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Laukia sprendžiamų Socialistų partijos 
imtynių tarp Šiaurės egzekutyvas priėmė 

ir Pietų Kinų kampanijos planus
Japonija pasiryžus neleisti mu- Nacionalinių rinkimų kampani- 

šiams persimesti i Mandžu- 
rija, jei Pekino diktatorius 
bus priverstas bėgti

PEKINAS, Kinai, geg. 22. — 
Sprendžiamieji mūšiai tarp Pie
tų Kinų [nacionalistų] ir šiau
rės Kinų diktatoriaus čang 
Tsolino armijų turės įvykti li
nijoje tarp Mačango, 40 mylių 
į pietus nuo Tientsino, ir Pao- 
tingfu, 90 mylių į pietus nuo 
Pekino. Jeigu šiauriečiai neat
silaikys prieš pietiečius, mar
šalas č.ang Tsolinas bus pri
verstas trauktis už Didžiosios 
Sienos Į Mandžurįją pro šan- 
haikuaną.

Japonija, kuri yra nusitarus
ncleisti įvykti neramumams 
Mandžurijoje, paskelbė, kad ka
riuomenei busiu leista prava
žinoti pro Tientsino geležinke
lio stotį, tuja sąlyga, kad nie
kas iš traukinių neišlipsiąs. Ka
reiviai, vis tiek katros pusės, 
kurie prisiartinsią arčiau kaip 
per 1,000 metrų nuo Tientsino 
ribos, busią šaudomi.

Tientsino gynime su japo
nais veikiausiai kooperuoja ir 
kitos protokolo valstybės.

Japonų nota Šiaurės 
Kinų diktatoriui

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 22. 
— Japonijos generalinis kon
sulas vakar įteikė Kinų nacio
nalistų užsienio reikalų minis- 
teriui Huang Eu kopiją notos, 
kurią Japonija praeitą savaitę 
pasiuntė Pekino diktatoriui 
Čang Tsolinui, patardama jam 
paliauti kovų ir grįžti į Man- 
džuriją, kartu įspėdama, kad 
jei jis busiąs sumuštas, japo
nai pavartosią priemonių nebe- 
leisti jo kariuomenei pasitrauk
ti į Mandžurija.

Tcliau Japonija savo notoj 
duoda žinot čang Tsolinui, kad 
jeigu jis grįšiąs į Mandžuriją, 
japonai norį, kati jis daugiau 
nebesimaišytų į politinius da-
lykus Kinų žemėje į piltus nuo 
Didžiosios Sienos. O jei jis ši
to patarimo neklausysiąs, Ja
ponija pavartosianti ypatingų 
priemonių ramumui išlaikyti.

Kinų nacionalistai pa
sipiktinę japonais

Kinų nacionalistai Šanchaju
je, nors dėl Pekino diktato
riaus Gango ambaraso ašarų 
nelieja, vis dėlto be galo pasi
piktinę šitokiu Japonijos mai
šymus! į Kinų vidaus reikalus. 
Jie žiuri į tai kaip į savava
lišką Japonijos paskelbimą pro
tektorato trims Kinų rytų pro
vincijoms.

Nacionalistų valdžia dėl to 
žada netrukus pasiųsti notą vi
soms VVashingtono konferenci
jos valstybėms, garantavusioms 
politinę ir administracinę visų 
Kinų teritorijų, .jų tarpe ir 
Mandžurijos, neliečiamybę.

Kinų studentų neramu
mai prieš japonus

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 22.
Kinų studentai paskelbė tri

jų dienų šventę, per kurių ve
dama agitacija prieš japonus 
ir renkamos aukos kiniečių šei
mynoms, nuktntčjusioms dėl ja
ponų smurto žygių Tsinane, 
šantungo provincijos sostinė
je. I • • š

Praneša, kad per pastaras 
dvi dienas Kinų studentai Hon
konge, Kantone ir kitur darę 
pogromus prieš japonus, muš
dami juos gatvėse ir daužyda-

jos manadžeriu išrinktas Ger
bei*; organizuota moterų pro
pagandos komitetas

NEVV YORKAS, geg. 22. — 
Nacionalinis Socialistų partijos 
vykdomasis komitetas savo kon
ferencijoje Lnbor * Lyceum’e, 
Nt warke, N. J.,\ padarė svar
bių planų nacionalinių rinkimų 
kampanijai.

Nacionaliniu kampanijos ma
nadžeriu tapo išrinktas August 
(krber. Kampanijų ves nacio
nalinis partijos vykdomasis ko
mitetas kartu su šimto narių 
Action Committee, kuris tapo 
organizuotas New Yorke.

Gerber rūpinsis, kad Sočia- 
lysiu partijos kandidatai butų 
padėti baliotuoele visose IK val
stijose.

Wm. Henry, nacionalinio 
vykdomojo komiteto sekreto
rius, pranešė, kad partijos kan
didatai bus tikrai pastatyti ba
lintuose 40 valstijų; kampani
jos manadžerio darbas bus žiū
rėti, kad jie butų pastatyti ir 
likusiose astuoniose valstijose.

Vykdomasis komitetas nuta
rė organizuoti dar moterų ko
mitetą propagandos darbui mo
terų tarpe. To komiteto dar
buotei vadovaus, kaip pirmi
ninkė, Mrs. \Vilson iš Pennsyl- 
vanijos.

Nutarta taipjau rinkimų 
' kampanijai parsikviesti keletą 
įžymių socialistų iš Europos.

Nužudytas buvęs Ni- 
karaguos galva

' SAN JI'AN DEL SUH, Ni- 
karagua, geg. 22. — Pasalomis 
buvo nukautas gen. Luis Me
na, buvęs 1910 metais Nikara- 
guos prezidentas. Manoma, kad 

’ nužudymas jo turi politinio 
| pagrindo. Gen, Mena rėmė gen.
Mg neadą, liberalų partijos kąn- 
didata į krašto prezidentus.

Socialistų Darbo Parti
jos vadas prigėrė, 
kitą gelbėdamas

BENĮ), Ore., geg. 22. — Gel
bėdamas skęstantį upėje dvyli
kos metų amžiaus vaikų, Jackų 
Rhodes’ą, prigėrė socialistų va
das Krankliu T. Johns, 1924 
metais buvęs Socialistų Darbo 
Partijos kandidatas į Jungti
nių Valstybių prezidentus. Jo 
ir vaiko kūnų nepavyko sura
sti.

Meksika sumažina sei
mo narių skaičių

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
22. Deputatų kamera pri
ėmė gen. Aivaro Obregono pa
siūlytą įstatymo projektą, ku
riuo deputatų skaičius sumaži
nama, bet tik trejiems metams 
praslinko* nuo įstatymo pri
ėmimo.

BRAWLEY, Gal., geg. 22. 
— Vakar pavakarį čia buvo 
jaustas stiprus žemes drebėji
mas, bet žalos, regis, niekur 
nepadaryta.

mi jų namų ir krautuvių lan
gus. Studentai būriais pikietuo- 
ja dokus ir neleidžią krausty
ti iš laivų Japonijos produk- 
tų.

Šanchajuje susUtedkavo visi 
kinų darbininkai, dirbantieji 
japonų laivuose.

[Atlantic and Pacific Photo]

Du šiaurės poliaus lakūnai, kom. Richard E. Byrd (kairėj) 
ir Floyd Benett, planavę drauge skristi ir tiria pietinio poliaus, 
kuriuos mirtis perskirė: Bennett sunkiai susirgo skrisdamas pa- 
gelbon vokiečių Atlantiko aviatoriams ir pasimirė Quebec ligo
ninėj. Bennett liko palaidotas Arlington tautinėse kapinėse.

Pasaulis po trijų de
šimčių metų

Francuzų rašytojo pranašavi
mais, tada vyrai dėvėsią si
jonais, o moterys kelinėmis

PARYŽIUS, geg. 22. — Jei 
tikėtum žinomo francuzų rašy
tojo, Paulo Morand’o, prana
šavimais, tai praslinkus dar tre
jetui dešimtmečių visos mote
rys špaceruos gatvėmis kelinė- 
los, o vyrai dėvės sijonais.

Pranašaudamas, kaip* pasau
lis atrodys 1958 metais, Mo- 
rand sako, kad Amerika tuo
met busianti vyriausia pasau
ly imperialistinė valstybė ir vi
sų septynių okeanų valdovė. 
Anglija busianti tik kaip ir jos 
leitenantas. Rusija kaip esanti, 
taip ir pasiliksianti sovietinė; 
Vokietija busianti galutinai vir
tus respublikine; Italija koman
duosianti Tarpžemio rytams, o 
Francija, kaip prekybos ir pra
monės valstybė, nebesugebė- 
sianti rungtis su kitomis savo 
konkurentėmis.

Meilė, pasak Morand’o, visai 
nebebusiąs didelis daiktas, da
gi nė Franci joje, o fizinė mei
lė nebeturėsianti jokios svar
bos. Išsiskyrimų busią nema
žiau, kaip kad vedimų. Busią 
išrutuloti eugenika ir grožis, o 
epileptikams ir alkoholikams 
nebebusiu leista turėti vaikų. 
Vyrams busią leista rėdytis 
kaip moterys, o moterys galė
sią rėdytis kaip vyrai. Visos, 
ar bent dauguma moterų dėvė
sią vyriškomis kelinėmis.

Busimos kartos, Morand’o 
pranašavimais, dar labiau, ne 
kad dabar, |>erdėsią vartojime 
svaigalų, saldumynų, kvepalų ir 
vaistų.

Geležinkelius ir garlaivius, 
išskiriant prekėms transportuo
ti, pakeisiu aeroplanai. Pasažie*- 
rinis susisiekimas |X‘r Atlanto 
vandenyną eisiąs aeroplanais, 
kurie skraidysią kasdien į vie
ną pusę ir į antrą, sustodami 
Azoruose ir dviejose plūduriuo
jančiose salose.

Kultūroje ir meKe rašytojas 
mato ateity didelį sugedimą.

Nobile pasirengęs skri
sti i ašigali

KINGS ĮLANKA, Špicberge
nas, geg. *22. (ren. dobile 
pasirengęs savo dirižabliu Ka
lia šį vakarą vėj skristi, Šį kar
tą tiesiai į žiemių ašigalį. Oras 
palankus. • I _ i H’

Zinovjev stengiasi1 
Įtikti Stalinui

Išmestas iš kominterno, buvęs 
jo vadas vokiečių komunistų 
opozicijos vaduš vadina “idio-, 
tais”

BERLYNAS, geg. 22. [F]. 
— Grigory Zinovjev, buvęs ko
minterno pirmininkas ir vie
nas nuverstų Rusų komunistų 
partijos opozicijos vadų, dabar 
vėl ėmė laižytis Stalinui. Vi
sais budais jis stengiasi prisi
gerinti buvusiam savo priešui.

Maskvos Pravda įdėjo Zinov- 
jevo straipsnį, kuriame tas va- 
karyštis opozicijos vadas dabar 
aitriai puola opozicijos vadus 
Vokietijos komunistų partijoje, 
kaip Urbaną, Rūtą Fišeriutę ir 
Maslovą. Zinovjevas vadina 
juos idiotais, išdavikais ir ki
tais piktais žodžiais iš lojoja- 
mojo komunistų žodyno. Jis sa
ko, kad jie esą pametę visokį 
ryšį su darbininkų klase.

Toliau Zinovjevas labai giria 
pa tavuosius Rusų komunistų 
partijos nutarimus ir pasako
ja komplimentų komintemui 
Jei dabartines jo taktikos ir 
krypties, — nors dar tik ne
senai tas pats Zinovjevas buvo 
kartu su minėtais vokiečių ko
munistinės opozicijos “idiotais” 
vadais pasirašęs atsišaukimą, 
kuriame jie aštriai atakavo ko
munistų partijos “čeką.”

Kap. Wilkins ir Eielšon 
atvyko į Bremeną

...... » »m nu »■ ■ ■

BERGEN, Norvegija, geg. 
22. — Iš Tromsoe šiandie at
vyko į Bergeną kap. George 
Wilkins ir Įeit. Carl Eielson, 
kurie nesenai perskrido per 
šiaurės žemgalį iš Alaskos į 
Špicbergeną.

Jų garbei visas miestas pa
puoštas vėliavomis, o prieplau
koje lakūnus pasitiko didelės ir 
entuziastingos žmonių minios.

Chicagai ir apielinkeT fede- 
ralinis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Veikiausiai bus gražu; tru
putį šilčiau; vidutini? mainą- 
sis, vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 56’ ir 63Q F.
i šiandie saulė teka 5:24, lei
džiasi 8:09. Mėnuo leidžiasi 
12:05 ryto.

Vokietijos kancleriu 
busiąs socialdemok-

4* •*

ratas Otto Braun
Naujoji valdžia bus koalicine, 

vadovaujant socialdemokra
tams, kurie reichstage bus 
stipriausia partija

BERLYNAS, geg. 22. — Ką 
tik įvykusių Vokietijoje rinki
mų rezultatas yra toks, kad da
bar vokiečiai turės demokratiš
kiausią valdžią, kokios jie ne
turėjo nuo 1920 metų.

