
rį gydytojas žiuri. Jis pasako stovį 
jūsų virškinimo sistemos — ir gy
dytojai sako, kad 90 nuošimčių^ visų 
ligų prasideda su inkstų ir žarnų 
nemalonumais.

Baltas ar gelsvas apsivėlimas lie
žuvio yra pavojingas ženklas jūsų 
virškinimo sistemos. Liežuvis nu
rodo apie menkiausį jūsų nuovargi; 
Kodėl jus turite skausmus žarnose, 
gasus viduriuose, rugštumus, svai
guli.

Tai yra ženklas, kad jums yra 
reikalingas Tanlac. šios geros, se
nos ir atsakančios gydudlės yra pa- 
gelbėjusios tūkstančiams kurie fiziš
kai buvo suirę. PastcbSkit kaip pir
mas butelis jums pagelbės.

Tanlac yra geros grynos gyduo
lės. Jis turi savyje saugias moks
lines daržovių dalis, šaknis, žieves 
ir žiedus, kurios yra pripažintos per 
Jungtinių Valstijų Pharmacopoeia. 
Nepirkit jų nuo savo vaistininko 
ir pradek it tuojau 'vni’toti. Jūsų pi- 
nigrai bus grąžinami atgal, jei ne- 
pagelbės.

Tanlac
& M1LUON BOTTLES USED

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms 

Pasitarkite su Dr. B. M. Ross, at
sakančiu specialistu. Jis turi tris
dešimtį metų pasekmingos prakti
kos gydyme chroniškų ir užsisenė- 
jusių ligų. Kraujo ir privatiškas li
gas. reumatizmų, skilvio triubelius, 
širdies ligas, inkstų, pūslės, šlapi- 
nimo ligas išgydo tuojau. Slaptos 
ligos, sifilis ir užkrečiamos ligos iš
gydomos. Dr. Ross sistema, moks
liniu gydymu. Yia vartojama geriau
si Amerikos ir Europos metodai.
Silpni, nervuoti ir visai suirę vyrai
Jums gali būt grą
žinta sveikata ir 
vyriškumas specia
liu gydymu kuris 
sustiprina nervus ir 
teikia stiprumo silp
niems organams. 
Atsilankykit dėl pa
sitarimo dėl bile ko
kios ligos arba silp
numo.

Dr. B. M.
3.”> So. I> vii i’lioi'n Street

Kampas Monroe Street, Chicago,

Crilly Building
Įnikite elevatorių iki penkto aukfito. Vyri] 
priėmimo kambarys ftOH,—Moterų 508. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 va
kare. NedCliomiH nuo 10 ryto iki 1 p’O 
plot. Fanedčlyj. SeredoJ ir SubatoJ nuo 10 
ryto iki 8 v u landat vakare.
Dvidešimtis penki metai tame name

■*—.----------- i j.,

«

Niežėjimas Ir deginimas odos 
yra netik nemalonus dalykas, bet 
gali atgabenti daug pavojingesnių 
odos ligų. Kad to išvengus. tai go
riausia dalykas yra vartoti Seve- 
ra’s Esko. Šios šaldančios. džiovi
nančios gyduoles prašalina niežė
jimą ir deginimą tuojau ir pada
ro sveiką ir švarią odą.

Iš pirmo Įritavimo odos varto- 
kit Sovera’H EaRo tuojau. Gaukite 
jaa savo vatstynej. Sustabdyk odos 
trubelius iš pradžių.

W. F. SEVERĄ CO.

Greitas saugus būdas 
Į vieną minutę visas skausmas dingsta— 
taip greitai komai sustoja Skaudėję kada 
vartojate Dr. Sclioll’io Zino-pads. jokia 
kitas būdas nėra tiek saugus ir tikras, 
jie prietasti prašalina—spaudimą ir tryni 
m<j autuvo. Ploni, sauganti, gydanti. 
Visose aptickosc, autuvų ir dept. krautu
vėse.—35c.

DĮtSoholfs 
Zmo-pads

Uždėkite vieną—skausmo nor!

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

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
13307—Juozui Marcinoniui
14713- Petronėlei Nenartavi

en it'ci
13302—Juozui Milušauskui
14712—Adelei Nenartavičaitei 
14725—0. Geldotienei
1 1726 Juozui Belevičjui
11721 Aleksandrui Belevičiui 
14729—Johanai Tatukienei 
14732 Onai Jurašienei 
23279—Antanui Petkui 
23284 Barborai Jenkauskienci
11708—Mari j onai Mjšeikaitei 
23280—Vladui Reivitui
14709—Domicėlei Dromantienei 
14717—Antanui Martinaičiui 
14723—Vincentai Danticnei 
14736—Jokūbui Petrai
22695- -Petronėlei Kučinskienei 
13304—Paulinai Aukštikalnai- 
. i teiJulijonaitei

24 j <>5—Barborai Margelytei
24107—Matildai Rudaitytei 
24111 Barborai šankiaitei 
24115—Onai Sakalauskienei 
24117—Onai Jonuškienei-Vi- 

niautaitei
24118—Baltrai 1 luonelienei- 

Viniautaitei

24130 Povilui Katelei
21121 -Anelei Slraigaiskytei 
24122—Juozui Grušui
2412.‘ J—J >( n n icelei M a rti n kienci 
24124—Onai Marmaitei 
24127—A nelci Baleienei 
24128 Barborai Jokubaitienei 
24129—Juozapui Valskiui 
24130—Onai Končienei 
24132—Juozui Bagdonavičiui 
24139—Juozapui A. šumpiui 
24142 - Samulioniui Juozui 
21143—Juozui Baranauskui 
24144) Maželiui Jonui 
21145—Pranciškai Maželicnei 
24147 -Antanui Bcndžiui 
21148—Antanui Kentrai 
24149—Pranui Kentrai 
24150—Marijonai Kentrienci 
24151—Kazimierui Kentrai 
56387—Juozui Karpiui 
56388 - Juoze!ai Kriaučiūnienei 
56391—Antanui Petkui 
56392—Vladislovui Miškiniui 
56393—Jonui Černiui 
56385 Anelei Dirdicnci 
56396 Pranui Dirdai 
56397—ilgnarui Dirdai 
56399—Onai Treigieneįi.

ĮDAINAVO J. BABRAVIČIUS 
— Tenoras

26058 Graži čia Giružė ir Atsigė- 
riąu Arielkytė8

26057 Žydelis iš Vilkaviškio Mie
stelio ir Pas Darželį Trys 
Mergelės

ŠOKIŲ MUZIKA
26059 Vilniaus, Valcas ir Kur tu

Eini? Polka
26056 Sesutė, Valcas ir Visiems 

Tinka, Polka
26055 Vestuvių Polka ir Jaunaved

žių Polka
ANTANAS VANAGAITIS

26053 Sparkis, Trys Vyrukai Susi
tarė ir Sena Jaunystė

26054 Barbora ir Kad Nėr Alaus
KARIŠKAS BENAS

26051 Graži, Polka ir Geltonplau
kė, Polka

26052 Pirmo Pėstininkų Pulko, Mar
šas ir Senas Draugas, Mar
šas

ARMONIKA IR GITARA 
26050 Palangos, Valcas ir Vestu

vių, Polka
KOMIŠKI DIALOGAI

— J. Geležunas ir P. Bukšnaitis 
26049 Sveikas Ligonis ir Naujas

Žiuponas
26046 Laimė ir Nelaimė ir Bevai

kis
20048 Scrantų Melagis ir šv. Ro

kus
26027 Bevaikis pas Daktarą ir Šmi- 

kis Dainininkas
ĮDAINAVO LIETUVOS VALSTY

BES OPEROS ARTISTAS, 
K. PETRAUSKAS

26028 Dul Dul Dūdele ir Bernužė- 
li-Nesvoliok

26035 Stasys ir Plaukia sau Lai
velis (Fortepionas, smuiką ir 
cello)

26040 Arija iš operos “Rigoletto” 
ir Neverk Brangi — Aš So
deika

ĮDAINAVO' LIETUVOS VALSTY
BES OPEROS ARTISTAS, 

CH. SULGINAS
26029 Visur Tyla ir Oi Berneli, 

Vientury (duetas — V. Gri
gaitienė ir Sodeika)

26044 Margarita, iš Operos “Fau- 
sst-iAH’' iv Arija ifi Operos 
“Samson’as ir Dalila”

Katalogą prisitinčiam Dykai

JOS F. BUDRIK, Ine.
MUZIKOS KRAUTUVĖ 

3417 S. Halsted St. 
Chicago, 111.

Night and Morning to keep 
them Clean, Clear and Healthy

Write for Free “Eye Čare” 
or “Eyc Beauty” Book

Feenamint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą

> i Šaknis Tik 
Mėtos
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CHICAGOS 
ŽINIOS

keletą tūkstančių dolerių. J pa
skelbimą atsiliepė jauna, gra
ži p-lė Lucy Phillips. liet eiti 
už jo tuojaus ji atsisako. Ko
dėl? Esą, ji pasiskolinusi iš ad
vokato $5,000, idant pabaigus 
mokslą, štai iš tos sumos dar 
$3,750 nesugrąžinta. Todėl su 
ženyba reikia palaukti. Musų

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Tapo sugauti trys vaikėzai, va,k’nas tečiaus parašė čekį už
kurio Imlandžio 29 d. padarė 
hold up Ritz teatre, 6331 Roose- 
velt road; tuo pačiu laiku jie 
nušovė merginą, tarnavusią te
atre, Pearl Egglester. Vaikė
zai prisipažino papildę piktada
rybę. Vienas jų yra Durmaj, 
20 metų, 2521 So. Central avė.; 
kitas — Stanley

mokėti skolą. Mergina išsinešė 
ji atiduoti kam priklauso. Vai
kinąs nesulaukdamas sugrįžtant 
busimos pačios, atsilankė pas 
policijos seržantą. Ar sulauks?

M. Šileikio išleistu 
vių vakarienė

Teatruose
Thomas, 19 
i. Ules st., o 

trečias — Albert Mas, 21 metų, 
2511 S. Troy st. Vieno šios gon
gus narių dar tebeieškoma.

Chicago teatre — pradedant 
ateinančiu pirmadieniu eis pa
veikslas “The Yellow Lilly”; 
scenos produkcija pavadinta 
“Araby”; kitoki scenos nume-

Išgėrė nuodu
P-lė Helen B. Owens, 23 

tų amžiaus, Chicagos universi
teto studentė mėgino nusinuo
dyti. Vargiai išliks gyva. Prie
žastis, manoma, buvusi ta, kad 
tėvai nesutikę leisti jai eiti 
vyro, kuri ji pasirinko.

me

nai.
l’ptown ir Tivoli teatruose 

— per dvi savaiti eis paveiks
las “The Roman Niths”; kito
ki scenos numeriai.

Oriental teatre Mark Fi- 
sher ir jo džiazo orkestras, pra
dedant gegužės 27 dieną, duos 

pavadintą “Ilere 
Bride”; kitoki nu-

Praeitą šeštadienį P. Indre- 
lio bute, 1555 N. Ifoyne Avė., 
“Naujienų” spaustuvės darbi
ninkai turėjo šaunią vakarie
nę. Vakarienė n ngta tikslu pa
gerbti ir atsisveikinti su M. 
ši įeik i u, kurs gegužės 26 die
ną apleidžia Chicaga ir vyksta 
i Lietuvą praleisti vasaros ato
stogas ir paviešėti pas tėvus 
ir gimines. Vakarienė visais 
žvilgsniais buvo gera. Ją pa
ruošė p-nia Indrelienė su savo 
moč i u t ės į >a ga I ba.

J. Lapaičiui pirmininkaujant, 
kiekvienas naujienietis linkėjo

pasiduoti šv. Petronėlės drau
gystės narės. Taigi moterims 
komanduoti pasiliko p. Taujie- 
nienė, o vyrams p. Dimša.