Visoje Vokietijoje nacionalis
tai tapo sumušti, o tas pats 
likimas buvo ir tų partijų, ku
rios per pastaruosius mėnesius 
bendradarbiavo su nacionalis
tais. Sumušti buvo ir demo
kratai, kurie neturėjo aiškaus 
nusistatymo ir svyravo tarp li
beralų ir reakcininkų.

Atskiruose kraštuose, kaip 
Viurtemberge, Badene etc„ lai
mėtojai taipjau buvo kairie
ji.

Busimas Vokietijos ministe- 
rių kabinetas turės būti koali
cinis, sudarytas iš socialdemo
kratų, demokratų, katalikų cen
tro ir liaudies partijos, nors so
cialdemokratai reichstage turės 
152 atstovus, taigi tiek, kiek 
tos trys kitos partijos daiktan 
paimtos.

Valstybės kancleriu [ministe- 
riu pirmininku] socialdemokra
tai, kaip girdėt, žada paskirti 
Otto Brauną, dabartinį Prūsų 
ministerj pirmininką.

Atlanto skridikai gris i 
Europą laivu

NEW YOBKAS, geg. 22.
Atlanto skridikai, kap. Koehl, 
von Hucnefeld, vokiečiai, ir 
maj. Fitzmaurice, airis, nuta
rė grįžti į Europą laivu. Iš 
New Yorko jie išplauks vokie
čių garlaiviu Columbus birže
lio 9 dieną.

Maj. Fitzmaurice norįs tapti 
J. V. piliečiu

ALBANY, N. Y., geg. 22.
Kalbėdamas suruoštame čia 
jam pokyly, airių Atlanto skri- 
dikas maj. Fitzmaurice pasa
kė, kad jis žadąs tapti Jung
tinių Valstybių piliečiu.

Mateotti našlei uždrau
sta nešioti gedulas

Prancūzų laikraščiai praneša, 
kad Italijoje yra uždrausta fa
šistų nužudytojo socialisto Ma
teotti našlei nešioti gedulą. Ge
dulas gresiąs, visuomenės ra
mybei ir tvarkai.

Ligi šio] Mateotti našle te
benešiojo gedulą.

Visuotinis vienos dienos 
streikas Švedijoj

STOKHOLMAS, Švedija, geg. 
22. — švedų unijos paskelbė 
visame krašte -visuotinį vienos 
dienos streiką protestui .prieš 
valdžios pasiūlymus dėl nacio
nalinių algos sutarčių, darbo 
tribunolų įsteigimo etc. Jokių 
neramumų streiko metu nelau
kiama.

Oro pašto pilotas žuvo 
aeroplanui susikūlus
RJGHMOND, Va., geg. 22. 

— Šį rytą per tirštą miglą nu
krito netoli nuo čia oro pašto 
aeroplanas, išskridęs iš Rich- 
mondo į Washingtoną. Pilotas 
Morrisscy, 35 mętų amžiaus, 
užsimušė.

Kova su maištinin
kais Meksikoje

Jalisco valstijoj per du mėne
siu vyriausybei pasidavė 60C 
maištininkų

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
22. Generolo Andrcas Figue- 
roa, federalinės kariuomenės va
do .lalisco valstijoje, praneši
mu karo departamentui, per pa
starus du mėnesius pasidavė 
karo vyriausybei daugiau kaip 
(>00 maištininkų.

Su tais, kurie patys pasiduo
da, vyriausybė elgiasi švelniai.

Graikų ministerių 
kabinetas griuvo

ATĖNAI, Graikija, geg. *22. 
Premjero Zaimiso kabinetas 

šiandie atsistatydino, išgyvenęs 
truputį daugiau kaip tris mė
nesius.

Manoma, kad naujai vald
žiai sudaryti Lūs pakviestas 
Vcnizelos, senas liberalų par
tijos vadas.

Neramus uosto darbi
ninkų streikas Argen

tinoj
ROSARIO, Argentina, geg 

22. Ryšy su visuotiniu uo
sto darbininkų streiku vakai 
čia įvyko didelių riaušių, pei 
kurias du asmens buvo užmuš
ti, daugelis kitų sužeisti. Pei 
neramumus miesto gatvėse su
daužyta daugiau kaip 3,001 
lempų.

Smarki ledų ir perkuni- 
. jų audra Texase

4 asmens užmušti, daugiau kaip 
. 50 sužeisti

LABEDO, Tex., geg. 22. — 
Tesaso pietinėse dalyse vakai 
siautė smarki vėjo, ledų ir per
kūnijų audra, per kurią, kiek 
yra žinių, keturi asmens buvo 
užmušti ir daugiau kaip, pen
kiasdešimt sužeisti. Didelės ža
los audra padarė laukams. 

f

Coolidge pasirašė dide
lio laivyno bilių

WASH1NGTONAS, geg. 22 
— Prezidentas Coolidge pasi
rašė bilių, kuriuo laivyno rei 
kalams skiriama 362 miliona 
dolerių. 7 y
/ — . .. ..... i--------

Ramsay MacDonald ža
da atvykti j Kanadą
LONDONAS, geg. 22.

Ramsay MacDonald, Anglijoj 
Darbo partijos vadas ir buvęi 
darbiečių ministeris pirminin
kas, žada liepos mėnesio pabai
goje atostogoms atvykti j Ka
nadą.

Atstovų butas atsteigė 
Coolidge’o vetuotą bilių

WASHINGTONAS, geg. 22. 
— Atstovu butas šiandie 3H 
balsų prieš 42, taigi 72 bal
sais daugiau nei reikiami du 
trečdaliai, vėl priėmė preziden
to Coolidge’o vetuotą bilių, ku
riuo padidinama algos pašto 
tarnautojams, dirbantiems nak
ties darbą. i ,

Fabrikininkas nusišovė

WATERLOO, Iowa, geg. 22. 
— Nusišovė Henry Litchfield, 
ūkio padargų Litchfięld Mfg 
Co. pirmininkas. Nusižudymo 
priežastis, manoma, buvus jo 
pairusi sveikata.

No. 123

Lietuvos žinios.
4 Lietuvos Universiteto 

studentai ištremti
KAL NAS. — Kauno komen

danto nutarimu ištremti keturi 
studentai: Bajoras, Gabaliaus- 
kas, Baltenis ir Baniulis. Tris 
j št reni ė provincijon ir vieną į 
Vainius.

Gegužės Pirmoji diena 
Lietuvoj

KAINAS. [MVŽ]. — Gegu
žės 1 d. praėjo ramiai. Kaune 
sulaikytas su raudona vėliava 
vienas žydas Lukšio gatvėj, tik 
kelis žingsnius ėjęs gatve ir 
Suktelėjęs: “valio darbininkai!” 
Policija jį suėmė.

Taipogi suimta su vėliavomis 
Panevėžy, Kybartuos ir Šaukė
nuos. Be to, suimta keli įta
riami asmenys ir kitose vieto
se. Vienur — kitur rasta išmė
tytos komunistų proklamaci
jos.

[Fašistinė Lietuvos valdžia 
buvo Užgynus švęsti Lietuvoje 
tarptautinę darbininkų šventę 
Gegužės 1 d. ir rengti demon
stracijas.].

Kiek yra žydų ūkininkų 
Lietuvoje

KAUNAS. Žydų ūkininkų 
I ietuvoje yra virš 5 tūkstan
čių. Žydų rankose dabar yra 
apie 50,000 ha žemės.

Viįio Lietuvoje žydų yra virš 
53,000 asmenų. '

Šiauliuos suimtas “žie- 
žirbininkų” pirmi

ninkas
KAUNAS. Šiaulių politi

nė policija nesenai areštavo 
gelžkelietį Julių Sperskį buk už 
gabenimą iš Latvijos uždrau
stos literatūros.

Sperskis buvo socialistų “Žie- 
žirbininkų” kuopelės pirminin
kas.

DU ASMENS NUSKENDO AP
VIRTUS LAIVELIUI

KAUNAS. šeštadienį bal. 
28 Panemunės laiveliu kėlėsi 
per Nemuną penki asmenys. 
Važiavo pagal tiltą. Ties ta vie- 
a, kur tiltas įgriuvęs, vanduo 

labai banguoja. Smarkiai ban- 
<a metė laivelį, kuris apvirto 
ir du važiavusių nuskendo, o 
trys išsigelbėjo.

Sudegė ūkininko trobos

KAUNAS. — Balandžio 7 die
ną, Pilviškių valsčiaus, Šaknu- 
čių kaimo, J. Procevičiaus su
degė visos trobos. Gaisras kilo 
iš nevalyto kamino. Nuostolių 
įpie 7,(XX) litų.

Lietuvoj vienas ūkinin
kas badu numari

no brolj
KAUNAS. — Kariuomenės 

teismo sesija Utenoje baland
žio 21 dieną nagrinėjo sensa- 
cinę bylą.

.Ūkininkas Juozas Kamins
kas, Daugailių valsčiaus, Deks- 
nių kaimo, nenorėdamas mai
tinti savo nebylį brolį Antaną, 
jį uždarė j drėgną, tamsų rū
sį ir labai mažai duodavo val
gyti. Antanas nusilpęs, išbadė
jęs mirė.

Teismas J. Kaminską nubau
dė 7 metais ir 6 mėnesiais sun
kiųjų darbų kalėjimo.
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Pittsburgh, Pa.
Atlankiusia kapą

Gegužės 30 d., seredos ryte 
(tai yra Decoration Day), nuo 
10:30 vai., bus gedulingos pa
maldos ant Lietuvių Tautiškų 
kapinių, kurias laikys šv. Jur
gio parapijos klebonas kun. K. 
Brazis, dalyvaujant ir šv. Jur
gio parapijos chorui. Po pamal
dų bus prakalbos, kur kalbės 
vietiniai veikėjai apie 30-tą ge
gužės ir apie tos dienos svar
ba. O kadangi Lietuvių Tau
tiškos kapinės randasi labai 
puikioj vietoj visai sale Vest 
View Park, tai publika gidės ir 
ilgiau paviešėt, nes kapinių ko
mitetas rengias ir užkandžių tu
rėt tą dieną. Todėl priedermė

niu laiku kad jau nuprogresa- 
vo, tai dainuojant viršminėtam 
chorui publika turi, užsimerkti 
ir ausis užsiimti. Mat komu
nistų nuomone, kiekvienas ga

ilys būt dainininkas, kiekvienas 
galys būt artistas ir kiekvienas 
galys būt oratorius. Todėl ir 
L. M. Choras daugiaus vaiz
duoja paprastą šeimyną, o ne 
chorą, kadangi ten dainininkai 
susideda iš motinų ir dukterų, 
tėvų ir sūnų. Ten dainuoja ke
lios jaunos mergaitės, bet ne
atsilieka ir kelios surambėju
sios mamos, kurios neturi nė 
mažiausios nuovokos apie dai
navimą, todėl iš jų dainavimo 
nieko ir neišeina.

B » »
Pasitaikius iš rytų ir pietų 

vėjui pusti, matyt, tas nelaba-

GYVULIŲ KARAI
Bet štai kas įdomu: nors 

plėšrieji gyvuliai ir stiprus ki-
tų naikintojai, bet pati gyvybe 
daug stipresnė už juos. Tūlas 
plėšrusis gyvulys išnaikina per 
metus milionę gyvų padarų, o 
čia iš kokios vienos porelės tų 
pačių padarų privinsta du arba 
trys milionai. Štai žylė kasmet 
suryja milionę medžio kirmėlių, 
šie gyvūnėliai vinsta taip grei
tai, kad nesuskubs jų suryti 
’oki piyiksčiai. Iš vienos jų 
kartos greitai gimsta kita, iš 
tos trečia, ketvirta ir t.t. Iš 
vienos porelės medžio kirmėlių, 
per penkias kartas gali privis- 
ti apie penkis šešis miliardus 
ainių. O per vienus metus gali 
gimti ne penkios, bet dvidešimt 
kartų. Medžio kirmėlių daug 
daugiau pasaulyje negu paukš
čių. Todėl kad ir kiek paukš
čiai jų sulestų ir kaip veistųsi, 
vistiek, nepasisektų jiems išnai-

visų gerų lietuvių tą dieną at
važiuot į kapines ir drauge da
lyvauti iškilmėse ir be to at
lankyt savo giminių ir pažys
tamų kapus.

—J. Virbickas.

Artisto A. Sodeikos koncer
tas įvyko gegužės 11 d., šv. Ka
zimiero par. svetainėj. Žmonių 
gana mažai atsilankė, ar dėl 
permainymo laiko ir svetainės, 
o jral kad Pittsburghe ir bodai- 
be siaučia. A. Sodeika tai tik
rai ne tas, ką dainavo 8 metai 
atgal; ir balsas rodos visai ne 
tas. M. Jozavitas ir savo pia
nisto gabumus parodė, paskam
bino dainas keletą solo, taipat 
buvo ir smuikininkas Kava- 
liauckas, rodos, lenkas; ir da 
viena solistė amerikone ir gana 
gerai dainavo.—J. V.