Ir kadangi vėl maršuodamos 
kai kurios moterų pavargo, tai 
jos susėdo į gatvekarius ir nu
važiavo į McKinley parką. Ga
lite suprasti, kad tai dar la
biau paretino neskaitlingas pa
rudavusių eiles. Bridgeporto de
monstracija išėjo, reiškia, labai 
silpna. Gerai dar, kad nuo 18- 
tos gatvės atkeliavo kun. Alba- 
vičiaus armija iš poros šimtų 
asmenų.

r n

4-TA METINĖ 
MOTERŲ 

PASAULINĖ 
PARODA

Gegužio 19—26 (apart 
nedeldienio)

300 Gražiausių Parodų 
Atlankykit svctimkalbių skyrius 

Specialią programas kaadie nuo 
J2 dienos iki 10:30 vakare

COLISEUM
įžanga 50c. — vaikams 25c.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tek Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.
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4UNCTI0N HARDWARE CO., Ine. e
Vidurmiestyj Hardware Krautuvė. Maytag Alumi- 
ninės Skalbimui Mašinos. Universal Gasiniai Pečiai

Court- 
jteikti

Nori sugrąžinti 
$6,000,000

Senatorius Thomas J. 
ney (Chicago) rengiasi 
Illinois legislaturai bilių

• ji susirinks), idant butų sugrą
žinti 102 pavietams 6,300,000 į 
dolerių, surinktų taksų už ga
soliną. Mat buvo legislaturos 
priimtas ir įėjęs galion Įstaty
mas imti taksas nuo kiekvieno 
galiono perkamo autams gasoli
no. Tą įstatymą vėliau teismai 
pripažino nekonstituciniu. Jis 
tapo panaikintas. Bet į tą laiką 
surinko jau $6,300,000.

už programą,
I Comes the
1 meriai.

Uptown i
—• pradedant 28 diena gegužės 
pasirodys paveikslas, pavadin
tas “Sorel and Son”; kitokį 
scenos numeriai.

Harding teatre — pradedant 
i gegužės 28-ta bus rodomas pa
veikslas “Across To Singapo- 
re;” scenos numeriai, jų tarpe, 

j baletas.
Norshore teatre — Ale Kva- 

le ir jo trupė duoda scenos pro
dukciją, pavadintą “Top o’ the 
World.”

nes. Veik visi jie pageidavo, 
kad “Naujienų“ ekskursijos pa
lydovas daug rašytų apie savo 
keliones įspūdžius ir parvežtų 
daug žinių iš Lietuvos.

— Koresp.

ir Tivoli teatruose

Chicagos sveikata
 ' šios savaitės Chicagos Svei- 

Gal vėl skaitys balsus kat0,s , l)ePYtament0 biH,etene .sveikatos komisiomerius, 
Pavieto teisėjas Jarecki pa- Kegel, sako: 

darė pareiškimą, kurį galim'i žalios, lapuotos daržovės 
suprasti taip, kad rasi reikės geriausia šąltinis geležies; 
suskaityti visų Chicagos pro- taipgi yra turtingos tam 
cinktų balsus, paduotus prima- rais vitaminais, reikalingais 
ry badavime. dikio augimui ir sveikatai.

-----------  tokios daržovės taipgi yra 
Dar vienas orlaivis nu- kal,ngos tuo laiku delei tų

krito žemėn

D r.

yra 
jos 
tik- 
ku- 
Ki- 
rei- 
mi- 
jos 
šu-

Iš “Lietuvių dienos”

Dabar klausimas: kodėl gi 
Bridgeportas pasirodė taip silp
nai šioje parodoje? Paklauski
te bile vieną BrTdgeporto pa- 
rapijoną (lygiai ir kitų kolo
nijų rimtesnių lietuvių) ir gau
site atsakymą, Tas atsakymas 
bus daug maž toks.: Jei ren
gėjai norėjo tikrai surengi i 
Lietuvių Dieną, tai jie turėjo 
sušaukti višus lietuvius pasi
tarimui, pasikalbėjimui ar rei
kia jį rengti, ar galima jį pa
sekmingai surengti. Dabar gi 
rengė viena partija, o pasisa
vino visų lietuvių vardą; mes 
esame katalikai, taip, bet mes 
nepritariame tam, kad 
partija pasisavintų teisę 
lietuvių vardu kalbėti.

'lokių atsakymų man
girdėti ne iš vieno nuoširdžiai 
tikinčio kataliko. įdomus reiš
kinys. Li; luvos reikalais, Lie
tuvos labu, parapijų nariai yra 
susidomėję kaip ir kitų srovių 
žmonės. Bet jie yra daug pa
kantesni, negu jų vadai, ir ne 
taip godus garbės, 
dai.

----------- -- —------- -----------—"S

Rūgštumai Viduriuose
“Phillips Milk of Magnesia” 

Geriau negu Soda

vi en a 
visų

teko

1335 VVashington Avenue 
Ratine, Wis.

Tel. Jackson 3284

tikėtis, 
“Lietu- 
pasek- 
“Drau-

Kaip ir galima buvo 
katalikų vadų rengtoji 
vių diena” neišėjo taip 
minga, kaip marijonų
gas" ir parapijų viršilos tikė
josi ją išeisianti. O labiausia 
rengėjus suvylč Bridgeportas.

štai Bridgeporto Draugijų ir 
Kliūtų 
so, tur 
kliubai.

1

Susivienijimui priklau- 
but, 13 draugijos ir 

Iš jų tik trys — šv. Jo- 
Jurgio ir šv. Kazimie

ro — draugijos buvo nutaru
sios prisidėti prie apvaikščioji- 
mo. Pagalios prieš pat apvaikš- 
eiojimo dieną (t. y. šeštadie
nyje) dvi draugijos, būtent Šv. 
Kazimiero ir šv. Jurgio, sušau- 

kstra susirinkimus ’ir nu-

kaip va-

kiek teko 
parkų šū

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit vartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arba 
rugštumų, acid, gasų viduriose 
ir palengvinimas ateis tuojau.

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio ’ kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil
lips”. Dvidešimtis penki ir pen
kiasdešimtis centų buteliukas, 
bile kokioje aptiekoje. “Milk of 
Magnesia” yra U. S. Užregis
truota Trade Mark per The 
Charles H. Phillips Chemical Co. 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

KENOSHA AUTOMOBILISTŲ ATYDAI
Ar žinote, kad Juozas Jurevičius perorganizavo ir 

įsteigė naują Oil Station po vardu

WEST SIDE FILLING STATION
Kampas 52nd St. ir 22nd Avė.

KENOSHA, VVISCONSIN

Nupigino gasoliną nuo 16c. iki 14% už galioną ar

ba gausite 6 galionus už $1. Jus galit sutaupyt daug 
pinigii perkant gasoliną ir Oil dėl automobilio iš 

musų stoties. Atsivežkit sj apgarsinimą pirkdamas 
10 galionų gasolino gausit 1 kvortą aliejaus veltui.

Iš visų kolonijų, 
patirti, Į McKinley 
maršavo ar suvažiavo apie 1,000 
žmonių. Žinoma, buvo ir dau
giau žmonių, bet šie suvažia
vo pažiūrėti kaip ir kokio 
“shoxv”, taigi ceremonijose ne
dalyvavo tiesioginiai. Nestebė
tina todėl, kad vienas kitas kal
bėtojas nusiskundė, jogei liek 
žmonių, kaip dėl Chicagos, tai 
per mažai. Reporteris.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Čia Yra Tvirtumas!

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

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

k ė 
tarė nedalyvauti.

Ir štai jums pasekmės. Ka
da sekmadienyje apie 2 vai. po 
pietų Auburn gatvėje sustaty
ta bridgeportiečių eilės mar- 
šuoti, tai pasirodė, kad visa 
armija susidarė iš .‘18 moterų 
ir 3 vyrų.

Giminiausias komandierius tu
rėjo būti p. Dimša. Vienok jo 
autoritetui, matyti, nenorėjo

Akys, Ausys, Nosis, Gerklė

Men

ti

iixixnnxnmmxmmi

TUBBY

plLZENBAUft

tą taksų, kurią neša taksų 
kėtojai. *

MŪRINIS arba MEDINIS
C 4 H jmokčti — kiti lengvais 
S* I U mokėjimais

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

Dr. F. O. Carter 
177 North State Street 

Sekamos durys nuo Chicago
teatro, 2-ros lubos 

Valandos: 9—5, Nedčlioj 10—12

$3.00

50c

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

THE PIIZEHBRAU CO- CHICAGO

$2.50

$1.50

Specialia pasiūlymas vertelgoms.
Phone Haymarket 8335

me oo*r V
COME

- OU3

neralų ir vitaminų, kurių 
turi savyje ir kurie padeda

Wm. Henderson, orlaivinin- daryti kaulus, dantis ir krau- 
kas, sunkiai sužeistas. Orlaivis, ją.
kuriuo jis lėkė, nukaito žemėn 
ties I)owners Grove. Nelaimėje 
žuvo J(%n A. Doynson, 
dersono pasažierius.

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrys. 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, 101 S. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedčlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietųNurodymai yra paduoti biu- 

letene, kaip priruošti tinkamą 
daržovių maistą kūdikiui. Ge
rai nubalansuotas maištas kū
dikiui privalo būti sudarytas iš 
krakmolinių daržovių, kaip bul
vės arba ryžiai; šakninių dar
žovių, kaip saldžioji bulvė ar- 

nutarė ba burokas; ir iš lapuotų dar- 
gatvės , žovių, kaip spinakai, salotai ar 

žaliumos. Kai verda- 
valgis turi būti išsunktas

jo sveikatai”.
Pradėjus maža dalimi ir laip

sniškai didinant šią jo valgio 
porciją, į savaitę laiko daržo
vių maistas turi visai pavaduo- 

pieną tai jo valgio valandai.

Nebetaisys Halsted 
gatvės

Valdininkai, sakoma, 
ncbeplatinti So. Halsted
toje vietoje, kuri yra tarp Her-, kitokios 
r i son ir Fulton gatvių. Priežas- ma, 
tis — pastangos sumažinti naš- per sietą, kadangi to senumo 

mo- kūdikis neturi dar dantų, ku
rių pagalba jis galėtų sumalti 
duodamą maistą.

“Bukite užtikrinti, kad kū
dikis mėgs naują maistą”, pa

pu- taria Dr. Kegel. “Nekalbėkite
laikraštyj norįs Į apie tai, buk kūdikis 
gražia panele to ar kito maisto, kai 

su ja. Paskelb- jūsų kalbą. Jis gali 
ir pinigų turįs ti daugiau, negu jus 

Nesiliaukite siuliję jam 
jei jis atsisako valgęs.

•a labai svarbus

Dar abejoja
Adolph Quataker, kalvis, 

skelbė piršlybų 
susipažinti su 
tikslu apsivesti 
ta taipgi, kad

iš-
I U mokėjimais į 24 mėnesius 

Musų speciališkurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokių stylių ir rųšių. I

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

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

Pasauline paroda 
Chicagoje

Pasaulinė paroda Chicagoje, 
1933 metuose, yra bustinama 
nepaliaujamai. Tarpe kita ko 
tapo padarytos sutartys, sulyg 
kuriomis Chicagos paroda bus 
garsinama įvairiose pirmesnėse 
paradose, tarpe jų, Barcelonos 
parodoje, Ispanijoje, rudens jo- 
markoje Leipzige, Vokietijoje, o

nemėgia
jis girdi

supras-
manote.
maisto, ’taipgi čia Amerikoje, trijų šim- 
Daržo-ltų metų Massachusetts įlankos 

maistas' sukaktuvių apvaikščiojime.

Ten ir iš 
LIETUVOS 

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių 
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms 

Prie vietinių agentų 
arba 

130 La Šalie St 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD

Turtas

VELTUI Dabar
Gausite High - bąli 
stiklę 25c. vertės 
veltui prie kiekvie
no keno Pilzen- 
baur. Gaukit tą 
stiklę Šiandie.

Hush Money

Sov CALl

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS "VIENYBĖS” KNYGYNE

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

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...... .
Mokykloms ir Seimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti svęikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

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

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

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose --------------— $7.0Ū
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ..................   50e

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ....................................................  15c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.
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tu padėti spausdintą paras;), nose” buvo jam šis priekaištas 
nors ir paties gerb. “Naujienų”'padarytai? Kodėl jisai neužsi- 

4*001 redaktoriaus. Su tokiu “mano'minė apie tai savo ilgoje “išpa- 
| parašu” buvo išleistas įsaky-jžintyje”, kuri per daugelį nu- 

.‘75 mas Tauragėj 1927 m. i’ugsėjo merių ėjo “Sandaroje’’?
9 dieną, pagalios tą pačią dieną Dabar jisai randa reikalo pri-

.75
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ti dieną, pagalios tą pačią dieną
mano “parašą” paliko Soltonas sipažinti, kad jo parašas buvęs 
Tauragės banke, paimdamas pi- padėtas ir po tuo rašteliu, kurį 
nigus. Aš visiškai nesuprantu,•paliko Tauragės banko krausty- 
kaip galima už tai mane kaltin
ti ir barti.

Ateina iš Lietuvos dar tokių

valstybė, tačiau yra pergyvenu
si daug visokių krizių. Rim
čiausias krizis jvyko laike vieš
patavimo Povilo I, kuomet Ita
lija aneksavo šiaurinę salos da
lį. Buvo rimto pavojaus, kad 
Tavolara bus visiškai prijungta 
prie Italijos. Bet Povilas I bu
vo gudrus diplomatas ir išsau
gojo nepriklausomybę. Tavolara 
karalius gyvena gražiame palo- 
ciuj, kuris yra papuoštas miru
siųjų valdovų paveikslais.

tų atliktos tinkamai. O už visa 
tai atsako mano kišenė.” To
liau jis savo laiške grūmoja 
“streiką” paskelbti, jeigu jo 
asistentams nebus padidinta al
ga 25%.

Alga, matyti, buvo padidin
ta, nes galabijimai žmonių Pa
ryžiuj ne tik nesustojo, bet dar 
labiau padidėjo.

Charles Sanson paėjo iš bu
delių šeimos. Septynios San- 
sohji gentkartės ėjo budelio 
pareigas. Pirmas Sansonų bu
vo paskirtas budeliu 1688 m. 
Charles ir jo šeši broliai visi 
buvo budeliai. Jie operavo 
Paryžiuj, Tours ir Rheins.

Charles Sansoną paskyrė bu
deliu karalius Liudvikas XVI, 
kurį penkiolikai metų prabėgus 
jis turėjo nugalabyti. Mėnesiui 
praslinkus po karaliaus nužu
dymo Charles Sanson parašė į 
laikraštį laišką, kuriame jis gy
rė karaliaus nepaprastą drąsu
mą.

Pasak padavimų, Sanson 
gyveno tik šešis mėnesius 
karaliaus nužudymo. Esą
baisiai susikrimtęs dėl kara
liaus mirties ir sunkiai susir
gęs.

Tikrumoj vienok buvo visai 
kitaip. Sanson budelio parei
gas ėjo iki 1795 m., į mirė 1806 
Jam einant budelio pareigas, 
“našlė” (taip franeuzai vadino 
giljotiną) turėjo daugiausia 
darbo. Nuo 1793. m. balandžio 
mėnesio iki liepos 1795 m. bu
vo nukirsta 2,831 galva. Ir dar 
kokios galvos! Ne tik kara
liaus galva, bet ir galvos žymių 
mokslininkų, poetų, oratorių ir 
t.t. Pakaks paminėti garsųjį 
chemiką Lavoisier, poetą Che- 
nier ir Dantoną.

šiandien “našlė” turi pasiten
kinti paprastais kriminalistais, 
—tokiais kaip Landru, kuris 
išviliodavo iš moterų pinigus, 

paskui jas nužudydavo.
Kiti laikai, kitos dainos.

Sovietų rankvedžiai. 
- Ir budeliui užėjo 
blogi laikai. - Val
stybė, kuri turi 
800 piliečių.

tojai, pasiimdami pinigus. Te- 
čiaus ir tenai buvę pasielgta be 
jo žinios..... Ir jam rodosi, kad 
jeigu jisai taip pasakys, tai tuo- 
jaus visi turės tikėti.-Kas čia: 
ar neapsakomas žmogaus naivu-

17.00
8.50
1.75
1-25 kaltinimų man, kam, girdi, aš

’ 0 aplamai imant važiavęs Lenki
jon, lindęs j tą plečkaitininkų ____ r_________
verdamą košę, nes ligi mano iš- mas, ar kas kita?

‘{J}. važiavimo iš Vokietijos jau bu-
£50 vęs įvykęs Rygoje Lietuvos imti pinigai iš Tauragės banko, 

emigrantų kongresas, per kurį .tai mes stebimės, 
jau buvę mesta šviesos apie .dar nesėd: Kaur.v 
plečkaitininkų parsidavimą Len- Juk Majaus adresas yra Lietū
ki j ai.

Kas skaitė mano dienoraščio vadinasi, Lietuvos valdžia žino, 
nuotrupas “Sandaroje”, tam kur jisai randasi, ir ji gali pa
bus labai numanu, jog aš mažai' reikalauti jį išduoti, kaipo kri- 
ką tegalėjau žinoti. Smulkiai

.75

4.00 Jeigu Majaus parašu tapo pa-

s

VOLDEMARAS PERSISKYRĖ SU FEDERANTAIS

Lietuvos valdžios laikraštis “Lietuvos Aidas” pra
neša, kad federantų lyderis Milčius “turėjo pasitraukti” 
iš valstybes, kontrolieriaus vietos, f

, kodėl jisai 
nesėdi Kauno kalėjime?

vos pasiuntinybėje Berlyne —

minalį nusidėjėlį (teismas jau
Smetona jį atstatė, apie Rygos kongresą tesužino-.paskui surastų, ar jisai kaltas,1S ValSLyOeS- Koiiuroiieiiaus V1VCUB. kjmuLvua Jį auovauv, ‘

pasiremdamas tuo Konstitucijos paragrafu, kuris sako, J*«u tĮk į Vilnių patekęs, kai pa- ar ne). Bet Lietuvos valdžia jo 
kad respublikos prezidentas skiria ir atleidžia valstybės Ltn.kbIJ0!; 1 

r r Lietuvos laikrasčkontrolierių.
Vadinasi, iš valdžios iškrito ir trečiasis krikščionių

nereikalauja, nors jisai skelbia
si esąs labai didelis smetoninio 

pasikalbėti su jo dalyviais dau-| fašizmo priešas. O su kitais pa
ginu. ” ” --- JCi-i tz —i

, Latvijos ir 
laikraščius ir gavau

T“Večerniaja Moskva” sarkas
tiškai kalba apie rankvedžius, 
kuriuos leidžia sovietų mokyk
loms pati valdžia.

Nelengva yra, rašo laikraštis, 
jauniems dantims, kurie grau
žia mokslo granitą totorių res
publikoj.

Granitas turi daug briaunų 
ir jį priseina graužti iš visų pu
sių. Graužia, sakysime, iš ma
tematiškos pusės. Mokykloj 
užduoda mokytojas uždavinį 
spręsti.
“Trys kaimiečiai bendrai išnuo
mavo nuo dvarponio pievą. Vie
nas sumokėjo tiek, o kitas ši
tiek. Kiek tad prisiėjo pamo
kėti trečiam, jeigu viso dvar
ponis gavo anakiek?”

Vaikai susidomėjo, vienok 
ne tiek tuo, kokią sumą turėjo 
pamokėti trečias kaimietis, kiek 
tuo faktu, kad iš kažin kur at
sirado nematytas žvėris — dva
rininkas.

— Drauge mokytojau, argi 
dvarininkai tebegyvuoja? Apie 
juos mes tik istorijoj skaitome.

Ne mažiau galvosūkio vaikai 
turėjo ir dėl kito uždavinio.

“Ponia padalino 21 kapeiką 
ubagams, po tris kapeikas kiek
vienam. Kiek buvo ubagų?”

Vėl vaikai susidomėjo ne tup, 
kuo jiems reikėjo susidomėti. 
“Ponia” atkreipė visą jų dėmė

Skaitytojų Balsai
I

[l/ž išreikštas šiame skyriuje
' nuomones Redakcija neatsako] •

“Gudruoliai”
Kartą, neturėdamas ką veik

ti, paėmiau komunistų laikraš
tuką “Vilnį.” Žiuriu, redakto
rius rašo, kad “Birutės” cho
ras ir “Kanklių choras” — abu 
vieną dieną turėję parengimus, 
ir, girdi, “nežiūrint to, kad die
na buvo šilta, visgi ‘Kanklių 
choras’ keleriopai daugiau lai
mėjo negu ‘Birutės’ choras”.

Minimuose parengimuose ne
buvau ir apie jų “laimėjimus” 
nežinau. Ne apie tai noriu ra
šyt. Noriu tik pastebėt to re
daktoriaus “gudrumą”. Sulyg 
jo nuomone išeina taip, kad 
šiltoje dienoje ne “Kanklių cho
ras” turėjo “laimėt,” o “Biru
tės” choras, arba bent priva? 
Įėjo išeit lygiomis, bet kažin 
kodėl įvyko kitaip, nes “nežiū
rint to..., visgi ‘Kanklių cho
ras’ laimėjo”. Del tokios oro 
klaidingos rodyklės, redaktorius 
parašė pastabą.

Pagalios prašyčiau tų našiais savo priešais Kauno val- 
'dovai ceremonijų nedaro. Kuo 
išaiškinti šitokią Voldemaro 

“ ” linkui kap. Ma- 
nusižengimas, jaus, ir kuo išaiškinti pastarojo 

esą aš plėšęs Tauragės banką, pažintį su Lietuvos pasiuntiny- 
Man reikėjo laiko atžvilgiu lai- be Berlyne? Ar ne kyla čia 
mėti, kol paaiškės tikri krimi-, kiekvienam bešališkam žmogui 
Balistikos kaltininkai. Tai ir nuožvalga, kad tą “Tauragės 
šiuo atžvilgiu prašau manės, komendantą” Lietuvos fašisti- 
perdaug nebarti. nė valdžia vartoja, kaipo įrankį,

Aš nepretenduoju
tos vadus, nei į kitus aukštus ■ 
ponus, tad nėra labai svarbu, 
ar kas mane peikia ar giria, pa
galios gaila brangaus laiko ir 
popieriaus. Todėl į šališkus ir 
neteisingus puolimus iš bet ku
rios pusės toliau vengsiu atsa
kinėti, palikdamas tai jų auto-: 
rių sąžinei ir visuomenės teis-1 
nuii. Už visas savo tariama-. 
sias ar tikrąsias nuodėmes vi-

bloko šulas. Pernai metais buvo išspirti iš valdžios krik-į kaltintojų dar įeiti į mano kai-' 
ščionys demokratai ir ūkininkų sąjunga. Gi darbo fede- lį, kuriame aš lįndojau tuo me- 
racija suskilo: dalis jos pasiliko valdžioje, o kita perėjo 'tu: m»» buvo primesta sunkus “toleranciją 
opozicijon. Dabar tautininkai nutraukė ryšius ir Su “iš-jkriminališkas r.--—=— - —
tikimąja” federantų frakcija. Dėlto tai, kaip buvo pa
stebėta “Naujienose”, pastaruoju laiku ėmė kritikuoti 
valdžią ir federantų “Darbininkas”.

Taigi Smetonos partija dabar turi viską viena ap
žiojusi — taip, kaip bolševikai Rusijoje arba fašistai 
Italijoje. Tik vargas smetonininkams, kad žmonėmis jie 
labai neturtingi. Jie vos bepajėgia šiaip-taip užpildyti 
ministerių vietas, o į kitus urėdus jau jiems tenka ieš
koti žmonių svetimose - srovėse.
pav. Lietuvos pasiuntinybėse užsieniuose 
krikščionys arba jos gyvena be “gaspadorių”.