Rockford, III.
Margumynai

sis pradėjo atgabenti iš Chica
gos miesto negeistinas bakteri
jas ir į Rockfordą, nes pasta
ruoju laiku ir čia pusėtinai ple
čias siurpraiz parių epidemija. 
Pavyzdžiui, pradės apie keno 
nors namus garnis sukinėtis, 
tuojaus yra rengiama siurpraiz 
shower parė. Atsiras kokią 
nors pasenus bobutė, taipgi ne
stinga sumanytojų rengti siur
praiz parę ir, žiūrėk, tik dole
rių ir kaulina. Pasirodys ko
kia nors linksmi kumute, Čia 
irgi tuojas susiranda sumany
tojai rengti siurpraiz parę. 
Kaip matote, visos tos ypatos 
savaime yra svarbios ir tų pa
rių reikšmė lošia savo rųšies 
vaidmenį. Bet jeigu dar pagvil
dentum vidujinę pusę tų siur
praiz parių, tai turinys susida
rytų iš dalies įspūdingas, iš da
lies keistas. VVell, kaip ten ne
būtų, bet rockfordiečiai stropiai 
seka chicagiečius parių judėji
me.—“N.” Korespondentas.

Tarp vietos lietuvių, komu
nistų jteikmė riškiai puola že
myn. J jų rengiamas pramo
gas ir prakalbas vietinė publi
ka nebekreipia jokios rimtos 
domės, nes tas komunistų bir- 
binimas taip visiems pagaliau 
įkirėjo, kad visi rimtesni lietu
viai dabar žiuri į komunistus, 
kaipo į savo rųšies sorkininkus. 
Tatai vietos komunistai aiškiai 
permatydarni šitą regresą savo 
eilėse, bando pavartoti tam tik
rus skymus. Pavyzdžiui, jie 
rengdami prakalbas 1 d. gegu
žės plakatuos garsino sekan
čiai: kalbėtojai bus iš Chicagos, 
V. Andrulis “Vilnies” redakto
rius ir jauna mergina iš Bose- 
land, 111. Turbut komunistai re
klamuodami jauną merginą ma
nė nors keletą senbernių pa
traukti į prakalbas. Well, jeigu 
taip, tai ateityje gal teiksis i>a- 
skelbti, kad jų rengiamose pra
kalbose kalbės jau nuoga mer
gina. Juk iš sorkininkų viską 
galima laukti.

0 0 0
Ir kas galėjo tikėtis, kad p. 

P. A. Deltuva ant tiek sugebės 
išvystyti savo darbštumą, kai
po “Naujienų” kontestantas? 
Tačiau jo neišsemiama energija 
ir nepaprastai uolus pasišventi
mas suteikė gerbiamam kon- 
testantui galimybės net trigu
bai “Naujienų” cirkuliaciją pa
kelti tarp Rockfordo lietuvių. 
Apart to, p. Deltuva yra pasi
ryžęs ir ant toliaus prie kiek
vienos progos “Naujienas” už
rašinėti. Vadinas, p. Deltuva 
nuopelnas su užsibaigimu šio

Westville, III.
Čia gyvena nemažas lietuvių 

būrelis. Gyvena visi sutikime, 
perdaug nesivaidindami nė dėl 
partijų, nū dėl tikybų; kiekvie
nas žiuri savo dalykų, o ir su
ėjęs su kitų pažvalgų žmogum 
kalbasi rimtai, šaltai svarsty
dami einamuosius reikalus. Po
litikos reikalai irgi gerai stovi, 
dėlto kad visi veikia išvien, to 
dėl yra stiprus. Politikos rei
kalus sugabiai tvarko Lietuvių 
Piliečių Kliubas, kuris yra 
skaitlingas nariais ir gerai veda
mas. Pageidaujama, kad visi 
lietuviai prie šio kliubo prisi
dėtų ir išvien visokius reikalus 
tvarkytų.

Gegužės 27 d. Piliečių Kliu
bas turės išvažiavimą arba pik
niką, kaip kad turėjo ir perei
tais metais. Tad westwiliečiai 
ir apieiinkės lietuviai turėsite 
tinkamą progą suvažiuoti ir 
linksmai laiką praleisti Jenkins 
Fort Cravens darže.

—Kliubietis.

Viršnaturalis rebusas

Ūkininkas, atvykęs miestan 
mokesčių reikalu, vienoj įstaigų 
pastebėjo ant durų parašą “Pa
šaliniams įėjimas griežtai drau
džiama”. Paausį kasydamas 
galvoja, kaip čia suprasti “pa
šalinį”. Pagaliau spiauna ir ei
na galvodamas: — Mieste vis
ką prasimano: padirba sienoj 
duris, paskiau nevalia niekam 
jas varstyti.

kinti visų kirminų.
Arba štai silkės. Jos naikina

mos ir ryjamos milžiniškais 
skaičiais. Bet jos ir veisiasi 
nuostabiu greitumu. Kiekviena 
silkė per metus gali padėti ke
turiasdešimt tūkstančių ikrelių. 
Iš kiekvieno ikrelio gali išeiti 
nauja silkė, kuri taip pat gali 
padėti keturiasdešimt tūkstan
čių ikrelių. Vadinas nė joki 
ruoniai, banginiai arba paukš
čiai ir kiti plėšrieji gyvuliai 
niekaip negali išnaikinti, visų 
silkių.

Panašiai gelbstisi nuo mir
ties ne tik žuvys, bet ir kiti 
įvairus gyvūnai, štai stambes
nieji paukščiai ryja kirminus 
begaliniais skaičiais, o kiekvie
na kirmino patele padeda kas
met po šešiasdešimt milionų 
kiaušinėlių, ir iš kiekvieno kiau
šinėlio gali išeiti naujas kirmi
nėlis, kuris taip pat tfali tokiu 
pat greitumu veistis. Arba 
štai dar pelės. Jos naikinamos 
paukščių begaliniais skaičiais. 
Bet jos ir veisiasi nuostabiai. 
Viena porelė lauko pelių atveda 
iš karto nuo penkių ligi de
šimties peliukių. Tos peliukes 
po trijų mėnesių pačios gali tiek 
pat atvesti; jų vaikai taipgi 
gali atvesti po trijų mėnesių 
tiek pat ir t.t. Tuo budo per 
metus viena porelė pelių gali 
privaišinti daugiau kaip dešim
tį tūkstančių naujų pelių. Va
dinas, nė joks plėšikas negali 
išnaikinti visų pelių.

Panašiai yra ir su visais ki
tais gyvūnais. Net patiems 
silpniesiems gyvulėliams plėš
rieji priešai ne taip jau baisus, 
kaip kad rodosi. Plėšrieji gy
vuliai negali išnaikinti nė vie
nos veislės. Šie jiems nebai
sus; jiems baisus badas, šaltis, 
ligos ir kitos sunkios gyvenimo 
aplinkybės. Nuo to kai kada iš 
tikrųjų žūsta ištisos jų gimi
nės. Priešininkai naikintojai to 
atlikti negali. Visada greitas 
veisimasis ir kova su plėšikais 
gelbsti nuo pražūties.

Išeina taip, kad iš tikro gy
vybė daug tvirtesnė už mirtį.

Mokyti keliauninkai išvažinė
jo po visas šalis, ir sužinojo ko
kie gyvuliai ir kur gyvena, ir 
visus juos išžiūrėjo,—kuris gy
vulys kokios giminės, veislės ir 
kuris kuo minta. Tuo budu su
žinojo, kiek pasaulyje yra plėš
riųjų veislių ir kiek žolėdžių. 
Ir štai kas pasirodė: plėšriųjų 
veislių skaitoma šimtais, o žol
ėdžių tūkstančiais. Iš viso žvė
rių veislių priskaitoma apie 
pusantro tukstančjo; tame 
skaičiuje tik vienas trečdalis

plėšriųjų gyvūnų. Paukščių 
priskaitoma maždaug apie aš
tuonis tūkstančius veislių, o 
plėšriųjų paukščių mažiau kaip 
du tūkstančiai. Visų kitų svar
biausias maistas žolė ir sėklos, 
žolėdžių driežų ir žuvų daug 
daugiau neg plėšriųjų. Bet ir 
tai dar ne viskas. Plėšrieji gy
vuliai visados ir visur rečiau 
sutinkami, nekaip žolėdžiai, dėl 
to kad jų veislės ne taip gau
singos. žolėdžius gyvūnus gali
ma dažnai sutikti ištisomis ban
domis, o plėšikų bandos beveik 
nežinomos, žolėdžių į mažių ma
žiausia šimtą kartų daugiau ne 
plėšriųjų. Pavyzdžiui, Indijos 
arba Afrikos tyrlaukiuose tig
rai ir liūtai skaitomi dešimtimis 
ir šimtais, o bubliai, elniai, ož
kos — dešimtimis ir šimtais 
tūkstančių. Kitaip ir būti nega
li. Jeigu visi gyvuliai butų plėš
rieji, tai labai greitai suėstų 
vienas kitą, o paskui ir patys 
išdvėstų badu. Tegu gi pamėgi
na tikrai išnaikinti visus gyvu
lius, silpnesnius už save. Tada 
ir jiems patiems nebepasiliktų 
kuo misti — tektų ėsti vienas 
kitą.

Vadinas išeina taip: plėšrių
jų veisimasis turi ribas: jų veis
lė negali perdaug išsiplėsti.

Štai dar kas pastebėta. Plėš
riųjų veislės tolydžio eina ma
žyn ir mažyn. Nors palengva, 
bet visgi jie nyksta, miršta. 
Šimtai ir tūkstančiai metų at
gal plėšriųjų gyvulių buvo daug 
daugiau veislių negu dabai’, ir 
kiekviena veisle buvo daug gau
singesnė. Jie pamaži pradėjo 
mirti ir miršta, nyksta ligi šiai 
dienai. Daug tūkstančių metų 
atgal jų daugiau buvo, o šimtai 
tūkstančių metų atgal dar dau
giau. Taigi ateis laikas, kada 
visos plėšriųjų žvėrių veislės vi-

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be Be
Peilio $ u J Skausmo

Jei jus devįt diržą, tai kodėl neiš- 
sigydyti ruptura ir numesti diržą 
šalin? Lengviausis ir pigiausis bū
das išsigydyti be peilio, su pagelba 
mano metodo, kaip ir šimtai kitų 
yra išsigydę.

Skaityk ką Mr. Bilkis sako:
“Aš turėjau ' trubelio su ruptura 

per 8 mėnesius. Paskiau aš skai
čiau apie Dr. b’Iint gydymą ir norė
jau su juo pasimatyti. Jis pasakė, 
kad gali mane išgydyti. Aš dabar 
esu visai sveikas ir nereikia daugiau 
dėvėti diržo. Gydymas buvo visai 
be skausmo, be peilio ir nereikėjo iš
likti iš darbo. Tai yra puikus gydy
mas, ištikto.”

Wiliam Bilkis,
10716 So. Wabash Avė.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų 

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FL1NT
322 So. State St., 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. NedėlFoj nėra skirtų valan 
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių kriutuvčr langų.■ ■ ■ ■ i i ■ ."T.i'.-.......

EI

kontesto, dar nepasibaigia. Jo 
tvirtas pasiryžimai darbuotis 
kultūros srityje ir skleisti ap
švietę tarp savo vientaučių, 
skatina p. Deltuvą pasilikti rim
to dienraščio “Naujienų” atsto
vu ir ateityje.

o a 0
Skaitau sau už butinę parei

gą lietuviškam pasauliu praneš
ti, kad čia pas mus egzistuoja 
Laisvės Mišrus Choras, kuris 
pereitų metų sezono vidutiniš
kai sudainuodavo. Bet dtibarti-

Tcl. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

rirkJt nuo nauMj olcoUo kai* 
notnia. L'uppor coli ra*lnl« tu* 
dytUTM virtuvta boileriui, 
90 .S A Klauskite Pono Muell.

Peoples Plumbing & 
Heating Supply So* 
400 Mllw»ukee Avė.. 

461 N. Uahted St.
Svoiarket 0076—-0076

4-TA METINĖ 
MOTERŲ 

PASAULINĖ 
PARODA

Gegužio 19—26 (apart 
nedėldienio)

300 Gražiausių Parodų 
Atlankykit svetimkalbių skyrius 
Specialis programas kasdie nuo 

12 dienos iki 10:30 vakare

COLISEUM
įžanga 50c. — vaikams 25c.

- ■ -u. II. I ................. I. . II . J

Ten ir iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais
NBW YORK, ALBBRT BALL1H, 

HAMBURG. DBUTflCHLAND* 
BESOIAJTK, RKUANCK. 

CLEVBLAND, 
VBtTPHALIA, THUR1NGIA
Puikus patarnavimas visose 

klesose
-------— ----------------— —

$ H A A15 NEW YOR- /|Hk° IKI KAIL 
u vUno IR ATGAL

Trečia K lesa
Plūs U. S. Revenue taksai

Kelione greita ir pigia kaina
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Avė. Chicago

L •■■•■H. i l. .. -----------------J

sai išnyks nuo žemės pavir
šiaus, o pasiliks gyventi tik tie, 
kurie gyvena ir gali gyventi be 
žudynių, be kraujo liejimo, be 
karų. *

Vadinas ir čia išeina taip, 
kad gyvybė’ tvirtesnė už mirtį. 
Galiausiai žemė priklausys ne 
tiems, kurių dantys ir nagai 
aštrus, ir ne tiems, kurie krau
ją lieja — karais gyvena.