Kas apžioja daugiaus, negu gali nukąsti, galų gale

nei į tau- savo tikslams?
Savo pirmesnius prisipažini

mus dėl organizavimo “armi
jos” Vilniaus krašte ir dėl savo 
važinėjimų pas Pilsudskį p. Ma
jus aiškina tuo, kad jisai turė
jęs gelbėti savo gyvastį. Bet tai 
ne pateisina jį, o tik nurodo jo 
elgesių priežastį. Ir tie, kurie 
parsiduoda svetimoms val
džioms arba kurie už provoka- 

. , . torius tarnauja savoms vai-
------------------- sados esu pasn-uošęs atsakyti Ljžjąms> beveik visuomet taip

Sekmadienį įvyko rinkimai į Vokietijos reichstagą pneš Lietuvos liaudį ir bešalis 
ir Į Vokietijos landtagą. Pilnų davinių iki šiol dar nėra, 
bet iš to, ką telegramos praneša, matyt, kad rinkimai: 
parodė stambų balsuotojų pakrypimą kairiojon. Deši
niosios ir vidurinės partijos tapo sumuštos, o kairiosios 
laimėjo.

Kaip “Naujienose” buvo pirmiau rašyta, šiuose

Del šitos priežasties, 
tarnauja

RINKIMAI VOKIETIJOJE

ką teismą.
Aukštai gerbiąs Tamstą

A. Majus,
Berlin, 1928 m. IV. 40.

daro ne dėl smagumo, bet iš bė
dos.

Jeigu
tarnauti

• • •

iš bėdos buvo galima 
Pilsudskiui, važinėti 

Varšavą ir pildyti jo 
įsakymus, tai kodėl negalima — 
taip pat iš bėdos — dabar vers-REDAKCIJOS PRIERAŠAS

.... ... , . . - • 1 1 • • Aukščiaus išspausdintas kap. kalnus ant galvos Plečkai-
v okietijos rinkimuose svarbiausia ėjo klausimas apie jųujaus straipsnis buvo skirtas ar ^am palieps atstovybė

1 Berlyne ?
Kap. Majus turėtų žinoti, kad 

jo žodžiai reiškia tiek pat, kiek 
"t.,i ir kiekvieno kito žmogaus. Kuo-• Veli į

* I t • • • » M i • • i 1 • J •

dėl bešališkumo davėme jam 
čionai išsireikšti.

Ne musų dalykas būti Ma- 
Tai reiškia, kad kokie du milionai žmonių, kurie pirmiau jaus> arba jo kaltinamojo Pleč- 
remdavo monarchistus, dabar persimetė į kitas parti- kaičio, teisėjais. Mes tik išreiš- 
jas. Iš šitos didelės armijos balsuotojų po dalį gavo tur-, kerne savo nuomonę, remdamie- 
but visos radikalės partijos, neišskiriant ir fašistų. viešai žinomais faktais. Ar

Tuo budu sustiprėjo ne tik socialdemokratai, bet ir i 
komunistai su fašistais. Apie komunistus, beje, dai’ ne
žinoma, kuriai jų frakcijai geriausia pasisekė, nes jie* 
ėjo j rinkimus suskilę.

Komunistų ir fašistų sustiprėjimas yra, žinoma, 
neigiamas reiškinys. Tečiaus šitos dvi kraštutinės sro
vės vargiai sudarys daugiau, kaip 15 nuošimtį atstovų 
naujame reichstage. Nusveriančią rolę jame vaidins so
cialdemokratai su kokiais pusantro šimto atstovų

tai, ar nacionalistai (monarchistai) — ar socialdemok
ratai bus vadovaujanti partija ateinančioje Vokietijos jį, atsiuntė jį “ 
valdžioje. Kovoje tarp šitų dviejų galingiausių Vokieti- Kadangi “Naujienose 
jos partijų socialdemokratai pergalėjo. Nacionalistai^11™ kritikuojamas, 
neteko trečdalio ar daugiaus balsų ir atstovų: vietoje 
110 atstovų reichstage jie dabar turės mažiaus kaip 80.

“Sandarai”, bet asmuo, gavęs 
atsiuntė jį “Naujienoms”, 

p. Majus

met jisai kaltina kitus, o kiti 
kaltina jį, tai tiesa pasirodo tų 

įpusėję, kurie turi įrodymus.

Kalėjimai pilnėja

te- 
po 
jis

Bet paliksime aritmetiką ša
lyj ir pažvelgsime į kalbos lek
ciją.

“Dievo paukštutė nežino
Nei rupesnių, nei darbo”...
Kito pavyzdžio, kuris butų 

geriau tikęs, mokykloj nesura
do. Nei rupesnių, nei darbo! 
Šimto nuošimčių ideologija!

Bet toliau į mišką, sako laik
raštis, — 
trameciai mokiniai mokinasi 
atmintinai Aksakovo eiles:

0

daugiau malkų. An- 
mokiniai

Na ar tai jis “negudrus”? 
Jis “gudrus”, bet jo sėbras dar 
“gudresnis.” Tik pažiūrėkite ką 
aus fašo.

To paties laikraštuko num. 
110 redakcijos straipsny jis aiš
kina “Kaip kapitalistai aplupa 
publiką” ir nurodo, kad išven
gimui to aplupimo reikia paim
ti “įstaigas (turbut šalies tur
tus. Kom.) į valst. nuosavybę 
ir dirbančių darbininkų kon-

si viešai žinomais faktais. ___ 
I ta nuomonė yra teisinga, ar ne, 
galės parodyti tiktai bešališki 
tyrinėjimai žmonių, kurie stovi 
arčiau prie tų visų įvykių. 
Mums Amerikoje, žiūrint į tą 
liūdną ir nešvarią dramą, ku
rioje Majus su Plečkaičiu su
vaidino vadovaujančias roles, 
sunku įžiūrėti, katras jų dviejų 

y" yra baltas, o katras juodas: 
ir taip juodu vienas antrą ap- 

partijos, su kuriomis jie sudarys bloką. Naujoji Vokie- drabstė purvais, kad abudu iš- 
tijos valdžia todėl veikiausia bus tokia, kokia iki šiol' 
buvo Prūsuose — arba dar kairesnė. O tai reiškia dide
lį laimėjimą Europos demokratybei ir taikai.

skaitlinės parodo 
prasižengėlių skai-

informacijos net iš 
informacijos

KAP. MAJAUS ATSAKYMAS GERE 
“NAUJIENŲ” REDAKTORIUI

Lietuvoje nuo baudžiavos lai
kų tebėra priežodis: dvaro var
tai platus įeiti, bet siauri išeiti. 
Tai aš pajutau beveik nuo .pir
mųjų savo patekimo dienų į 
Lenkiją. Lenkijoj pas Plečkaitį 
išbuvau arti mėnesio, nors nuo 
pirmųjų dienų ruošiau pabėgi
mo planu. Visa reikėjo daryti 
taip, kad nebūtų nū mažiausio 
įtarimo, jog aš ketinu bėgti, ki
toniškai mano dienos butų bu
vusios suskaitytos. Rodos, ant- 
ra mano ten buvimo savaitę tu
rėjau gražią pamoką, kai keli 
emigrantai, kurie smarkiau pro
testavo prieš lenkų karininkų

kišimusi į emigrantų reikalus, 
buvo suimti, atiduoti Lenkų 
žvalgybai ir, rodos, nužudyti, 
pav. Bortnikas. Pagalios man 
svarbu buvo išaiškinti kuo dau
giau tas reikalas, kiek Plečkai
tis turi bendro su Lenkų val
džia ir kiek tų jo žygj remia 
Lenkijos visuomenė, demokrati
niai sluoksniai ir socialistai. De
ja, turiu pasakyti, jog tik su 
Lenkijos valdžia viskas daroma.

Visai be pamato mane “Nau
jienos” bara už pasirašymų )X) 
“protesto žodžiu” gruodžio 17 
d. “Pirmyn”. Tokiomis sąlygo
mis galima po bet kokiu protes-

rodo vienodu.
šis kap. Majaus pasiaiškini

mas, deja, ne pašalina neaišku
mus, bet dar. labinus juos pa
didina. Mes anąkart (“Nauj.” 
70 num.) stebėjomės, kodėl Ma
jus, kuris dabar smerkia Pleč
kaitį, kaipo pasamdytą Pilsuds
kio tarną, pasirašė po politinių 
emigrantų “protesto žodžiu” 
(tilpusiu “Pirmyn” ' gruodžio 
mėn.), kur buvo pareikšta, kad 
nei PlečkaitiS, nei kiti Lietuvos 
emigrantai neturį nieko bendra 
su Lenkijos valdžia. Majus 
bar aiškina tai, sakydamas, 
jo parašas buvęs padėtas 
tuo protestu be jo žinios, 
ar Majaus tvirtinimas yra įro
dymas? Laikraštis “Pirmyn” 
tvirtina priešingai ir savo tvir
tinimus remia Majaus rašytais 
laiškais. Tai katroje pusėje da
bar tiesa?

Ir kodėl kap. Majus susigrie
bė užginčyti savo parašo auten- ?2,248. North 
tingumą Itk po to, kai “Naujie- mažiausia — 30. (FL1S).

jokių raportų. 
Deląsvarę, netu- 
kalūjimo nū re-

da-
kad

po 
Bet

“ I zvon smiriajuščij 
Vsiem v dušu prositsia, 
Okrest szyvajuščij,
V poliach raznositsia...”

(Ir varpo skambėjimas rami
nantis visiems į sielą prašosi, 
aplinkui kviesdamas, laukuose 
skaidosi).

Trečiametis pasiekia aukš
čiausio žinojimo laipsino. Jam 
užduodama išmokti atmintinai 
“Dainą rusų carui.” Ta daina 
randasi ne kokioj monarchistų 
knygoj, bet pačios valdžios 
spausdinamuose rankvedžiuose.

Laikraštis piktai klausia, ką 
visa tai reiškia ir kodėl Gosiz- 
datas taip baisiai yra apsileidęs.

* * ♦
Deibler, oficialis Franci jos 

budelis, prieš kiek laiko nusi
skundė valdžiai, kad jo uždar
bis žymiai sumažėjo. Budelio 
įplaukos vyriausia sumažėjo dėl 
to, kad giljotinai -(prietaisas 
galvoms kirsti) sumažėjo dar
bas. Dabartiniu laiku Franci- 
joj daug mažiau bėra pasmer
kiama žmonių mirčiai, negu 
prieš karą. Tankiai net pas
merktiesiems prezidentas mir
ties bausmę dovanoja, štai ko
dėl ir Deibler’ui užėjo “blogi 
laikai”, nes jo įplaukos priklau
so nuo nugalabytų žmonių skai
čiaus.

Tačiau tai nėra pirmas bude
lio nusiskundimas. Rugpiučio 
6 d. 1791 m. Charles Henri 
Sanson, franeuzų revoliucijos 
budelis, parašė ilgą laišką, ku
riame jis išdėstė savo blogą pa
dėtį. Tiesa, giljotinai “darbo” 
tuo laiku netruko; bet, kaip sa
ko Sanson, “kadangi aš negaliu

Komercijos Departamentas 
išdavė pradinį pranešimą apie 
kalėjimų ir reformatorijų gy
ventojus 1926 metuose. Tos at
spausdintos 
padidėjimą 
čiaus.

Surinkta
44 valstijų. Tos
įnima net 92 iš 95 valstijų ka
lėjimų ir reformatorijų. Pilnos 
informacijos gautos iš 4 fede- 
ralių “penai” įstaigų. Trys val
stijos, Alabama, Florida ir Ida- 
ho nepristatė 
Viena valstija, 
ri nė valstijos 
forma tori jos.

Tie 92 kalėjimai ir reforma- 
torijos, kurios roportavo 1926 
metuose, turėjo iš viso 41,942 
kalinių per 1926 metus, suly
ginus su 33,298 1923 m. ir 
26,415 1910 m. Federaliniai ka
lėjimai turėjo 5,010 kalinių 
1926 metais, palyginus su 1923 
m. 3,703 ir 1910 m. 987.

šioj šaly vis matyt padidėji
mas prasižengėlių skaičiaus. 
Sausio 1 d. 1927 m. New Yor- 
ko valstijoj buvo 7,298 kali
niai, Ohio — 6,209; Illinois — 
6,038; . Californijoj — t-5,826; 
Michigan 5,115; Peiiųsylva- 
nijoj 4,710; Indiana — 3,- 
611; Missouri r- 3,442; Texas'buti vienu ir tuo pačiu laiku 
- - 3,201; Georgia •

------ -
— 2,945; į visose vietose, tai man prisiei- 

Kansas — 2,675 ir Kentucky—(na samdyti kompetentiškus 
Dakota turėjo asistentus, nes publika reika- 

I Jauja, kad mirties bausmės bu-

Europoj yra valstybė, apie 
kurios egzistavimą mažai kas 
težino. Žemėlapiąi tos valsty
bės neparodo. Valstybės var
das—Tavolara. Ji randasi neto
li nuo Sardinijos, Pietų Euro
poj.

Tavolara yra mažutė sala, 
kuri turi 800 gyventojų. Kaipo 
atskira valstybė ji pradėjo gy
vuoti prieš 80 metų.

Ta miniatiūrinė monarchija 
yra nepriklausoma ir turi savo 
karalių. ■ Apie trys mėnesiai at
gal mirė Tavoliaros valdovas 
Povilas I. Po jo mirties sostą 
užėmė Povilas II.

Užimdamas sostą, Povilas II 
paskelbė proklamaciją, kurios 
turinys pasiekė Sardiniją ir tuo 
budu atkreipė pasaulio dėmesį.

Carlo Bartheloni, kuris vieš
patavo kaipo Karolis I, buvo 
tėvas dabartinės karališkos di
nastijos. Jo tėvas, Giu aplei
do Sardiniją ir apsigyveno Ta- 
volaros saloj, žvejai ir gyvulių 
augintojai pasekė jo pėdomis, 
ir trumpu laiku saloj atsirado 
apie 200 gyventojų. Tarp gy
ventojų viešpatavo patriarchiš
ka tvarka. Bartheloni šeimos 
galva buvo jų valdovas.

Kartą Tavolara aplankė Ka- 
rolis-Albertas, Sardinijos kara
lius. Sustojo jis pas seną 
Giuseppe ir juokais pasakė: 
“Aš esu Sardinijos karalius, o 
tu, kiek man teko girdėti, tapai 
Tavoralos karalium”.

Carlo Bartheloni, seno Giu- 
seppe’o sūnūs, girdėjo tuos žo
džius. Tėvui mirus, jis kreipė
si į Sardinijos karalių, prašyda
mas, kad jam butų pavesta 
valdyti Tavolarą ir suteikta ka
raliaus titulas.

Karalius Albertas išpildė pra
šymą ir tuo budu Bartheloni 
šeima įsigijo karališką titulą, o 
Tavolaros sala tapo nepriklau
soma valstybė.

Nors Tavolara yra mažute

Matote, paimti turtus “į dir
bančių darbininkų kontrolę.” 
Re iškia, jis surado ir nedirban
čius darbininkus, kuriems tur
tų kontrolę paduot negalima. 
O jei jau yra nedirbantys (re
guliariai) darbininkai, na tai, 
žinoma, gali būt ir dirbantys 
nedarbininkai.

Tai va kokie Babelio bok
štai dabar kabalduojami tame 
komunistų laikraštuke, kuomet 
jo redaktoriais taj>o apgailėti
no protelio peneiukai — neūž
augos.

Komunistas.

616
STOFFEL’S, Ine.

State St. 616 State St.
Racine, Wis.
Tel. J3353

Kaurai, karpetai, linoleum, Lan
gų Užlaidos, Draperies. Olselin 
ir Retail. Išimtini pardavinėto
jai, 8% pigiau už cash.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

Mėgėjai rimtų ir pa
mokinančių straips
niu visuomet skaito 
GYVENIMĄ. Įsigy- 
kit ir skaitykit žin- 
geidų gegužinį GY
VENIMĄ!
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

18-ta gatvė
P-nia Gailės ėjo alėja ties 

namais 717 VVest 21st place. 
Ją užpuolė šuva. Jai surikus, 
atbėgo jos vyras ir nuvijo šu
nį. Po to šuva puolė jos vyrą, 
Juozą Gailį. Tas, norėdamas 
atsiginti, spyrė šunį. Pamatęs 
tai, šuns savininkas puolė Gai
lį. Gailis išėmė warantą prieš 
šuns savininką. R.

Town of Lake
lYoples Stock Yards Bank 

šiomis dienomis išleido skait
lingą ekskursiją Europon. Su 
ekskursija išvažiavo 120 žmo
nių įvairių tautų. Palydovu eks
kursijos šepetovskis. Iki New 
Yorko taipgi važiavo p. VVeb- 
ster, banko vice-prezidentas.

Reikia pasakyti, kad dėl taip 
ankstyvaus laiko ekskursija bu
vo ytin didelė. O tai reiškia, 
jogei Peoples Stock Yards 
Bankas rūpinasi patarnauti sa
vo klijentams ir kad žmonės 
tai įvertina ir pasiliki Banko 
patarnavimu.

Nestebėtina, kad pasitikti. Da
lykas toks, kad Peoples Stock 
Yards Bankas yra vienas se
niausių bankų šioje apielinkė- 
je; jis yra vienas stambiausių 
bankų, jei neskaitysime vidur- 
miesėio bankų.

Kalbamoji ekskursija išvyko 
į uostą Cherbourg, o pasiekus 
jai tą uostą, ekskursijos daly
viai išvažiuos į savo šalis.

TovMioleikietis.

J. šmotelis su Nau
jienų ekskursija

Lydės keliauninkus iki New 
Yorko. Kelionėj bus pramo
gos ir vaišės.

Susidarius dideliam Kuriui 
ekskursantų Lietuvon, Naujie
nų Administracija nejuokais su
bruzdo rūpintis kaip geriau 
patarnauti keliauninkams, viso
je jų kelionėje. Ekskursijos pa
lydovu, kaip jau yra skelbta, 
bus M. J. Šileikis, kuriam Vai
dilos jau ir išleistuves suren
gė ir dovanas suteikė, ir atei
nantį subatvakarj į stotį paly
dės ir Lai-bai pasakys. Ir Ši
leikis yra smart vyras. Nau
jienų Administracija jam pasi
tiki, bet kad kelionė iki New 
Yorko bus pusėtinai vingiuota 
ir yra rengiama puota, tai apart 
Šileikio važiuoja pats Naujienų 
“Bosas”.

Taigi, l'egul žino visas pa
saulis, kad Naujienų ekskur
sija bus didelė ir smagi, štai 
yra kelionės programa:

Apie 11-tą valandą vakare, 
gegužio 26-tą, Naujienų eks
kursantai ir jų draugai pra
dės rinktis į La Šalie Stotį. At
sisveikins su draugais ir sės 
Niekei Plate gelžkelio t ruki n.

12:20 apleis La Šalie Stotį. 
Per naktį miegos vagonuose.

12:00 vai. nedėlios dieną sės 
į valgomąjį vagoną visi valgy
ti pietų, kuriuos “fundija” Nau
jienos.

2:10 pribus į Buflalo.
2:30 išvažiuos į Niagara 

l'alls. Ten nuvažiavę apžiūrės 
garsųjį vandenpuolį, pavalgys 
vakarienę ir grįš į Buflalo.

8:30 apleis Buflalo.
6:51 panedėlio ryte pribus į 

lloboken, Kontinentai viešbutį. 
Viešbučio kaštus apmoka Nau
jienos.

Keliauninkai pasilsėję išva
žiuos apžiūrėti New Yorko. Pa
lydovai sutvarkys keliauninkų 
ih.kumentus. Pernakvoję vieną 
naktį viešbutyj sės į laivą. 3-se 
po pietų ularninko dieną lai
vas išplauks.

Tai matote kaip bus. Ir iš
pildymui tokio didelio progra- 
mo vienas palydovas, kad ir la
bai smart, nelabai gali.

P. Mišeika sako, kad jei kas 
dar nori prisidėti prie ekskur
sijos, ir jau yra prisirengęs, 
k.i kreipiasi pas jį į Naujienas, 
sako laive vietos dar esama.

Reporteris Pupa.

Cicero
Žinios, žinelės.

Nesenai čia tapo palaidotas 
p. Breveckis. Jis paskutinį lai
ką dirbo Gary, Indiana. Mirties 
priežastis — truko apendicitas. 
Laidotuvės buvo labai iškilmin
gos. Pargabeno vėlionį Cice- 
ron. Trys kunigai palydėjo gra
bą gatvėmis. Klebonas pasakė 
graudingą pamokslą.

Čia lietuviai vis dar negali 
užmiršti misijų, kurias jau ge
rokas laikas pirmiau laikė mi
sionierius. Iš kalbų parapijonų 
galima suprasti, kad ypatingai 
nepatiko misionieriaus pamokos 
moterims. Girdi, ką jis, sen- 

i bernis, išmano apie moterų rei
kalus. Well, gal moterys ir tu
ri pamato taip kalbėdamos. Be
je, kad ir taip dar dėjęs mi
sionierius pastangas sugrau
dinti klausytojus, idant paklup- 
dyti jas ant kelių, nei viena 
nepravirko. Išrodo,, kad juo 
tolyn, tuo žmonių širdys daro
si kietesnės.

Ciceroje dažnai maišosi tarp 
lietuvių vokietis kunigas. Kai 
kurie geri parapi jonai ir jtfo ne
patenkinti. Kodėl? Todėl, kad 
kunigas, jiems rodosi, perdaug 
žaismėmis įdomauja. Girdi, jis 
ne tik nesudraudžiąs vaikų nuo 
žaismių, bet dar pamokinąs žai
sti. Visi kunigai gerai darytų, 
jei padėtų vaikams žaisti. Tai 
butų naudingas darbas.

Vietos komunistų kapitoną, 
Dantą, perkelia iš Cicero į Ro- 
selandą. Pasirodo, kad laikas 
nuo laiko ne vien policijos vir
šininkas Hughes padaro “shake 
up” policininkų tarpe, bet ir 
komunistai savo tarpe. Reiškia, 
ir komunistai amerikonizuoja- 
si. Svarbiausioji Dantos iškė
limo į Cicero priežastis, mano
ma, esanti ta, kad sarkiunas 
nebegalįs Roselande palaikyti 
diktatūros. Taigi pasiųstas di
desnis komunistinis viršyta Ma
skvos težins prižiūrėti.

Čia yra restoranas. Nesenai 
prapuolė restorano savininkas. 
Manyta, kad gal Maskvon iš
važiavo. Pasiųsta telegramos. 
Pasirodė, kad pakelyje niekas 
jo nematė. Taigi duota vietos 
policijai žinoti. Ši ėmė ieško
ti. Ir kadangi ji žino savo dar
bą, tai puolusi vienur-kitur 
greitai surado pražuvusį vyrą. 
Surastojo ižmona atsiėmė už
tiktus pas jį pinigus, o patį vy
rą leido policininkams paimti, 
kad pamokslą šie jam pasaky
tų. Po viso to vyras su žmo
na susitaikė ir gyvena dabar 
0. K.

P-nas Jankauskas nupirko di
delį gražų Studebakerį. Dova
nojo jį savo dukterei. O duk
tė — mergaitė 13-15 metų am
žiaus.

P-nas Lukštą nusipirko nau
ją didelę mašiną. Turi šoferį. 
Patsai, sakoma, Kiškį prisibijo 
važiuoti. Lauksiąs iki pastatys 
miestas roKerinius -stulpus, 
idant lengviau butų atsimušti. 
Aš tečiaus manau, kad už sa
vaitės kitos p. Lukštą neiškęs 
ir ims pats šoferiauti.

Atiduota ligoninėn vienas vie
tos pilietis, kuris ilgoką laiką 
yra dirbęs už bartenderj. Sa
koma, kad pradėję akys neįžiū
rėti. Girdi, atsiklaupęs aną die
ną pas šiumekerį prieš laikro-

PRANEŠIMAI
BricLcporlas. — Rytoj, • gegužio 

23, Lietuvių Auditorium bus šauni 
Bunco Palty. Tai bus kas nors 
naujo ir nematyto. Atsilunkykit.