Ir iš liktųjų pasirodo, kad PLA(HJį,Y Iąt iqTAq°S 
silpnesnieji tvirtesni už stiprės- N.ul.uUuo1Tlu Yr 
nius ir gali apsiginti nuo žiau- a“S”M, -fflSSS 
rių plėšriųjų gyvulių. I

INDIA LABORATORY
(Bus daugiau) . 1407 Milwaulee Avė., Chicago

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

Kaip senai duona 
valgoma

Seniausia duonos bakanas 
(kepalas) tapo surastas Asyri- 
joj (Azijoje). Jis turi 2,400 me
tų amžiaus, iškeptas 560 metų 
prieš Kristaus gimimą. Surado 
jį prancūzų mokslininkas.

Trečiadienis, geg. 23, 1928
—.. . . _ . - _ --- -
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Lietuviškos rolės dėl gro- 

jiklių pianų atpigintos. Vo
leliai kainavo $1.25 ir $1.00. 
Dabar po 48 c. trumpam 
laikui. Su žodžiais ir be žo
džių.
4298 Ant Kalno Karklai Siūbavo 
4189 Aš Lietuvaitė
4359 Ant Kalnelio Trys Mergelės 
4153 Ak Likie Sveiki
4297 Atjok Berneli Vakare
4291 Darbai
4159 Myliu Lietuvą
4806 Kur Upelis Teka
4136 Paukšteliui
4358 Šerk, tėvelį Bėrą žirgelį 
3837 Pas Darželį trys Mergelės 
4490 Pasisėjau Žalią Rūtą 
8919 Sudiev Gimtinė 
4345 Rūtų Darželis 
3911 Kas Nuramins Man širdelę 
3908 Kas Man Darbo 
4318 Pamylėjau Vakar ir šėriau 

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

Obelėlė
3887 O Lietuvą Numylėtą 
4126 Valia, Valužė 
3883 Vai Kalba Žada 
4305 Karvelėli Mėlinasis
4375 Viernas Kareivis 
4290 Ūkininko Prisakymas 
4331 Per Laukelį
3919 Sudiev Gimtinė 
8900 Laiškas Pas Tėvelį 
4061 Dangaus Grožybė — Waltz 
3990 Meilės Bučkis — Polka 
4059 Išdykus Mergaitė — Mazurka
4009 Kaip Linksma — Polka
4010 Klumpakojis
4079 Kvietkelė Lietuvos 
4021 Mėlinom Akelem — Polka 
4058 Linksmi Berneliai
4020 Raudonom Lupom — Polka 
1078 Aukso ir Sidabro — Polka 
4389 Kripūtis — Polka 
4043 Kauno Grožybė — Polka

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

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

Jos. F. Bud r ik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

CHICAGO, 1LL.KRAUTUVE:
Rekordų, Rolių Pianų, 
Victrolų, Radio, Gaidų.
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. , THE VILIJA CO.
3700 So, Spaulding Avė. Chicago, Illinois

Tel. Lafayette 2584

štai yra receptas, kurį geros virėjos visur var
toja, kad iškepus gardžius peanut butter Hiuffins:

šaukštuko baking ix»w- 
der 
puoduko peanut sviesto 
puoduko Budweisor 
Malt Syrup 
puoduko rūgusio pieno

tokią tešlą kaip dėl bis-

1 puoduką čielų kviečių 2/i
•arba Graham miltų

*4 puoduko cukraus f2
l/j šaukštuko sodos

šaukštuko druskos /i
Sumaišyk peanut sviestą ir padaryk
ketų. Dadėkit \\ puoduko Budweiser Malt Syrup ir Yj puoduko 
rūgusio pieno, šis receptas suteiks jums 12 didelių inuffins.

Budiveiser Malt Syrup yna taipgi geras 
kepimui ginger duonos, molasses wafers, 
keksų, coolkies, ir t. t. Parduodamas gro- 

sernėse ir visur pas vertelgas. •

ANHEUSER-BUSCH, St. Louis

Budweise:
Tikros Rųšies

Malt Syrup
Western Sales Corporation

1525 Newberry Avo. Distributors Chicago, III.

BM-83

'įuūk
For Cuts and Woundi

Apsisaugokit užsikrėtimoI 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrėžimą su iiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.

ood

O KRAFT.PHENDC
t nu . i /

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

KRAFT CHEESE
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Tarp Chicagos
Iš Chicagos Moterų 

Pasaulio Parodos

NAUJIENOS, Chicago, III, 3

Bridgeportas Roseland

Lietuvių
Bridgeportas

________ L
Mirusiam geriau

lietu-
Sirgu-

šiomis dienomis mirė 
vis. Gyveno jis vienas, 
liavo, negalavo. Jo žmona išsi
kėlė gyventi į kitą koloniją. 
Pagalios jis persiskyrė su šiuo 
liūdnumo pilnu pasauliu.

Kai vyras mirė, tai duota ži
noti jo žmonai, o taipgi broliui, 
gyvenančiam irgi kitoje koloni-

Lietuvių diena parodoje
Smulkiai aprašyti esamą da

bar Coliseume Moterų Pasau
lio Parodą negalima dienrašty
je, kuris turi ne daugiausia 
vietos. įsivaizduokite tik mil
žinišką trobesį, pripildytą bil
du, budelių, o tose budelėse 
juk yra vis kas nors tokio, :y>ie 
ką galima daug kalbėti ir pa-

tenkintis vien 
parodoje, 
keliolikos

kurie v ra

pasakoti.į
Taigi priseina 

paminėjimu, kad 
lyvauja moterys 
lių su dirbiniais,
sius darbo tų šalių moterų, 

; veliančių Amerikoje, arba 
Aplaikęs liūdną žinią, brolis!

pasiskubino su graboriu, atva
žiavo pas namus, kur gulėjo na- 
bašninkas, pasiėmė .ji ir išsive

West-

i save, 
kalba ?

no

pirmiaus. 
nėra užka- 

sunku įsibriauti 
susiHnki-

bandė daug kartų 
buvo atmušti su 
vadukai buvo pri- 
kitos kolonijos,

keletas pašalpinių

du
šą- 

vai- 
gy- 
at- i >.»-

lyvauja joje ir moterys ameri
kietės: vienos jų darbuojasi 
viešame Amerikos gyvenime 

j (kaip Imigrants Protective Lea- 
gue, organizacija kovai su džio-

Kiek vėliau atvažiuoja velio-1 va negrų tarpe); kitos verčia
mo žmona, — taipgi su grabo- si komerciniame šalies sukury- 
riu. žiuri, ogi nabašninkas jau je; pavyzdžiai moterų darbo; 
iškeliavęs! Ir ne tik iškeliavęs, į svarbioms problemoms rišti pa- 
bet, rodosi, kad ir forničius ma- ’švęsta literatūra; programai, 
no išsivežti, ba prie namo su-1 turintis reikšmės moterims ir 
stojęs namų rakandams gaben-1 merginoms yra duodami kas
ti vežimas. dien.

Be to, atskirų tautų mote
rys turi vadinamas “savo” die
nas parodoje, t. y. kuomet jos 
patiekia programą, kuris, sa
kyti, valdžiau apibudina tau
tą, iš kokios jos yra kilusios. 
Sitai tokią dieną turėjo lietu
vaites vakar.

Kas sako, kad mes liek u Harin
gi ?
Kuo skiriasi kultūringi žmo

nes nuo ne kultūringų? Tarpe 
kita ko, tuo, kad kultu ringi 
žmonės užsistoja už silpnes
nius, kurie negali apsiginti.

Na, tai ve, sekmadienio va
kare, taip 11:80 valandą, prie 
kampo 33-čios gatvės ir Au- 
burn Avė., sėdi ant tvorelės, 
žinoma, arti karčiamos lietuvis, 
mainieris, atvažiavęs iš 
villės.

Sėdi ir kalba—ne tiek 
kiek j praeivius. Kaip
Praeiviams gal ir netiko jo kal
ba, bet jam pačiam tai tiko, ba 
kitaip jis nebotu juk kalbėjęs.

Het štni einu, pro ūu.lj trys 

vyrai. Musu westvilietis ir ju 
adresu paleidžia “komplimen
tą”. Vienas vvru atsisuka ir » • *
pokšt “svečiui“ per lupas. Ta
sai, vartaronkš, ir nuvirsta. 
Vyrai ptereina gatvę ir sustoja 
kitoje pusėje.

Westvilietis taip jau eina 
per gatvę. Prieina prie vyrų ir 
klausia, kodėl jie nepriėmė jo 
kalbos kaip “džioko”. Vienas 
vyrų tuomet ir vėl “pokšt”, ir 
vėl musų vyras guli.

Kaip tik tuo laiku eina pro 
šalį dar penki vyrai, 
kultūringi žmonės, 
ginčą
trys muša vieną, 
paaiškinimai žodžiais 
ne pakankamai 
tvirtesniam 
paleidžiama

Reiškia, 
net astuoni
tai yra westvilietis, guli ir žiu
ri kaip koks “referee*. Argu
mentai kumščiomis tiek įsisiū
buoja ir pasirodo tokie galingi, 
kad jau keturi iš astuonių išsi
tiesiu gatvėje, o viso labo su 
westviliečiu—penki.

Kaip ilgai ir kokios
butų pasiekę argumentai kumš
čiomis, nežinau, ba biesas at
neša “dėdę” su lazda, kuris iš
vaikė argumentavusius. Tokiu 
budu ginčas nebuvo tikrai iš
spręstas šį kartą. Tur būt pri
leis jis atnaujinti.

Reikia tečiaus pasakyti, kad 
kultūringumo mums tikrai ne 
stoka, jei dagi už visai nepažįs
tamą žmogų gatavi kautis iki 
parkrintame ant žemės.

—Reporteris.

Programas buvo priruoštas, 
rodosi, labai rūpestingai.

Kur nabaįninkas? Kas su juo 
atsitiko? Sužinota, kad jį išve
žęs velionio brolis su graboriu. 
Bėgama į policiją. Reikalauja
ma* idant brolis sugrąžintų na- 
bašninką jo moterei.

Kaip dalykai pasibaigė, neži
nau. Tai yra. nežinau ar mote
ris atgavo savo vyrą.

Well, turiu pasakyti, kad dar Iman
karta pasitvirtina senai jau pa- T rumpa kalba, pasakyta p. .lur- 
stelaita teisybė, jogei numirė- i gelionienčs; Birutės choras, va
liais labiau rūpinamasi, ne kad I dovfuijamas p-nios čerienės; 
gyvaisiais. —Reporteris.' , dainos pp. Biežienės, Pocienės 

'— kiekvienos atskirai; duetas 
i PP. Gapšienės ir Biežienės;

—» kvartetas; lietuviški šokiai; p- 
lės Sarpaliutės. skambinimas pia
no. Programas platus, bet dai- 

' uos ir kiti programo numeriai 
| sutrumpinti taip, kad davus 
įžiūrėjusiems ir klausiusiems 

(li. programo juo daugiau supra
to- timo apie lietuvių “sielą ir pro

tą”, o ne visą koncertą.
Lietuvaičių palapinė. Ant pilt 

krašto lietuviški pyragaičiai, va- 
kibineliais”; jie man 

puolė akin pirmiausia, kadan
gi buvau alkanas, čia pat aps
čiai ir atgabentų iš Lietuvos

šie, kaip 
įsimaišo į 

ir pareikalauja, kodėl 
Ir kadangi 

pasirodo
stiprus, tai 

argumentavimui 
kumščius darban, 
argumentuoti ima 

kartu. O devintas,

PRAKALBOS
TEMOJE

Laisvė visiems 
žmoniems!

Liaudis visose tautose iškentėjo 
džiausiąs priespaudas, darbininkai 
bai mažai tikrų ginėjų teturėto, 
vo kada laikas kuomet Amerika bu- ; 
vo prispaustųjų šalis. Bet tas laikas 
jau praėjo Į kurią šalį dabar dar- I 
bininkai gali bėgti jieškoti apsaugos, i 
pagelbos, ramybes, žodžio ir veiki- diliumi ‘ 
nio laisvės? Niekur nesurasi, nes j 
jau nėra! Bet vienas sako vienoj., 
vietoj, kad dar yra viena vieta pri
bėgai; ten bus prieglauda prispaustų- ' • • ,
jų ir apsauga laike vargų. Ps. 9:8-10. . clai ,1‘ 1

Ketvirtadieny, 24 d.; sak'*in^;
Gegužio, 1928 m. 
Mildos svetainėj 

3142 So. Halsted St, 
Chicago, 111. 

Pradžia 7:30 v. v. 
Kalbės S. Doneckas 

įžanga liuosa. Nėra kolektos. 
Rengia ir kviečia T. S'. B. S.

galios

O toliau, viduje turtingas 
linkinys audinių ir mezginių: 
rankšluosčiai, staltieses, jvai- 

. rios palos. Išmarginti, išdabin
ti, išsiuvinėti,f išausti. Kai ku
rių pavyzdžių braižiniai (de- 

1 signs) ne paprastai komplikuo- 
I ti. Spalvos — jos, kuone vi
sos, turi ką tai giminingo.

Ypatingai įdomu buvo pažiū
rėti į kitų tautų palapines, ap
žiurėjus pirmiau lietuvių: iš
rodė, jogei nuvykai į kitą ša
lį. Čia kitokį drobių “raštai”, 
čia kitokį pavyzdžiai, .čia ir 
spalvos kitaip suderintos.

Esamoji dabar Coliseume Mo
terų Pasaulio Paroda turi svar
bios apšvietai (educational) 
reikšmės. Patartina visiems, kas 

įtik gali, atlankyti ją. Įžanga 
I pigi (50 centų suaugusiems, gi 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jaunuoliams tik 25c.), o pažiu-

/ 1
Akys, Ausys, Nosis, Gerklė

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

Dr. F. O. Carter
177 North State Street

Sekamos durys nuo Chicago 
teatro, 2-ros lubos

Valandos: 9—5, Nedėlioj 10—12 U------------------------

MŪRINIS arba MEDINIS
C 1 įmokėti — kiti lengvais

I mokėjimais į 24 mėnesius
Musų speciališkurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi> 
šokiu stylių ir rųšių.

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

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Vardai 

119 Chicago Avė.
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

iš-

rėti ir pasimokinti yni daug 
ko. Reporteris.

TUBBY

Raudoniems biznieriams 
siseku su bizniu Rožių žemėje, 
kaip kad sekdavos 
Kurių dragijii jie 
riavę, jiems
laiškais į draugijų 
mus. Nors 
bruktis, bet 
pašiepa. Jų 
versti iešoti 
kur yra
draugijų su nesištuštintais dar 
iždais.

Surastoji ir užkariautoji rau
donųjų biznierių kolonija yra 
Burnside. Jie ten darbuojasi 
savo naudai antrus metus. Ap
sigyveno jų naujoje kolonijoje 
glaunasis vadas, Jukelis. Kuo- 
mot g-l«vin«s vadas negrali apsi
dirbti su savo užkariautomis 
masėmis, jisai pasikviečia ma
žesnius vadukus iš Uoseland. 
Raudonojo biznič vadas ir va
dukai sueina į draugijų 'susirin
kimus, ir kuomet pradeda ska
lyti liežuviais, jiems ne sunku 
įsibriauti su laiškais iš parazi
tiškos “partijos” prisiųstais. 
Prie to dar magaryčioms gauna 
pasižvejoti pinigų.

Nesenai buvo paskelbta “Vil
nyje”, kiek jierrfs pasisekė su- 
kolektuoti pinigų Dailės drau
gijos susirinkime. Kad didesnės 
garbės pridavus aukautojams, 
paskelbė ir jų vardus viešai. 
Teko matyti tokių, kurie auka
vo po dolerį ir mažiau. Pakau
šis ir Jukelienė pažymėti kaip 
išrinkti į kokią ten konferenci
ją delegatais, ale aukauti jie, 
tur būt, neaukavo nė cento, nes 
nebuvo paskelbti jų vardai 
“Vilnyje”.

Jau man daug kartų teko pa
tirti, kad jeigu kurie daugiau 
kalba, tai tie visai neaukauja 
pinigų. Ar negeras nariams 
pavyzdys, taip dalyti, kaip da
ro liežuvių vadukai? Jeigu jie 
nori, kad nariai duotų jiems au
kų, lai jie pirmiau patys duoda, 
o tada tik tegul prašo iš pa
prastų narių.

Gyvenant Roselande net juo-

kai ima, kad. I’urnsaidės drau
gijų nariai lengvai leidžia drau
gijų iždus tuštinti. Iš Koselan- 
do raudonieji biznieriai, sulin
dę j jūsų draugijas, persistato 
liežuviai labai darbštus draugi
jų labui. Bet ilgai netrukus 
persitikrinsite, kuomet pamaty
site draugijų tuščius iždus, iš- 
aukautus “partijos labui”.

Aš tuos aukų “kolektorius” 
pažįstu per daugelį metų ir ži
nau, kokią “naudą” turi drau
gijos iš jų. Ar ne laikas butij 
sumažinti tokių paukščių skai
čių draugijose? —žinąs.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

GROSERNINKAI
SUTAUPYKIT

LAIKĄ IR
PINIGU

Imkit sau kiaušinius, 
rius, smetoną, sviestą,. 
kės, rūkytą žuvį ir kitus 
produktus paprasta Marke- 
to Kaina. Netoli jūsų apie- 
linkės. Sviestas mušamas 
šviežias du syk dienoje.

Nepraeiki t pro šalį — at- 
lankykit musų krautuvę, 
sutaupykit laiką ir pinigų.

su- 
sil-

S. WEINGER .
918—920 Maxwe11 St., 

Canal 0292—1298

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Čia Yra Tvirtumas!

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

1335 VVashington Avenue 
Racine, Wis.

Tel. Jackson 3284
- f ' \

NAUJAS “RIMBAS” .
Didelis, gražus, su daugybe naujų paveikslų, 

juokingų dainų ir visokių linksmybių. Pamatyk jį 
ir persitikrink. Prisiųsk savo antrašą ir 10c. “Rim
bas” tuoj bus pas tave.

1 Bateman PI., So. Boston, Mass.

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

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laiko gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visa* darbas užsakytas gegužio mfne- 
bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste- 
musų apielinklų Dentul Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS
1800 S'. Halsted St.

Dinitų Ketas už % 
setas .........
setas ............... ..... ..............
setas ............... ......................

yra 
n ui

$25 
$15 
$10

$12.50 
$7.50 

$5

VEFDAS 
PRIPIL-

DOMAS
JIE TURI

T TIKTI
GerlnubiH uulodiilN darbas už % 
Geriausios Auksinės Crowns __  $2.50
Gerinusi Auksiniai Fillings .... $2.50 
Gerinusi Auksiniai Tilteliai .... $2.60 
Alloy Fillirurs $1
Sidabrinei FIIuiks ... . 50c

. _ ..d 60c
Šių kainų negausite musų didiiatnjam 

ofise. DifiYSIS OFISAS įsteigtas 23 me
tai atgal.

THE HAYES DENTAI AFFICES 
Ine. •

DR. T. T. W0()LLENS, Pres. 
32(i South State St. 

Pilone liarrison 0751

$5
$5
$5
$2
SI
lAvalyman dantų

VJAAT H AVĖ TOU 
Got iao that 
PACKAGE, DEAR?

iNc.vciivvn. gaivus įSKUuuejimų aroa 
kitokių gėlimų, kuriuos Bayer As
pirin tuoj pašalina. Daktarai pri
rašo ji ir užgiriu jo vartojimų, nes 
jis neliečia širdies. Kiekvienoj ap- 
tiekoj jų yra, bet nepamiršk aptieki- 
ninkui pasakyti duoti Bayer. Imkit 
tik tokj, ant kurio dėžės parašyta' 
Bayer su raudonai parašytu 
genuine.

PII.ZFNBĄUR

žodžiu

Aspirin yra . 
firmos ženklas 
išdirbystės Monoaceticaci- 

dester of Salicylicacid.

Bayerio

VELTUI
Gausite High-ball 
stiklą 25c. • vertes 
veltui prie kiekvie
no keno Pilzen- 
baur. Gaukit tą 
stiklą šiandie.

TME PILZEN8RAU C0. CHICAGO
Specialia pasiūlymas vertelgoms.

Phone Haymarket 8335

Skalbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

That Would Be Mean
A CAT ’ \AJWT CAESTERZ‘THATSCRUEL, 
LET IT OUT TRIS M|MUTEz 'TOV’LL KILI 

t TRF PooR LITTIE 
\ TRIMG,ALLWRAPPED 
\ OP likeithat

AJO, I VOOIO'T, MDM 
n*S ALREAOM DEAt)

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 lažai, vanos ir prūdas visada.

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

Tiktai $5 Pilna Ėgzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kitį 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jusų tikrą ligą ir jei aš apsibusiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino ąšegzamina- 
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. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

NAUJOS KNYGOS
v GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE
VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...................................... $2.50

1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.
MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ......— $1.50

Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sVeikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
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 
paštas.

KAUNO ALBUMAS ...............................................—..............  50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ----------------- $7JMI
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...... ..........-..............-..............  50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS -------------- ----------------------------- »5c
Namų darbai, naminė sąskattybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBĖ
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

AW, GOSH, MOM, 
t COO LOM'T OO 
THAT, IT'D BE 
MEAK) To BŪRY 
V IT AJOuJ — )

įKNefi

CAEB8E 
Pooa KVTTV 
AiKTT U\JBD
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co. Ine.

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Jelephone Koosevelt 85N

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outaide of Chica£O. 
$8.00 per year in Chicago. 
8c. per copy.

E n te re d as Second Class Matter 
M a re h 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under tha act of 
March 3rd, 1879.

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

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltu:

Matams IIII—miMM $8.00
Pusei metų ............. 4.00
Trims mėneriams . 2.60
Dviem mėnesiam ____ . 1.50
Vienam mėnesiui ,75

Chicagoje per iineiiotojusi
Viena kopija - „ r 8c
Savaitei ........ - 18c
Minėsiu! ... 76c

Suvienytose Vdstijoae, na Chicago-

Metams —.................. * ....... .. |7.00
Pusei metų -------------------------- 8.50
Trims mėnesiams  —— 1.75 
Dviem mėnesiams l.$5
Vienam mėnesiui ,75

Lietuvon ir kitur uiaianiuosa 
[Atpiginta]:

Metams _ $1
Pusei metų - - <
Trims mėnesiams ___ t 1
Pinigus reikia siųsti palto Monųy 

Orderiu kartu su užsakymu.

TIK TIEK TOS “GALYBES”.

BAISI KASYKLOJE

Praėjus Chicagos klebonų su
rengtai “Lietuvių Dienai”, vie
tinis kunigų laikraštis įsidrąsi
nęs pamelavo, kad tose iškilmė
se dalyvavę “virš 40,000 lietu
vių”, o savo neva satyros sky
riuje iškoliojo nedalyvavusius 
“cibukais”.

Tame tik ir pasireiškė kleri
kaline “galybė.”

Bet tai buvo keista “lietuvių 
diena.” Dauguma kalbų bu
vo angliškos ir dauguma kalbė
tojų buvo vietiniai politikieriai, 
neturintys nei su Lietuva, nei 
su lietuvių judėjimu nieko ben
dro.

las, kaip žinoma, yra teikti pa
galbą sužeistiemsiems kare ir 
rūpintis ligoniais ir šiaip ne
laimingais žmonėmis taikos lai
ku.

Mintis įkurti tokią organiza
ciją atėjo Dunant’ui į galvą, 
kuomet jam 1859 m. birželio 
24 d. teko pamatyti mūšių lau
ką ties Solferino, Italijoje, kur 
tūkstančiai sužeistų ir paliktų 
be jokios priežiūros kareivių, 
gulėdami sale lavonų, vaitojo ir 
neapsakomai kankinosi. Jauną, 
bet geros širdies keliauninką 
tas reginys taip sujaudino, kad 
jisai nuo tos dienos pasventė 
visą savo gyvenimą mielašir- 
dystės darbams.

Savo atminimus apie tą kru
viną karo areną llenri Dunant 
išdėstė knygoje “Atsiminimai 
apie Solferino”, ir tenai jisai

iškėlė reikalavimą ęivilizuotojo 
pasaulio valdžioms, kad jos pa
darytų tarpautinę sutartį, ku
ria ligoninėms, gydytojams ir 
slaugėms karo lauke butų už
tikrinta saugumas.

Pradžioje Dunant’o sumany
mui buvo gana daug opozici
jos, bet jau 1864 m. buvo pa
daryta “Genevos konvencija” 
(sutartis), po kuria pasirašė 16 
valstybių, šia sutartim Raudo
nasis Kryžius įgijo tarptautinį 
pripažinimą.

Kai buvo pirmą sykį paskelb
ta Nobelio dovana už pasidar
bavimą pasaulio taikai, tai ji 
tapo pripažinta “Solferino sa- 
maritonui” (kartu ir kitam as
meniui: Frederic Passy). Henri 
Dunant mirė 19*10 metais ma
žiukam Šveicarijos miestely 
Heiden.

Pereitą šeštadienį ekspliozija užgriovė Mather ka
syklą Pennsylvanijoje, kur tame momente buvo apie du 
šimtu darbininkų. Dieninis šiftas tik-ką rengėsi eiti na
mo, kuomet naktinis šiftas buvo vos pradėjęs darbą. Ir 
štai 60 angliakasių, besiruošiančių keltis iš po žemės į 
viršų, tapo užmušta! O 138 žmonės dar tebesiranda už
griuvusioje kasykloje, ir kas su jais pasidarė — nežinia.

Visos pastangos išimti tuos šimtą suviršum žmonių 
iš po žemės, iki šiol buvo be pasekmių. Dabar, kaip gir
dėt, jau ir viltis beveik išnykusi, kad jie dar galį būt 
surasti gyvi.... Kas gali aprašyti sielvartą tų angliaka
sių žmonų, motinų ir vaikų!

Tai šitaip žuvo gyvybės darbininkų, kurie parūpi
na anglis butams šildyti ir dirbtuvių mašinoms varyti. 
Bet kuomet jie pareikalauja didesnio atlyginimo už sa
vo darbą, tai kasyklų kompanijos išjudina visas priei
namas joms pajėgas, kad tik nereikėtų tam darbininkų 
“godumui” nusileisti.