Extra susirinkimas Draugystes šv. 
Petronėlės narėms dėl mirties na
rės Marijonos Končienės, gegužio 22, 
1928 m., 7:30, šv. Jurgio parapijos 
svetainėj. Kviečia pirmininkė

Ona Taujonienė. 

dį ir žegnojasi. Nugabentas į 
County ligoninę. Jau trečiu 
kartu jam pasitaiko ten važiuo
ti.

Duonkepis pasiskolino iš gyv- 
našlės $3,000. Kai ši paprašė 
atiduoti skolą, jis klausia: “Kam 
tau reikia?” Paskui vėl sako, 
kad neturįs. Moteris patraukė 
jį teisman. Teismas pagalios 
privertė skolintoją} sugrąžinti 
skolą moteriškei.

Per pastarąsias porą savai
čių čia buvo net keletas ves
tuvių. Laukiama jų ir daugiau.

O p-nia Ambrazaitiene ir Am- 
brozaitis, kurie turi “Verauzę” 
adresu 1439 So. 49th Court, 
jau išminkė ir jau suspaudė 
sūrį. Suris, kaip teko girdėti, 
puikus. Tirpti tirpsta burnoje. 
Reikia pasakyti, kad jie su- 
^paitdė sūrį laiku, ba jau pra
sidėjo visokių vasaros išvažia
vimų ir parengimų sezonas. Į 
tokius išvažiavimus ir parengi
mus ką geresnio gali pasiim
ti, ne kad sūrį? Nieko. Taigi, 
kuriems reikėtų sūrio, tai, sa
koma, “verauzė” pilna, išteks 
visiems.

Atlankęs Cicero.

Lietuvių Ratelio 
bankietas

Chicagos Lietuvių Batelis tu
rėjo sekmadienyje vakarienę 
Sherman viešbutyje. Tai buvo 
20 metų Ratelio gyvavimo su
kaktuvės. i

JONAS STEGVILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 20 dieną, 12:15 valan
dą dieną, 1928 m., sulaukęs 42 
melų amžiaus, gimęs Varnaičių 
kaime, Batakių vai., Tauragės 
apskr. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Oną ir sūnų 
Petrą H metų, dvi dukterį 
Bronislavą 13 metų, Oną 4 
metų ir švogerį Juozą Kaspu
tį, o Lietuvoj tėvelį Antaną, du 
brolius, Juozapą ir Franciškų, 
seserį Oną ir kitus gimines ir 
pažįstamus. Kūnas pašarvo
tas, randasi 1908 Canalport 
Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge 
gegužio 24 dieną, 9 vai. ryte 
iš namų į Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Stegvilos gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Vaikai, Giminės 
ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Skudas.

A + A
MOTIEJUS GAVINA1T1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 20 dieną, 3:45 valandą 
ryto, 1928 m., gimęs Bagočilių 
parapijos ir kaimo, Pilviškių 
apskričio. Amerikoj išgyveno 
25 metus. Paliko dideliame 
nubudime moterį Agotą po tė
vais Jankauskaitė, dukterį Ele
ną, žentą Petrą Jenerick, sū
nų Joną, brolį Antaną, Pusbro
lį Joną šešką ir gimines. O 
Lietuvoj brolį Juozapą. Kūnas 
pašarvotas, randasi 1931 So; 
51 Ct., Cicero, III

Laidotuvės įvyks seredoj, ge
gužio 23 dieną, 2 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Motiejaus Gavi- 
naitis giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė, Žentas, 
Sūnūs, Brolis, Pusbroliai 
ir Gimines.

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

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 
’lb prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Pirmininkavo Dr. Naikelis, 
tostmasteriu buvo Dr. Zimon- 
tas.

Vakarienėje išpildyta trum
pas programas. Kalbėjo Dr. Nai
kelis, Dr. Zimontas, adv. Brad- 
chulis ir konsulas Kalvaitis. 
P-'iiios Čerienė ir Biežienė pa
dainavo. Pianų skambino adv. 
Olis ir inž. Bijanskas. Jie tar- 
l>e kita ko skambino p. Vana
gaičio kompozicija “Papurys”. 
Pats p. Vanagaitis deklamavo 
eiles. Eilės buvo įdomios. Gi 
kai deklamavimo, tai jau var
giai kas iš Amerikos lietuvių 
pubytys p. Vanagaitį. Vakarie
nei pasibaigus buvo šokidi.

Dalyvavo kokios 70 ypatų.

Graboriai

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

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

Phone Boijlevard 4139 
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn
CHICAGO, ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

t
 Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Lietuves Akušerės

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

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

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

Beje, du paskiausia įstojusių 
Ratelin narių yra Dr. Davidonis 
ir apliekorius St. Petrulis.

Bridgeportietis.

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

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Lietuviai Daktarai

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS 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 VVallace 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. Maplewood 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 Milwaukec Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

• Telephone Heznlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

O iki 12, 1 iki 8 <1. ir 6:30 iki 0:30 v. 
4608 South Ashland Avenue 
Netoli 46th St. Chicago, 111.

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

Lietuviai Daktarai
A. K. Rutkauskas, M. D.

4442 South Western Avenue 
Tel. Lafayette 4146 .

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

Ofiso Tel. Victory 7188
Rez. Tel. Hėmlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted 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

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

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

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

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St., netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare 

Tel. Dieną: Canal 3110
Naktį So- Shore 2238, Blvd. 6488

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.
V a 1 a n d o s:

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 

Res. Telephone Plaza 3200
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 
Reaidence Tel. Fairfax 6358

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

dilg. l. madge
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 ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėl. n6o 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Advokatai

K. GUGIS 
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted S’t.
Tėl. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

VHkni'His
8241 South Halsted St.

Victory 0562
7—9 vai. vak. apart Panedfilio ir

Pčtnyčios '

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa-1 
skyrimo telefonu

Advokatai

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 VVest Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3895

JOHN B. BORDEN 
(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 9606

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.

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

2243 VVest North Avenue 
prie

1579 Milwaukee Avė. 
Room 301 

Telephone Humboldt 5586

j CLASSIFiED HbS.j
Miscellancous 
 įvairus

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

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

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT' CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

LIETUVIŲ ATYDAL
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.
Oin'O WITTB0LD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

Business Service
_______ Biznio, Patarnayiinag_______

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

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

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7261 J. S. RAMANČIONIS, Sav.

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

644 E. 43rd Street 
Drexel 2287

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

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, VVellington 7821.

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

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

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

KAM MOKĖTI CASH?

Išiveskit į savo namus plumbingą 
arba apšildymą tuojau, be įmokėji- 
mo, ir 24 menesius išmokėjimui. 
Taipgi pertaisome labai pigiai. Tel. 
Calumet 36S8.

I’ISKORZ (iLNKKAL
CONSTRUCTION COMPANY 

Namai, raražal. porc'iai, Bklepat niu*ų apa- 
Clalumas. Dabar laikas pradėti. Atsiraukit.

I’ISKORZ GENERAL
CONSTRUCTION CO.

Tel. Belmont 8928
Adrcs: 4947 Schubcrt Avenue 

(Continued on puge 6)
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Business Sewice
Biznio Patarnavimas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial 
l'inunsai-Paskolos

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

(Continued from page 5) 
"^TA^fATYsiM ant Jūsų loto, nie^ 
ko neį mokėjus. Goriausiai pabuda- 
votas mūrinis bungalow, musų kai
na $6950. Mūrinis 2 flatų namas, 
$11,900. Mūrinis 3 flatų namas, $15,- 
875. Mūrinis G flatų namas, $30,000. 
Viskas modemiška ir naujos mados 
ir moderniški parankamai, šaukit 
budavotoją. FRANK LYNN, 5914 N. 
Rockwelt St., Edgevvater 1930.

I Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

Morgičiai pirmi ir antri: 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

MOTERYS! VYRAI

SUSTOKIT I!

AB .1ŲS DIRBSIT VIENĄ

PARDUOSIU visai pigiai — 21 
pinotų parlor setą, dreserį, 2 lovas, 
dining ruimiui 
toms valyti ir 
mų rakandus, 
čienė, 135 E. 
Pullman 8587.

stalą, mašiną karpe- 
kai kuriuos kitus na- 
Kreipkitės: Mickevi- 
110-th St. Telefonas

CONSUMERS Stosrų Darbas. Greitai taisome stogus visokios ruSies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Kedzie 5111.

PRANEŠIMAS PUBLIKAI

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

F. TAYLOR, 
Spaulding 6432

ACORN Boiler Rcpair Co. Taisy
mas boilerių ir karšto vandens šil
dytuvų. Suvirinimas ir atkirpimas. 
Visokios rųšies paipų darbas. Dy
kai apskaitliavimas. Reikia lietuvių 
pardavinėtojų. 4135 S. Union Avė. 
Yards 38$3.

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI
NIEKO N EREI K ĮMOKĖTI

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

611 E. 63rd St. Midway 0673-3904

DIRBAM guttcr skylight ir sheet 
metai specialistai. 1751 \V. Lake St. 
Scelev 0956.

MES pastatysim ant jūsų loto bile 
kokį bungalow arba Natinį namą tik 
biskį įmokėjus, kitus kaip rendą. At- 
sišaukit bile kur Chicagoj arba iš 
priemiestukų. Apskaitliavimas veltui.

EKNEST FORS,
2446 N. Avers Avė., Spaulding 8920

Financial
Finansai-Paskolos

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $200 
arba $300, imame tegalį nuošim
tį. Pinigus gausite į 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermilacre Avė.

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

Telephone Victory 05C2 
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 3 kas 

vakaru

HELBERG liros, turi pinigu pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% ko mišo 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 617-8, 
192 N. Clark St. Deaiborn 4020.

PINIGAI SKOLINAMI
Už Jūsų Karą

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

GARFIELD MOTOR CO.
S. E. Cor. 55th and W.abash

7715 S. Halsted Street 
Engleuood 0027-0028

PASKOLINSIM nuo $5t iki $800 
už 214 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai 
Be jokio komišino.

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

Tel. Armitage 1193

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

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

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

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
ONVESTMENT 
CORPORATION 

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

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. Welli St

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACKIEWICII
2312 So. Leavitt St.

Phone Canal 1678

VALANDĄ VAKARAIS

ABBA DIENOMIS?

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
Chicago, UI

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

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Real Estate. $500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

Jot tnlp. tnl turėtumėt dnslž.l- 
nott ripto Aj Hkclbi mą. Tat yra v tona 
puildauvių progų kokia kada iioi'h 
buvo pasiūlyta Aio laikraAčio Apalloso. 
Jei jų* jėAkoto nuolatinio darbo, tnt’s 
galim jiiniR tat Nuteikti. Arba dirbkit 
dali laiko Aulo savo užsiėmimo. 
li.au yra pastovus ir galimai., nes 
padidinom savo ofisą ('hieagojo. 
darbia nudžiugins moteris katros 
padidinti savo uždarbi.

jrt Jus ičAkote progos Uždirbti 
tra daugiau pinigų, nepraleiskit 
progos neuždirbo ekstra pinigu. Nėru 
reikalo mindžioti liereikalo Aaligatvitts 
arba gaudyti laukines žąsis. Kiekvie
nas ainliitingas žmogus Chicagoj ma
loniai džiaugsis pasinaudojęs <IA šios 
puikios progos, jei tik žinotų^uktus. 
Atsiminkite, jums nereikia jokio pa
tyrimo. Ir jei Jus Hiiprasltc praktiA- 
kurną tapti nariu gerai žinomos įstai
gos, dirlMltnni visą arba dal| laiko, 
mes RiiteikHlino jums gerai apmokamą 
vietą, jei jus paAvęsite vieną valandą 
savo liuoso laiko ČIA NEIIA “RED 
TAPK".

Jei jus esate baltvcidls Ir virA 25 
metų anižiutiH ir galit paAvęsti valan
dą Aale savo dabartinio užsiėmimo, 
joms bus suteikta didžiausia proga 
$35—$50 | savaitę prie dabartinės 
savo algos jus galit uždirbti.

Tą darbą galit atlikti namto ir vi
sai nepakenksite savo dabaętiniani 
užsiėmimui. Biznio patyrimas nerei
kalingas ir tas darbas lengvai gali but 
atliktas moterų 
bimą ir jus 
vaitinl čekį 
NEKEIK ES 
Algą gausit 
rime keletą 
vyras arba 
tai atsiveskit jj su savim. JEI JUMS 
................ YRA..... ................ .. .........

nori to
2:3“’”' ”
8’ valandą vftkare.

NEATSIŠAUKUSIŲ RAKANDAI 
350 mohair ir frieze sek. Retų $68 
200 walnut miegruimio setų .... $49 
175 walnut valgomo kamb. setų $45 nė 
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

DEL NESVEIKATOS
Parduosiu dirbtuvę Lietuvoje, vilnų 
velpyklą ir audimų apdirbimus, pil
noje tvarkoje, gerai veikianti, garo 
jiega, labai geroj vietoj, pelnas ge- 
ras? kaina 6000 dolerių, smulkesnių 
žinių prašau kreiptis Šiuo antrašu, 
Lituva, Kretinga, Verpykla, T. 
Pohickiui.

PARDAVIMUI bučemė ir g) ■oser- 
”, arba mainysiu ant mažo namo, 

loto arba automobiliaus, 3244 W. 111 
Street.

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

Dar 
llieH 
v«- 

nori

rks- 
šios 

Nėra

navo .
Biznio untyriinas nerei-

pirmų morgičių paskolas 
" i Keal Estate

Bldg. & I.oan Assoe.
•e-

MES DAROME . 
mm $1000 ir dauginu, ui kitus 
k Hitas patarnavimas. C‘Z„. — 
Tavor 2. laiko susirinkimus kiekvieną 
rėdą Siame ofise.

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

MES UŽMOKĖSIME JŪSŲ TAKSUS 
Ascsnientus ir kitan bilas pcrnusleliojame, 

24 mėneaių dėl iimokėjinio utgal. Taip- 
ir 3 niorriėiai.

DAVS PLAN LOANS, 
Room 171 H, ItiO N. ha Salio St. 

RaiKlolph 3S02

iki 
gi

Personai
Asmenų Ieško .

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

ffrighte. Rašyk iiandie. 
reikalai! kreipf ‘ 
pilnu uisitikėjimu. Teisingai

Copy- 
___ ______ _ Patentų 

reikalais kreipkitės prie manus 
pilnu uisitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey.

2810 W. Chicago Ava. 
Dept. 7 

Chicago, BĮ.

•u 
ir

PAJIEŠKAU Jurgio ir Antano Sa
dausko, paeina iš Rekštuko kaimo, 
Tauragės valsčiaus. Esu atvažiavęs 

savo
Tauragės valsčiaus.
iš Springfieldo. Noriu surasti
gimines.

JURGIS SADAUSKIS 
2322 W. 23rd PI.

Chicago, III.

PAJ IEŠKAU švogerio Antano 
Klimo ir sesers Kazimieros Jasiuliu- 
kės, paeina iš Lietuvos, Raseinių ap., 
Namakščių parapijos, Dubisių vien
sėdžio, 20 melų atgal gyveno Scran- 
ton, Pa. atsišaukti arba pažįstami 
praneškite, nes turiu svarbų reikalą.

BRONISLAVAS JASUDAS 
4936 W. 14th St., Cicero, -III.

Lošt and Found
Kasta Pamesta

KAS RADOTE šliubinį žiedą ne
dėlioję, gegužio 20 dieną, 1928 m., 
ant Tautiškų kapinių. Pamiršau toi- 
lete ant sinkos. 
radybų.

Atsišaukite
Aušros 

3210 So.

Kas sugrąžys

Knygynan 
Halsted St.

Box 301

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

gaus

REIKIA lietuvių salesmenų, par
davinėti subdivision lotus, po $400 
kiekvienas, mėnesiniais išmokėjimais. 
Pradenti gali uždirbti $100 į savai
tę, jei seks musų pardavinėjimo pla
ną. Gali įsidirbti į Divisional Sales- 
manager labai trumpu liyku. Jas. E. 
Flynn & Co., Vincennes 7601-7602. 
Geo. T. Flynn, Salesmanager.

REIKALINGAS barberys, darbas 
ant visados, 3344 S. Halsted St.

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

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

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

Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 801 Gossard Bldg. 
108 E. Ohio St.

REIKIA BARBERIO, darbas nuo
latinis, 702 W. 31 St.

TIKKAI 
GAl ir 
skelbimą 
l'tarninko, 
Utarninke,

_. Atsiliepkite | žį skel- 
pnin.-it.VHit, kad ekstra su
jus tikrai gansit. JUMS 
NIEKO PAKDAVINF.TI. 

savaitinę. Mes taipgi tu- 
vietą dėl vyrų ir jeigu 
brolis turi iitioso laiko,

REIKALINGI PINI- 
) dirbti, iškirpkite Al 
atsiAaukito asmeniškai

10 vai. po ni'tų. arba

SIUTE 1512 BLUM BLDG
624 S. MICHIGAN AVĖ.

PASTABA: — Sis skelbimas dayfi 
puikiaUHių pasekmių tuzinaniH pasek- 
mingų ir užganėdintų •žmonių ir mu
sų kopanijui. Dabar neabejokite. 
Atsiliepkite į skelbimą ir jums bus 
suteikta ta pati proga kuri padarė 
daugelį aplikuotų luimingaiR pereitą 
savaitę. Sis nėra vien tik kitas nkel- 
blmas, bet tikra proga tikriems 
žmonėms. Juh neturėsit kitos tokios 
progos kaip Ai. Užsidlbdnmąe ekstrą 
pinigų kas savaitę tikrai padarys jus 
laimingu ir Ims puikiausiu patyrimas 
jūsų gyvenime. VE1K1T TUOJ! AT
SIMINKITE. TIK AUKŠČIAU MI
NĖTOMIS VALANDOMIS ATSIŠAU
KITE Utarninke. Nei vienas neims 
priimtas po Utarninke vakaro.

Situation Wanted
Darbo Ieško

.1 IEŠKAU darbo už bučerį, esu pa
tyręs tame darbe per daugelį metų, 
kalbu kelias kalbas, Praneškite J. 
Vijūnas, Tel. Normai 3351.

For Rent
RENDON prie 4523 Wallace St 

krautuvė ir 4 kambariai, tinkami 
dėl čeverykų krautuvės.

RENDON 4 kambarių flatas ir 2 
karų garažas. Tinkamas bizniui ma- 
liavotojui arba plumberiui. Atsi- 
šaukit 2519 \V. 45 St.

RENDAI 6 kambarių gražus fin
tas. Su visais parankumais. Renda 
pigi. Taip pat parduosiu 5 kamba
rių furničius. Labai pigiai. Priežas
tis — liga.

8136 Gilbcrt (’ourt 
Triangle 3558

r*

RENDON 6 kambarių šviesus, 
moderniškas flatas su maudyne. Ren- 
dos mėnesiui $22.00. A. Miscikaitis. 
3121 S. Morgan St.

RENDON flatas. yra 5 dideli 
kambariai, $50 j mėnesi, arti kata
likų bažnyčios, naujas modemiškas 
namas, 1622 S. 51 Avė., Cicero, III.

Musical Instrumente
Muzikos Instrumentai

TURIU paaukoti savo grojiklį pi
aną, atiduosiu už $65 cash. Taipgi 
parloro setas nebrangiai.

6621 S. Richbond St. 
2nd floor

DEL kraustymos i mažesnį flatą, 
mes esame priversti parduoti savo 
STEGER grojiklį pianą už $100. Di
delis pasirinkimas rolių, suoliukas 
ir cabinet. Paimsiu kiek cash ir ki
tus po $1.50 į savaitę nuo atsakan
čių žmonių. Mr. Campbell, 6512 S. 
Halsted St.

GROJIKLIS pianas, bargenas grei
tam pirkėjui, tik $70, išrodo ir gro- 
Ža kaip naujas. Išmokėjimais 
:antiems žmonėms.

MRS SCHRIER, 
6240 S. Halsted St.

• 3rd floor

atsa-

Furniture & Fixtures
Rakandal-Itaisai

IŠ SANDELIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI 

$300 vertės mohair sek. setas $68 
$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 Coxwell krėslai ...............

šmotų pusryčiams setas ......
Atdara vakarais ir nedėliomis 

AVAILABLE FIREPROOF 
AND STORAGE CO. 

7728-32 Stony Island Avė.

5

$87
$55
$88
$55
$45
$21 

’ $47
$24 

$5

KENDZIŲ Storas pardavimui lie
tuvių ir lenku apielinkėj, Nebrangiai. 
1888 Wabansla Avė. Tol. Brunsvvick 
9154.

PARDAVIMUI gera ūkė, Micbi- 
gan valstijoj, viena mylia nuo mies
to; i 
lotą, 
kaip

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

IŠ SANDELIO RAKANDAI kaip 
nauji, pigiau negu už pusę kainos, 4 
kambariams net už $80. Jūsų kredi
tas ^eras. Išmokėjimais. Atdara 
karais. Mes dastatom bile kur. 

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

Exchaiige—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

mainus Rali priimti namą arba 
Dabar laikas yra pažiūrėt 

viskas auga. Rašyk tuojaus.
Naujienos,
Bos 1071, 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

VISAD03 yra patartina kriep- 
ties pas

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

Boulvard 0611-6774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

iš

va-

MES parduosim už užlaikymą 
sandėlyj keleto .kambarių^ rakandus 

mo- 
val- 

se- 
Ge- į 
kai

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

INDIANA FARMOS
Prieš pirkimą matykit mus. Tu

rini virš 200 formų išsirinkimui.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadvvay, 
GARY, INDIANA

Real Estate B'or Sale
Namai-žemė Pardavimui

SPECIALIS BARGENAS, lotas 
30x125, 6245 S. Mason Avė., yra vi
si įrengimai ir apmokėti, 1 blokas 
nuo 63 St. karų linijos, netoli moky
klos ir bažnyčios, kaina $1800, $500 
cash, kitus lengvais išmokėjimais.

J. A. LYNCH
40 N. Dearborn St., Central 3654

PARDAVIMUI Southvvest kampas 
Cravvford. Avė. ir 57 PI. lotas 25x125, 
kaina $7500, 1/3 įmokėti, kitus 
mokėjimais j 3 metus,

4750 Sheridun Road
Sunnyside 5879

iš-

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.

DIDZIAUS1S bargenas mieste. Mes par
duodam pigiausiomis kainomis. Viskas par
duodama už užlaikymą. Seklyčių, mingrui- 
mlų. valgomų kambariu Retai, liampos, 
kaurai. HA1.I) STORAOS CO.. 1142 VV. 
MailtHon St.

IS SANDtLIO BARGENAI
$30.(100 vertės naujų rakandų ir kaurų 

turi būt iApardtiota labai pigiai.
4 kambarių, verti $1000 .................  $205
4 kambarių, verti $2000 ... ...............  $475
$200 Mohair Frieze seklyčiom setas $88
$450 Frieze seklyčios setas ............. $145
$160 rieAuttnls valgomo kamb. Betas $56 
$185 6 Arnotų walnut miegruimio setas $88 
Coxwell krėslai, kaurai vinokios rųAies. 
ft Arnotų pusryčlaniB setas ...................

Klauskit M r. l’armel
COLLINS STORAGfa 
5114 Madison Street 

Atdara vakarais iki V. nedalioj iki

MODEBNIšKA 210 AKBŲ PIE
NININKYSTES FARMA

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

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

Phone 364

PARDAVIMUI bizniavęs namas. 
Parduosiu su ar be grosernės. Atneš 
gerą nuošimtį. Labai pigiai. Prie
žastis liga. 8436 Gilbert Court. Tel. 
Triangle 3558.

NAUJAS 5 kambarių mūrinis bun- 
galovv, netoli mokyklos, bažnyčios ir 
karų linijos, furnas šildomas, kaina 
$6750, cash $2750. W. H. O’Brien, 
6906 S. Robey St. Republic 0174.

$10

A

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.