Tai yra kapitalizmas.

SOCIALISTAI — STIPRIAUSIA FRANCUOS
PARTIJA

328,135 balsus;
(konservatoriai);

1,225,942 b.;

Frascijos parlamento rinkimuose, kurie įvyko ba
landžio 22 ir 29 dienas, socialistai tik sugebėjo išlaikyti 
savo senąjį atstovų skaičių (102 ar 103). Konservatoriai 
(Marino partija) gavo kuone trejetą dešimčių vietų 
daugiau, negu socialistai. Radikalai (Herriot partija) ir 
kairieji republikonai (Poincarė-Loucheur) — taip pat 
daugiau. Tečiaus balsų skaičium socialistai, kaip rodo 
paskiausieji daviniai, sumušė visas partijas. Štai tie da
viniai:

Royalistai (monarchistai) gavo
Republikonų-demokratų sąjunga 

1,008,244 b.;
Kairieji republikonai (cėntras):
Dešinieji radikalai (Franklin-Bouillon): 551,609 b.; 
Radikalai (Herriot): 1,617,472 b.;
Socialistai republikonai (Briand): 323,832 b.;
Jungtinė Socialistų Partija: 1,717,212 b.;
Komunistai: 1,060,334 b.;
Kitos partijos: 223,332 b.
Viso tuose rinkimuose buvo paduota 8,056,112 balsų.
Taigi, kaip matome, Francijos socialistai sulig gau

tųjų balsų skaičium užima pirmą vietą tarpe visų parti
jų. Pirma juos žymiai pralenkdavo radikalai, bet šį 
kartą radikalai jau atsiliko nuo socialistų visu šimtu 
tūkstančių balsų.

Ir su socialistų balsuotojais nepasidarė to, kas pa
sidarė su komunistais. Pastarieji antruose balsavimuo
se (bal. 29 d.) pražudė daugybę savo balsų, kurie buvo 
paduoti už komunistų kandidatus pirmuose balsavimuo
se (bal. 22 d.). Komunistų balsuotojai, pamatę, kad, ei
dami prieš socialistus, jie tik sustiprins reakciją, dau
gelyje vietų spiovė į Maskvos “tezius” ir parėmė savo 
balsais socialistus ir radikalus. Tik ačiū tam, socialistai, 
pravedusieji pirmą balsavimo dieną vos 14 atstovų, ga
lėjo per balsavimuose davaryt savo atstovų skaičių iki 
šimto suviršum.

Ir dėlto, kad komunistų balsuotojų masės daugu
moje vietų pabėgo nuo savo partijos, tai komunistai pa
jėgė pravesti į parlamentą viso vos keturioliką savo 
atstovų!

Jeigu Frakcijoje butų proporcionalė rinkimų siste
ma, tai socialdemokratams butų tekę apie 130 atstovų 
parlamente.

Taigi yra tuščia pasaka, kad Francijos piliečiai pa
krypę į dešinę pusę. Rinkimų, daviniai rodo, kaip tik at
bulai: balsuotojai žymiai pasviro į kairę,
rinkimų tvarka ir pragaištinga komunistų taktika iš- 
kreipė pareikštą piliečių nusistatymų dešiniųjų naudai.

tik netikusi

kurios 
vienoje 
antroje 
Jungti-

Iš dviejų rezoliucijų, 
buvo tenai priimtos, 
/kalbama apie Vilnių, o 
išreiškiama ištikimybė 
nių Valstijų valdžiai. Argi rei
kia žmones šaukti į masinį mi
tingą tam, kad jie išreikštų sa
vo “ištikimybę” valdžiai tos 
šalies, kurioje jie gyvena?

Agituodami už vadinamąją 
“lietuvių dieną”, krikščionii, 
vądai sakė, kad ta iškilmė esan
ti rengiama Lietuvos St. Seimo 
paminėjimui., Bet apie St. Sei
mą McKinley parke neužsimin
ta nė vienoje rezoliucijoje. Ne
užsiminta nė apie 
krašto konstituciją, 
Seimas priėmė.

Susirinkimas buvo
kas, bet nedrįso parodyti savo 
spalvą.

sulaužytą 
kurią St.

partyviš-

ANTRAS “MARGUTIS”.

Vanagaičio juokų laikraščio 
antrasis numeris jau išėjo. 
Duoda biskį pipirų pirmojo nu
merio. kritikams, bet daugiau
sia tiems, kurie dar neužsirašė 
“Margučio” ir neprisiuntė tri
jų kvoterių.

“RIMBAS” MEILINASI 
CHICAGAI.

K. J. Paulausko “Rimbas” tik- 
<ą išėjusiam savo numeryje pa
šventė daug vietos Chicagai — 
jos daktarams, advokatams, 
biznieriams ir kitiems gyvento
jams. Chicagos Padaužoms ji
sai parašė “neužlipytą groma- 
tą”, kurioje Padaužos kviečia
mi į svečius So. Bostonan (ten, 
kur randasi “Rimbas”: 1 Bate- 
man Place).

“Rimbas” nori būt vožnesnis 
už “iMargutį”, todėl iš savo 
prenumeratorių ima visą dolerį 
metams.

PAŠALINIMAI

Mil-

i Apie įvairius Dalykus j

Valstybės kontrolierius 
čius (federantas), kaip jau šio
je vietoje buvo minėta, tapo at
leistas Smetonos aktu. “L. Ai
das” aiškina, kad atleidimas į- 
vykęs dėl federantų šiaušimo- 
si prieš valdžią.

Milčiaus vieton paskirtas 
Vincas Matulaitis, buvęs iki 
šiol žemės banko direktorium.

Pašalintas iš tarnybos tapo 
taip pat ir valstybės teatro di
rektorius Sutkus. Kauno oficio
zas praneša apie tai taip:

“P. Sutkui per švietimo 
ministeriją tikrai buvo pasiū
lyta per 3 dienas paduoti at
sistatydinimo prašymą. Bet 
jis atsistatydinimo prašymo 
neįteikė, todėl iš teatro di
rektorių jis šiandie paleistas 
be prašymo.”
Sutkaus vieton paskirtus Jur

gis Savickas, buvęs Lietuvos 
atstovu Danijoje, Suomijoje ir 
kitose šalyse. 

---------------------- .-r—

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
ĮKŪRĖJAS

Saužudysčių epidemija 
Turkijoj. — Fašistai 
ir moterų mados. — 
“Dūmų miestas.”

• —f---------
Pastaruoju laiku Konstanti

nopoly j, Turkijoj, pradėjo siau
sti saužudysčių epidemija. Nė
ra tos dienos, sako Francois 
Psalty, kad laikraščiai nepra
neštų apie vieną arba daugiau 
saužudysčių. Žudosi visokios rų- 
šies žmonės —< seni ir jauni, 
vyrai ir moterys. Prieš karą 
saužudystė buvo labai retas at
sitikimas. Ir tai žudydavusi 
daugiausia krikščionys. Tarp 
magometonių, kurie yra fata
listai, saužudystC buvo didžiau
si retenybė.

Vėliausios statistikos duome
nys rodo, kad nuo 1924 iki, 
1926 m. saužudysčių skaičius 
padidėjo apie šešis kartus dau
giau, negu nuo 1916 iki HH8 
m. Įdomu ir tai, kad ypač pra
dėjo žudytis magometonys. Nė
ra reikalo aiškinti, kad tai žy
miame laipsnyj paeina nuo eko
nominių sąlygų. Neturtas ir 
skurdus gyvenimas ypač pa
stūmėjo prie sau^udystės daug 
senų žmonių. Menkas uždarbis 
ir pusėtinai brangus pragyve
nimas laibai slegiu Turkijos 
biednuomenę.

Tačiau socialiu gyvenimo per
mainos gal yra vyriausius sau
žudysčių faktorius. Paskutiniais 
keleliais metais socialiame tur
kų gyvenime įvyko tikra revo
liucija. Po to, kai Turkijoj ta
po įkurta respublikoniška tvar
ka, prasidėjo naikinimas seno
viškų papročių.

Tas faktas, kad tarp mote
rų įvyksta daugiau saužudys
čių, negu tarp vyrų, irgi rodo, 
jog žudymosi priežastys yra 
vyriausia socialūs. Turkų mo
terys net ir po karo buvo žy-^ 
miai priklausomos. Jos nega- 
ėjo eiti į restoranus ir teatrus 
let su savo vyrais. Gatveka- 

riuosu jos negalėjo sėdėti kar
tu su vyrais. Privatiniame gy
venime moters (padėtis buvo 
dar blogesnė. - Pasirinkti sau 
vyrą ji negalėjo. Labai tankiai 
pirmą kartą savo vyrą ji pa- 
natydavo vedybų dienoj. Ve

dybiniame gyvenime moteris 
neturėjo jokio, balso — vyras 
juvo pilnas namų valdovas. t

Visa tai dabar tapo panai- 
dnta. Moterys nebedengia dau
giau veidų, — jos dėvi tokius 
put drabužius, kaip ir europie
tės. Tuo pačiu jos liuosai ga
li eiti, kur tik joms patinka, 
— į teatrą, restoraną ar kur 
<itur.

Tačiau liuosybe turi ir savo 
>areigas. Turkų moterys dabar 

susiduria su naujomis proble
momis, kurių ji kol kas dar 
nepajėgia tinkamai išspręsti. O 
tai dėl to, kud jai trūksta pri
siruošimo.

Socialūs permainos niekuo
met neįvyksta urnai. Senieji 
idealai, senosios idėjos susyk 
nepranyksta. Jaunimui sunku 
lad yru susigaudyti, nes jis,

gražu 
vaka-

iš Ro-

.Įį Gegužės 8 d. šiemet sukako 
lygiai 1U0 metų nuo Henri Bū
nant gimimo.

Henry Dunant buvo kilęs iš 
aristokratų šeimos Genevoje, 
bet jisai atliko didelį patarna
vimą žmonijai, įsteigdamas 
Raudonąjį Kryžių, kurio tiks-1 taip sakant, atsiduria tarp

dviejų ugnių — senoviškų tra
dicijų ir naujų idėjų.

Meilė pas turkus seniau ne
turėjo Jieveik jokios reikšmės. 
Su moterų cmansipacija viskas 
persimainė. Turkai pasidarė 
tiek jau romantiški, kaip ir eu
ropiečiai.

Tos visos socialūs permainos 
ir pagimdė saužudysčių epide
miją. Vienok bus ne pro šalį 
pabrėžti, kad saužudysčių skai
čius Turkijoj dar toli 
nėra toks aukštas, kaip 
rų Europoj.

Arnaldo Cortesi rašo
mos, jog kraštutiniams fašis
tams labai nepatinka, kad Ita
lijos moterys seka Paryžiaus 
madas. Tas madų sekimas ypač 
pasireiškia kūno formoj. Daly
kas labai paprastas: Italijos 
moterys nori būti laibos ir grak
ščios. Kai kurios .tokios yra iš 
.prigimimo. Bet su kitomis yra 
tikras vargas, — jos atrodo, 
kaip bačkutės. Ir juo eina se
nyn, tuo labiau storėju. Tad 
joms tenka visokių priemonių 
stvertis, kad iš mados neišei
ti. Jos ir badauja, ir mankšti
nasi, ir specialėse pirtyse pra
kaituoja, kad tik suplonėti.

Mario Čarli, žymus fašistų 
vadas ir laikraščio redaktorius, 
tuo labai nepatenkintas. Jis 
reikalauja, kad valdžia išleistų 
speciali įstatymą, kuris drau
stų moterims “plonėti.” Girdi, 
jau ne kartą į moterų mikro
skopiškas smagenis buvo ka
lama, kad franeuzų ir italų 
skonis yra skirtingas. Jeigu 
franeuzams patinka tokios mo
terys, ’ kurioms einant kaulai 
braška, — tatai yra jų reika
las. Bet italai sudžiuvusjas mo
teris neprivalo idealizuoti. Grei
čiau. jiems reikia elgtis prie
šingai.

Taigi, ko gero, fašistai dar 
gali įstatymo keliu gražumo ir 
skonies klausimą išspręsti: įsa
kys, kad storos moterys yna 
gražios, ir viskas bus tvarkoj.

» 8 »
Pittsburgh savo durnais yra 

tiek jau pagarsėjęs, kaip ChiJ 
cago gyvulių skerdyklomis 
(“stok j ardais”). Tačiau dabar
tiniu laiku “durnų įpiesto” ti
tulą iš Pittsburgho paveržė 
New Yorkas. •

, Sanitarinės komisijos tyrinė
jimas parodė, kad durnai Ne\v 
Yorko gyventojams padaro 
$96,000,QP0 nuostolių per me
tus. Vadinasi, kiekvienas new- 
yorkietis “durnų mokesnio” per 
metus išmoka apie šešioliką 
dolerių.

Kai kuriems1 gali būti neaiš
ku, kuriuo budu durnai pada
ro tokius milžiniškus nuosto
lius. Visų pirma skalbimo iš
laidos žymiai padidėja. Žmo
nėms tenka tankiau mainyti 
marškinius, kalnierius, etc. Na
mai irgi gerokai nukenčia — 
juos prisieina dažnai maliavo- 
ti, nes durnai ir dulkes sunai
kinu muliąviį. Durnai taip pat 
įsigauna į vidų, padarydami

daug* Žalos rakandams, sienoms 
ir t. t.