Šewing Machines
Siuvamos Mašinos

1,000 MAŠINŲ

KELETAS FARMŲ

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų 6 ir 
6 kambarių kampinis medinis namas, 
ant akmeninio pamato. Fornis ap
šildomas 1 flatas, pečiais 2ras flatas. 
Garadžius vienai mašinai. 500 W. 81 
PI. kampas Normai Avė. Savininkas 
Tel. Vincennes 4571.

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

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

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- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

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

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

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas, Union Avė., netoli 47 St., 
yra krautuvė ir du po 7 kambarius 
flatai, pečium šildomas, kampinis 
lotas 26x125, rendų $1692, kaina 
$10,500, viskas išmokėta, nebran
giai, išmokėjimais.

F. W. GRAPPERHAUS, 
140 N. Dearborn St. 
Tel. Randolph 6693

SU V ARTO a. savo dienos šviesos 
taupymo laiką. Atvažiuok ir pama
tyk musų 18 naujo typo octagon 
frontu bungalows, mūriniai, karštu 
vandeniu šildomi, ugnavietės, kny
gynai, linoleum virtuvėj, pentrė, sli
diniai užpakaliniai porčiai. $500 jmo- 
cėti, kitus kaip rendą. Atdara va
karais ir nedėhoj. Budavotojas. 7168 
W. Grand Avė., Merrimac 9412.

Singer, White ir visokių išdirbis- 
čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų kai
na. šios yra išmainytos į žinomas 
NEW HOME ELECTRIC siuvimui 
mašinas.- Nevv Home dirbtuvės sky
riai: 4463 Broadvvay, 6521 S. Halsted ,
St., 4714 Irving Park Blvd. ir 554 2 didelės barnės, didelis, vištininkas 
Washington St., Gary, Indiana.

PARDAVIMUI 8 kambarių medi
nis namas, karštu vandeniu šildomas, 
lotas 40x125, Union Avė., netoli 46 
St., kaina $5500, išmokėtas, išmokė
jimais,

F. W. GRAPPERHAUS, 
140 N. Dearbom St. 
Tel. Randolph 6693

NIEKO NEBEIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungalovvs, 
vasarnamiai, pakeliam namus, įde- 
dam cementinius pamatus, pleiste- 
riojam, dengiain stogus, (vedam 
plumbingą, malevojam ir pertai- 
som. Dykai apskaitliavimas ir pla
nai. Stanton Const. Co., 6347 South 
\Vestern avė. Tel. Hemlock 2636.

Automobiles

M & K Motor Sales
unicaroa aenaiusf tr ntsakan&aual vartotų 

karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniAkanie 
Htovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mes turime karą kuris tinka viso 
kiemą reikalams. Casti. iėniokėjimais, mai 
nals.

0811-18 8o. Halsted 8t.

SPECIALIAI BARGENAI 
Willys-Knjght Brougham ’26 
Willys-Knight sedan ’25 .......
Dodge ’26 coupe .......................
Essex ’27 coupe ..........................
Nash, *26 sedan 2 cloor .................
Oakland TourinOakland Touring žiemai užd.
Hupmobile Touring ...................
Buick Touring ..........................
Hudson Coach ..............................
Essex *25 Coach ......................
Burke Motor Sales, 3512 Archer 

Atdarą vakarais ir nedėliomis. 
lengvais išmokėjimais.

PARDAVIMUI moderniškas 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
SĄVININKAS parduos arba mai

nys 3 po du flatu namus. Didelis 
bargenas. Tiktai $20(X) įmokėti. Savi
ninkas. MALPEDE, 408 S. I^aramie 
Avė. Austin 6115.

3. —6 kambarių gyvenamas namas,
- !• 1 1* 1- — $• 1 $• ___

18x80 pėdų, visi budinkai apšvie
čiami elektros šviesa ir moderniškai 
įrengta. Yra taip-gi kiaulininkas, 
ledaunė ir daug namelių. Ta vieta 
patogi, gera, ir nesulyginamai pi
gi. Kaina tik 28,000 doleriu. 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, 8 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- 

Vandentraukis visuose’ kambariuose 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
virtuvė. Namas 25 kambarių kaipo 
hotelis, 17 namukų (cottage) su 1 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi 
patogumai. Garažius 12 automobi
lių. Valgomasis kambarys talpina 
130 žmonių prie stalo, prie jo vir
tuvė ir kambariai patarnautojams, 
virčiams etc... Puiki aęielinkė. 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.

MES turim pardavimui akro, ap
augės mišku prie, ežero lotai, aliejaus 
apielinkėj, Michigan. Savininkas gau
na pelną iš aliejus šulinių gręžimo, j 
čia bus gręžiami šuliniai ir jei rasi
me aleijaus, savininkas turės pelną. 
Tuos lotus parduodam po $100 kiek
vieną, jie verti daugiau, išmokėjimais 
po $2 j savaitę. Naujienos, Box 1072, 
arba šaukit State 0732.

GRAŽUS, 2 flatų namas oc- 
tagon frontu, mūrinis, 2 karštu van
deniu šildytuvai, 5—6 kambarių, 
gatvė ir elė cementuota ir apmokė
ta, lotas 31><125, kaina $13,500, 
cash $2,000. Haave, 2346 N. Cicero 

’’ j Avė. Capitol 2510.

$595
$495
$295
$495
$595
$175 r - — ’ - -$125 d&U ir visokių uogų dėl svečių.

Von/l/vnlvoilbifi iiiounon Ir a t’i 11 Aon

$325
$225
Avė.

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dfctator Six, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tite, bamperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atveštas prie du
rų — kaina tiktai $1,845. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Commander Sedan pilnai 
{rengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
kurie norite pirkti naujį karą arba 
mainyti seną į naujį — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite į

MILDA AUTO SALES 
806- W. 81st St., Tel. Victory 16P? 

D. KURAITIS ir A. KASIULiS 
Savininkai

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

PARDAVIMUI Cadillac — Sedan. 
Kaina $400. 2612 W. 47 St. Tel, 
Lafayette 0764-.

GEGUŽIO MRN. BARGENAI
50 karą pasirinkimui, visi garantuoti. 

Cadillac’ai. Buick'ai, Nash’ai, Hudaon’ai. 
Easox'ni. Chcvrolst'ai Ir daugelis kitų, la
bai pigiomis kainomis. M a tyki t p. Lapai
ti. Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES. 
7130 So. Halsted St., Triangle 0.330

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI saliunas su visais 
fikčeriais. Renda pigi, geras biznis, 
parduosiu pfgiai. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos. 4540 So. 
Honore St.

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

PARDAVIMUI saliunas. Priežas
tis — turiu 2 bizniu, 3152 South 
Wallace St.

II

GRAYS LAKE, ILL.
Vienas didelis kavalkas žemės apie 

90 akrų daikte, po $500 už akrą, ir 
du trikampiai apie po 3 akrus kiek
vienas po $300 už akrą. Parduosiu 
visą arba dalimis. Visi žemė ran
dasi prie FOX RIVER ROAD 
(Route 21) prie kryžkelio naujo di
delio kelio GRAYS LAKE. čia ga
lima padaryti labai puikius 3 biznio 
kampus.

Farma
Hampshire, III.

400 akrų, geri budinkai, yra gerai 
privestas vanduo dėl galvijų visam 
metui, kaina $200 akrui.

J. B. INDERiBIEDEN CO.
516 W. Erie St.

SupeHor 1512

NEPAPRASTAS PIRKINYS
Priverstas greitai parduoti 5 kam

barių puikų bungalow. Savininkas 
turi apleisti Chicagą. Visi įtaisymai 
yra pirmos klesos, parduosiu labai 
pigiai. Skubėkit, jei norit gero pir
kinio, Bungalow randasi.

5 KAMBARIŲ medinis bungalow, 
45 pėdu lotas, 7 pėdų skiepas, di
deli višKai, gera transportacija, ran
dasi prie Konrad Avė., Lyons, III., 
netoli Ogden Avė. Atsišaukit 4124 
Conrad Avė., Lyons. Imk Bušą prie 
Westem Electric į vakarus iki Kon
rad Avė. j Lyons.

, Hungalow randasi.
5780 So. Whipple St. 

Rakiai randasi
8211 W. 63rd St., Hemlock 4900

DIDELIS BARGENAS, 2 flatų mū
rinis namtls, 5-6 kambarių? Garu šil
domas; randasi prie 55 ir Ix>we Avė. 
Mainysiu j lotus, arba bile i kokį 
biznį, šaukit Republic 7647.

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
vienas kampinis antras šalę kampo, 
randasi ant greit augančio biznio 
streeto. Parduosiu pigiai arba 
nysiu į bile ką.

WALTER J. PAUL 
6601 S. Westem 
3236 W. 55th St.

Republic 
Hemlock

mai-

4170
238?

BUNGALOWS
Mes dar turime labai gerai pasta

tytų presuotų plytų mūrinius bunga- 
low, gražioje Glenvievv, po 6 pui
kius kambarius, karštu vandeniu šil
domi, 2 naturalės ugnavietės, viena 
seklyčioj ir viena kliubo kambaryj, 
geležies konstrukcijos, tile stogas, su 
sieteliais porčiai, presuotų plytų 
garažas, labai graži vieta aplinkui, 
vien žemė verta $3000, galite nu
pirkti už $14,000. Tiktai biskį įmo
kėti, kitus kaip rendą. Telefonuo- 
kit savininkui Glenvievv 224 dėl su
tarties tarpe 9 ir 5 valandos po 
tų arba rašykit

H. F. RITTER,
Box A,

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

5 kambarių mūrinis namas, karš
tu vandeniu šildomas, gatvč cemen
tuota ir apmokėta, 2’z4 bloko nuo 
Irving Park karų, kaina $8500, cash 
$1200. Federal Real Estate, 5814 
Irving Park Blvd. Kildare 6670.

pie-

Glenview, III
PARDAVIMUI arba mainymui, 6 

flatų mūrinis namas, raudonų ply
tų frontas — 6 po 5 kambarius, ant 
2 lotų, yra 4 karų mūrinis garažas, 
vienas blokas nuo South Parko. 
Rendų į mėnesį neša $472.50. Gali
ma pirkti su $15,000 priimsiu mor
gičius, arba mainysiu ant No 1 
bungalow arba 2-jų flatų, bizniavo 
namo.

Matykite savininką.
S. DYOKAS,

5443 So. Shields Avė.
Tel. Boulevard 6933

NORIU PARDUOTI už “Cash” 
arba mainysiu j nebrangų dviejų fla
tų namą arba bungalow savo 4-ris 
lotus. 2 lotai randasi prie 58-tos gat
vės ir So. Harlem Avė., taipgi visai 
arti Archer Avė. Visi įrengimai, 
kaip tai šaligatviai ir gatvės ištai
sytos, elektra, vanduo ir tt. Tinkama 
vieta tuoj budavojimui gražios rezi
dencijos, Kiti 2 lotai yra prie 69 PI. 
tarp Marųuetto Parko ir Cravvford 
Avė., vienas blokas nuo Marąuette 
Parko ir 2 blokai nuo Cravvford Avė. 
Yra vanduo ir Šaligatviai ištaisyti. 
Visi lotai po 30 pėdų, kaina $5,500. 
Kreipkitės: “Naujienos”, klauskite J. 
Mickevičius.

8846-50 W. GRAND AVĖ.
2 nnujf po 5 tlatUR namai. 3-R, 2-4 kam

barių. 2 karų raražaa, uždaromos 
Karu ftildomaa. viskaR tArenduota, 
¥32.000 kiekvienan. caRli $6.000.

3725-27 W. GRAND AVĖ.
Nauja* namaR. kq tik užbaigta*, 10-4 ir 

3-8 ‘ ' -
nlR

lovos, 
kaina

kambarius. 2 krautuvas, 4 karų muri- 
gnraž.ae. kaina $75,000. cash $15.000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CRYSTAL AVĖS.

Nauji namai, po 4 kambariu* flatai. vi- 
daromomiR lovomis. viRkas idrenduota. kai
na $37.000, caHh $6,000. Į

J. MONTENEGRO BLDR.
$pau idi iig 1013

gnra%25c5%25be.ae