J. W. Redway, valdžios me- 
tereologas, surado, jog aplin
kiniuose miestukuose tempera
tūra paprastai yra dviem ar 
trimis laipsniais aukštesnė, ne
gu New Yorke. Tatai pareina 
nuo to, kad New Yorke per 
durnus saulės spinduliai sun
kiau teprasimuša.

Daugiau to. Durnai užstoja 
kelią taip vadinamiems “svei
katos (ultrafioletiniams) spin
duliams.” Apskaičiuojama, kad 
tik 75% tų spindulių tepasie
kia žemės paviršių. Taigr ir 
žmonių sveikatos žvilgsniu du
rnai atneša daug blėdies.

Jeigu New Yorkas, sako sa
nitarinė komisija išleistų $300,- 
000 per metus sumažinimui dū
mų, tai tos išlaidos pilnai ap
simokėtų miestui. Dabargi, ačiū 
dūmams, vien tik Centralinio 
parko. užlaikymas atsieina 
$871,000. Mat, reikia palaikyti 
medžius ir augmenis, kuriuos 
nuolat durnai naikina.

— K. A.
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ŽMOGUS - CHIMI- 
NIS FABRIKAS

[“K”] žiūrėdami žmogaus or
ganizmą fiziko bei chimiko aki
mis paipatysime, kad visas jo 
veikimas yra panašus į begalo 
painaus ir technikos atžvilgiu 
gerai įrengto fabriko veikimą. 
Vyriausioji to fabriko valdyba 
įsikūrusį viršutiniame aukšte 
(smagenys). čia ateina visos 
žinios iš išorinio pasaulio, ku
rias “antenos” (oras) pagalba 
pagauna labai jautrus radio im
tuvas (akys), skirtas trum
poms elektromagnetinėms ban
goms gaudyti (matomoji švie
sa), arba du telefonu (ausų 
plėvelės, veikiančios lyg tele
fono membrena). Iš čia siun
čiami parėdymai į visus žemu
tinius fabriko aukštus. Iš čia 
taipogi susisiekiama su išori
niu tam tikro šaukalo (gerk
les), balso stygų ir žiomens 
(burnos)—pagalba. Visą tą 
darbą atlieka musų smagenys. 
Vienu aukštu žemiau yra “pri
imamasis” (nosis ir burna), kur 
įeina: 1) oras su deguonim, ku
ri reikalinga kurui deginti ir 2) 
patsai kuras, t. y. maistas. Dar 
aukštu žemiau yra plaučiai, 
kur suvartojama deguonis, ir 
^svarbiausioji mašina, nuosta
bus variklis, tikriau sakant, 
siurblys — širdis. Pirmaiusia’ 
mus stebina ekonomiškas šio 
variklio dydis: jis visai nedide
lis — suaugusio žmogaus kum
ščio didumo. įveria irgi ma
žai — iš viso 800 gramų (% 
svaro). Tos mašinos galia sie
kia 1/875 arklio jėgos. Vadi
nas, darbas per sekundą lygus 
1/5 kilogramo — metrui, ši
tas variklis dirba vidutiniškai 
apie 80 metų. Be to jis dirba 
nuolat, be perstogės, ir tik re
tais atsitikimais reikalauja tai
symo. Kiekvienas to siurblio 
smūgis gali pakelti 400 gramų 
(1 svarą) į 1 metro aukštį. Per 
parą jis vidutiniškai suduoda 
100,000 smūgių, o per metus— 
40 milionų. Per minutę šis 
siurblys perpila 7 litrus krau
jo, per parą — 5,000 litrų, o 
per metus — 4 inilionus litrų. 
Per 70 metų, jis galėtų pripil
dyti statinę J/į mil. kųb. mtr. 
talpumo. Jeigu galėtumėm šį 
variklį įdėti į rutulį taip, kad 
jis butų jo varomas, tai rutulio 
greitis butų lygus lįį mtr. per

sekundų, t. y. lygiai per metus 
šis rutulys apriedėtų pasaulį, 
o per 80 metų apeitų aplink 
žemę 78 kartus.

širdis daro dvigubą darbą: 
sulig kiekvienu smugiu jį išva
ro iš venų 1/10 litro kraujo į 
dešinį prieširdį, iš ten į dešinį 
pilviuką ir po to per plaučių 
arteriją į plaučius, kur krau
jas valosi deguonies pagalba; iš 
čia kraujas varomas per plau
čių veną į kairį prieširdį, po 
to į kairį pilviuką ir iš ten į 
didžiąją aortą. Tai vadinasi 
kraujo apytaka. Dar žemes
niuose aukštuose yra įvairių 
chiminių laboratorijų (pilvas, 
žarnos, įeknos, inkstai ir kt.). 
čia maistas perdirbamas to
kiais cheminiais dalykais, iš ku
rių gaminami nauji narveliai 
(lyg plytos), susidedą iš proto
plazmos ir branduolio, o kar
tu gaminą audinius: raumenų, 
kaulų, smegenų ir kt. Iš audi
nių gaminami organai: rankos, 
kojos ir 1.1. Protoplazma su
sideda iš anglies dvideginio, de
guonies, vandenilio ir gesonies.

Vykstant cheminėms reakci
joms, gaminasi 37 laipsnių 
šilima, kuri aukštesnė už ap
linkumos orą, ir neduoda mums 
sušalti.

Maistas pilve skaidosi j rie
balus, baltymus ir cukrų. Bal
tymai ir cukrus susikrauna 
krakmolo pavidalu jeknosc, ir 
reikalui esant vėl virsta cuk
rumi. Iš kraujo ir maisto lie
kanų gaminasi tulžies skysti
mas. Jeknos skirsto maistą, ku
ris jungiasi kraujyje su deguo- 
niu ir prasideda degimas.

Kaip matote, musų kūno or
ganizmas nėra visai paprastas. 
Jis panašus į didžiausią chemi
nę laboratoriją, kur vyksta į- 
vairus procesai mums beveik 
visai . nesikišant ir nejuntant.

Iš vok, “Kosmos” Arturas.

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

— Kudikai Turi Nervus
Rašo RUTH BRITTAIN

Dijlelį dalį nerviškumo galima 
susekti paaugusiuose vaikuose, kad 
jie turėjo perdaug didelį stimulia
vimą savo kūdikystėje, ir tame 
priežastis gludi, kad kūdikiai buvo 
vartojami kaipo žaislas tėvų, gimi
nių ir draugų. Su kūdikiu galima 
žaisti, bet ne daugiau kaip penkio- 
liką minučių iki valandos kiekvie
ną dieną. Virš to jei kūdikis yra 
verčiamas perdaug kvatoti, krykš
tauti, dėl to jis kaip kada pradeda 
vemti, tas kūdikį perdaug įrituoja 
ir jis verkia arba nemiega.

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

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

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

Į minutę lengviau 
Šiai kaip gr^ttyi T)r. Scholl’io Zino-pą<lH 
baigia komų Skausmu—pasaulio greiči
ausius, saugiausias, tikriausias būdas. Jie 
prięiasti prašalina—spaudimų ir. autuvo 
trynima—tai vienatinis budus būti laisvas 
nuo komų. Nepakenkia opiausiai odai. 
Zino.pads ploni, sauganti, gydanti. Visose 
aptiekose, autuvo ir dept. krautuvėse— 
35c rlčzč.

DKSchoWs Irino-paas
U šd t kitę vieną—-skausmo nėr t

Q=^==^====(Q
GYVENIMAS 

Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.60
Pusei metų .................  $1
Kopija .......................... 10c

Tik trumpam laikui 
“Gyvenimas” ATPI
GINTAS. Kopija — 
10c. Prenumerata me
tams — $1.50. Pasi- 
naudokit šia nepa
prasta proga.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake

Marija Jonikis, 13 mėty mer
gaitė, 4534 S. Hermitage avė., 
staigiai susirgo apendicitu. Nu
gabenta pavieto ligoninėn.

Ką matė ir nugirdo 
' Reporteris

Gegužės 22 d. “Drauge” til
po Algirdo aprašymas p. Sodei
kos koncerto. Del paties ap
rašymo neturiu nieko šiuo tarpu 
pasakyti. Bet p. Algirdas ap
rašymo pradžioje padėjo “Pa
stabėlę”. Štai vdel jos ir matau 
reikalą kai ką paaiškinti, nes 
tas jo aprašymas pirmiau buvo 
duotas “Naujienoms”.

“Pastabėlėje” Algirdas kalba

I turėti. Tamsta gi’ dabar įtari, 
jog buvę sakyta, kad “per daug 
garbės musų artistams teikia
ma”. Negražu kraipyti sveti
mas mintis, o paskui jas “kriti
kuoti”.

Dar keletas žodžių. Mudviejų 
pasikalbėjime Tamsta taipgi 
pasakei, kad nenorima dėti 
Tamstos aprašymo “Naujieno
se” iš pavydo; tą patį kaltini
mą dabar pakartoji “Pastabėlė
je”.

Kam gali “Naujienos” arba ir 
Reporteris pavydėti—p. Sodei-

Sugrįžo iš Lietuvos
I -----------
Sugrįžo iš Lietuvos p. St. 

Dambrauskas, buvęs Mildos ap- 
tiekos savininkas. Chicagon jis 
atvyko gegužės 19 dieną. Savo 
dalį Mildos aptiekos jis parda
vė p. Jonaičiui, vienam dabar
tinių Mildos aptiekos savininkų.

Rep.

PRANEŠIMAI

Akių Gydytojai Lietuviai Daktarai Advokatai
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

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

l)K.A.J.KARALIŪS

A. A. OLIS •
ADVOKATAS

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

Vnkcimis
8241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

» » a
Lukaševičius, 40 metų vyras, 

4434 S. Hermitage avė., susir
go plaučių uždegimu. Nugaben
ta į pavieto ligoninę.

O » »
P-ia Dumke, 4437 S. Sawyer 

avė., vėdino ir dulkino karpe- 
tus ant antro aukšto verandos. 
Nupuolė žemyn. Nugabenki 
German Deconese ligoninėn. Mi
rė vakar ryte. —Reporteris.

Marąuette Park
Ir krūmeliai kelią pastoja

Naktį iš pirmadienio į antra
dieni taiM> nudraskyta, nulaužy
ta krūmeliai ir alyvų medis 
kieme namų, kurie randasi prie 
71-mos ir Rockwell gatvių. 
Reiškia, ir tie krūmai, ir pui
kiai kvepiantys medžio žiedai 
užkliuvo kam nors. Well, šian
dien vienai šeimai |xadarė ža
los, rytoj—kitai. Be abejonės, 
tai buvo vaikėzų darbas. Bet 
kokie vaikai, tokie, tur būt, ir 
tėvai. Kep.

Staigiai mirė
Marijona Končienė. 28 metų 

amžiaus, gyv. 820 West 33rd 
place, išvažiavo kvietkų misi-1 
pirkti. Ji staigiai susirgo ir mi
rė. širdies liga. Paliko nubudu
sius kūdikius ir vyrą. Laidotu
vės penktadienyje/ 8 vai. ryte, 
j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
o iš čia į Šv. Kazimiero kapi
nes. Laidotuvėms patarnauja 
pp. Eudeikių laidotuvių įstaiga, 
4605 S. Hermitage avė.

Netikėta mirtis
Jonas Žilvitis, 43 metų, neve

dęs, gyveno Chicago Heights.* 
Pereitą šeštadienį jis atvyko 
Chicagon svečiuos pas pažįsta
mus, adresu 1983 Canalport av. 
Besisvečiuodamas nukrito tro
pais žemyn. Buvo nugabentas į 
pavieto ligoninę. Sekmadienio 
ryte mirė. Coronerio ofisas ir 
policija tyrinėja, nori sužinoti, 
ar jis pats nukrito, ar kas nu
stūmė jį.

Velionies laidotuvės trečiadie
nyje, gegužės 23-čią dieną, 8 v. 
ryte, iš pp. Eudeikių laidotuvių 
įstaigos, 4605 So. Harmitage, į 
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čią, o iš ten į šv. Kazimiero ka
pines. Rep.

taip:
“Tuoj einąs raštelis, kaip' 

matote, yra susivėlinęs. Mat, 
jis buvo patekęs j kito dienraš
čio 'rankas, o tenais vyriausias i 
redaktorius raudonai pabraukė 
—‘Nedėt’. Sako, perdaug gar
bės musų artistams teikiama...”

Sakyk, kaip tikrai buvo, p.
< Algirde! Su vyriausiuoju re-l 
daktarių dėl to aprašymo Tams-| 
ta visai nekalbėjai, taigi jis ir 
negalėjo sakyti Tamstai, ari 
perdaug ar permažai garbės 

įteikiama musų artistams; kal
bėjai tik su manim, Reporteriu. 
Negražu kaltinti žmones tuo, 
kuo jie nenusikalto.

Kadangi, tur būt, mano pa-J 
aiškinimo anuo kartu Tamsta 
nesupratai, tai pasakysiu dar 
kartą: tų aprašymo aš nenorė
jau dėti visųpirma todėl, kad 

j apie p. Sodeikos koncertą jau 
buvo tilpusi rimta recenzija 
p-nios Noras, kuri muziką ir 

1 dainas supranta, man rodosi, 
j daug geriau, negu Tamsta. Vy- 
i riausias “Naujienų” redakto
rius sutiko su ta nuomone, ba; 
“Naujienose” nė visuomet iš
tenka vietos kelioms recenzi- 

! joms apie tą patį koncertą arba 
kurį kitą parengimą.

Vėliau, mudviejų pasikalbėji-; 
me, Tamsta pradėjai įrodinėti, į 
kad reikia musų artistams duo
ti “show”. į tai aš atsakiau: 
taip, reikia, bet reikia ir saiką

kai ir p-niai Pocienei? Susimil
damas, turėk senso! Juk nei 
vienas naujieniečių nekonku
ruoja dainoje ne tik su p. So
deika ir p-nia Poęiene, bet ir 
su Padaužomis!

O gal “Naujienos” pavydi 
Tamstai pačiam, kad, ot, para
šei recenziją taip “dailiai” ir 
“mandriai”, kaip nė vienas re
dakcijos štabo narių neparašy
tų!? Bet Tamsta matei, kad 
tilpo p-nios Novos, o ne redak
cijos štabo narių recenzija. 
Taigi ir Tamstai pačiam 
niekas neturėjo pamato “pavy
dėti”.

Pakartoju: apie p.'-Sodeikos 
koncertą tilpo p-nios Noras 
rimtai parašyta recenzija todėl, 
kad “Naujienoms” yra svarbiau 
gauti sveiko proto padiktuotų 
recenzijų ir korespondencijų, 
ne kad plunksnos (arba rašo
mosios mašinėlės) galan te rėjos.

—Reporteris.

Marąuette Park
A. Krisiunas atsidarė naują 

dailią batams taisyti dirbtuvė
lę adresu 2543 W. 71st St. Aš 
rekomenduoju A. Krisiuną pa
remi, nes geras žmogus ir ge
rai atlieka savo darbą.—D. M.

BridgCportas. — Rytoj, gegužio 
28, Lietuvių Auditorium bus šauni 
Bunco Party. Tai bus kas nors 
nuujo ir nematyto. Atsilankykit.

Bridgeporto moterys rengia banko 
party, s^Iedoj, gegužio 23 d., 1928 
m., Lietuvių Auditorijoj, 8 vai. va
kare. Turėsime daug gražių dova
nų, nes turės progų kožnas vienas 
gauti dovanų. Taipat turėsime 
“door prize” ir “booby prize”. Mel
džiame atsilankyti ir praleisti links
mai vakarą. Komisija.

S. L. A. 129t«H kuopos extra su
sirinkimas jvyks 24 d. gegūžio, ket
verge, 7:80 vai. vakare, 1750 South 
Union Avė., M r. Bagdono svet., da- 
rinkimui delegatų į S. L. A. seimą.

Rašt. K. Batutis.

Gyaboriai______

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Grąborius ir 

Balza m uoto jas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, 111.

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

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Gydytojas ir Chirurgas 
3303 South Morgan Street 

Tel. Boulevard 2160 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo G iki 9 valandai vakare

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.

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų 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. Specialu atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D
OPTOMETRISTAS

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.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj;
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2859 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. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

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

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdžiunaa 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.

A + A
FLORENCE SRAGAUSKAITĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 22 dienų, 1 valandų po 
pietų, 1028 m., sulaukus 4 mė
nesių amžiaus, gimus Chicago, 
III. Paliko dideliame nuliūdi
me tėvelius Onų ir Vladislovų 
Sragauskius, taipat paliko mo
tinos tėvukus ir tėvo motinų, 3 
ciocės: Rozaliją Čepaitis, Bar
bora ir Kazimierų Antikaus- 
kiai, Morta ir Adomas Račkau- 
skiai ir dėdę Antaną ir Vikto
rija Sragauskius. Kūnas pa
šarvotas, randasi, 3355 W. 15 
Street.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gegužio 24 dienų, 8 vai. ryte 
iš namų j šv. Jurgio parapijos ’ 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Florence Sragaus- 
kaitės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Tėvai ir Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

A + A
DOMINI KAS MATUZAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 21 dienų, 7 valandų ry
te, 1928 m., sulaukęs apie 37 
metų amžiaus, gimęs Lietuvo
je, Kauno rėd., Raseinių ap.» 
Varnių miesto. Paliko didelia
me nubudime moterį Marijonų, 
broli Juozapų ir švogerj Moc
kevičių Amerikoje. Lietuvoje 
paliko senų motinėlę, du broliu, 
Petrų ir Jonų. Priklausė prie 
Draugijos Atgimdęs Lietuvių 
Tautos Vyrų ir Moterų. Kūnas 
pašarvotas, randasi Masalskio 
koplyčioje, 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės jvyks ketverge, 
gegužio 24 dienų, 2 vai. po pie
tų iš koplyčios j Lietuvių Tau
tiškas kalines.

Visi A. A. Dominiko Matuzo 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Moteris, Brolis ir Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•tės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės

JONAS STEGVILAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St., 3 augštas

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
Pastebėki! mano iškabas

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro
Nedėlioj nuo 9:30 iki 11 v. dieną.

Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai

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 Stree.t 
Chicago, 111.

DR. HERZMAN į
— 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. Dienų: Canal 3110

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

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

2243 West North Avenue
prie

1579 Milwaukee Avė.
Room 301

Telephone Humboldt 5586

CLASSIFIED AUS?]
■------ ----  —rTTrags

i

Educational

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta]

Dr. J. W. Beaudette 
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO 

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

nkr-i

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL 
2040-42 VVashington Blvd.

A & A
KOSTANTAS LUKASEV1CZ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 21 dienų, 6:30 valandų 
ryte, 1928 m., sulaukęs 35 me
tų amžiaus, Paėjo iš Uetuvos, 
Kauno rėd., Viedžių parapijos. 
Amerikoj išgyveno metų.
Paliko dideliame nubudime mo
terį Veroniką po tėvais Nos
inaitė, 2 sūnūs, Kastantą ir 
Feliksų, dukterį Moniką ir gi
mines, o Lietuvoj brolį ir se
serį. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 4434 So. Hermitage Avė.

Laidotuvės jvyks ketverge 
gegužio 24 dienų, 8:00 vai ryte 
iš namų j šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. K. Lukasevvįeziaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
.Moteris, Vaikai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, TeJ. Yards 
1711.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 20 dienų, 12:15 valan
dų dienų, 1928 m., sulaukęs 42 
metų amžiaus, gimęs Varnaičių 
kaime, Batakių vai., Tauragės 
apskr. Paliko dideliame nu
budime moterį Onų ir sūnų 
Petrą 11 metų, dvi dukterį. 
Bronislavų 13 motų, Onų 4 
metų ir švogerj Juozų Kaspu
tį, o Lietuvoj tėvęlj Antaną, du 
brolius, Juozapą ir Franciškų, 
seserį Onų ir kitus gimines ir 
pažįstamus. Kūnas pašarvo
tus, rundusi lt>OS Uunulporl 
Avė.

Laidotuvės jvyks ketverge 
gegužio 24 dienų, 9 vai. ryte 
iš namų j Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų, o iš ten bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Stegvilos gi
mines, draugui ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, Vaikui, Giminės 
ir Pažįstami.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Skudas.

• GARSINKITeS
NAUJIENOSE

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 
dykų pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra-j 
nito pagelbą. 
Valandos nuo 81 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo G iki 
9 vaf. vakare.

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

34()4 South Halsted Street 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo G iki 8 vai. vakare
Res. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

2201 West 22nd Street 
(Gor. 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 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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 6353

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

TmT^l’madge
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

Miscellaneous
Įvairus

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

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

-_____ ______ L - " ------ *

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba dykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržų.
OTTO WITTB0LD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Universal 
State Bank

V i ’ ■ ’T
Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 
reikalais nuo 12 
iki'^S vakaro. Ki
tu laiku pagal su
tartį.

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. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880
Telephone Hemlock 0066

DR. B. J. ROOTH
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Ray Laboratorija 
7054 S. Western Avė.

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

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos;

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, 111.

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 St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatini gyvenimų kur gyvulių 
ir jiivni au^iniinas vi ž tik r i na ptisiso- 
kimų. Iduho, VVashington ir OreRon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ T1KIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St. Paul. Minn, x

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojain ir popieruojam. Užlai- 
kom malcvą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
Phone Victorv 7261

J S. RAMANriONIS. Sav

(Cuntinued oh pagą 6)
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1647 W. 47th St

iš-

iš-

F.
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KELETAS FARMŲ j

Phone CanaI 1678

PERKAME For Rent
Lietuvos Paskolos Eonus

Mokame

BUNGALOWS
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

AutomobilesChicago, III.
M & K Motor Sales

pie-

Box A
Glenview, III.

Republic 
Hemlock

4170
238?

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava

PARSIDUODA grosernės fixtures, 
scales, 2 ice boxes, tinkami saliunui. 
Atsišaukit tuoj. 3200 S. Ashland Av.

ir 
pa
tik

iki 
viso- 
m ai

Financial
Finansai-Paskolos

Musical Instrument
Muzikos Instrumentai

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

KARPENTERIS — generalia kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na* 
mus. Frank Keliam & Co., 855 W 
541 h St Boulevard 0536.

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

DIDELIS BARGENAS, 2 Datų mū
rinis namas, 5-6 kambarių. Garu šil
domas; randasi prie 55 ir Ix>we Avė. 
Mainysiu Į lotus, arba bile j kokj 
biznį. šaukit Republic 7647.

PARDAVIMUI lunch ruimis arba 
mainysiu j lotų. 4945 S. Halsted St. 
Tel. Yards 7094.

COTTAGE, 6 kambarių, 2 karų 
garažas, $40 j menes;, $300 įmokėti. 
5626 S. VVestern Avė. Republic 0120.

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

RENDON kambarys didelis, švie
sus, prie mažos šeimynos, vienam ar 
dviem vaikinams, su valgiu ar be 
valgio. 2958 W. 39 PI. 1 fl.

SAVININKAS parduos arba mai
nys 3 po du flatu namus. Didelis 
bargenas. Tiktai $2000 įmokėti. Savi
ninkas. MALPEDE, 408 S. Laramie 
Avė. Austin 6115.

PARDAVIMUI Cadillac — Sedan. 
Kaina $400. 2612 W. 47 St. Tel. 
Lafayette 0761.

REIKALINGAS piekorius pirma- 
rankis, prie kepimo lietuviškos duo
nos. 2616 W. 69 St.

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

PARDAVIMUI delicattessen 
mokyklų reikmenų krautuvė. 4 
gyvenimui kambariai. Rendos 
$25 mėnesiui. 6631 S. May St.

MES UŽMOKĖSIME JŪSŲ TAKSUS 
Asesmentus Ir kitas bitas permodeliojame, 
iki 24 mėnesių dėl iArnokėjinio atgal. Taip
gi 2 ir 3 moriričiaf.

DAVS PLAN LOANS.
Room 171 s. IfiO N. La Šalie St. •* 

Randolph 3803

PARDUOSIU savo beveik naują 
grojiklj pianą, nebrangiai. Telefo- 
nuokit po 4 po pietų, Hemlock 2589.

REIKALINGA patyrus veiterka 
arba veiteris j restauranta vakarais. 
Darbas ant visados. 3457 S. Halsted 
Street.

Help Wanted—Malė 
Darbininku Keikia

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

J. KONOPKA 
East Lake, Micn.

25 akrai 
savininkas nevedęs, 

ir 
rašy-

unicnroa senatus! ir atsakan&ausl vartotų 
Karų pardavtuAtujai. JGO uarantuotu vartotu 
karų, pilnai įrengti, gerame tncchaniAkame 
stovyje, karai parduodam! nuo $1KO 
1S2OOO. Mci turime kara kuria tinka 
ktenia reikalams. Cash, lAmokOjimala, 
naia.

8811-18 8n. Halsted 8t.

PARDAVIMUI grosernė delicattes
sen, ice cream, saldainių biznis gera 
pardavimo priežastis, patirsit ant 
vietos. 4314 S. Wood St.

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
vienas kampinis antras sale kampo, 

biznio 
i mai-

Copy- 
Patentų 

su 
ir

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted 9t., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

mo-1 
val

se- i 
Ge- 
kai-

PARSIDUODA naujas storas sy 5 
kambariais pagyvenimui. Taipat ant 
pardavimo privatiškas lotas su ,im- 
provementais. Priimsiu ant mainų 
gerą mašiną. 4448 S. Weslern Avė.

GROJIKUS pianas, bargenas grei
tam pirkėjui, tik *$70, išrodo ir gro- 

atsa-ia kaip naujas. Išmokėjimais 
kantiems žmonėms.

MRS SCHRIER, 
6240 S. Halsted St. 

3rd floor

Iš SANDĖLIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI 

* . setas 
par. setas 

setas

DUOSIU veltui kambarius už ma- 
i žą jenitoriaus patarnavimą. Gra- 
! žus skiepe flatas, prieš Garfield 
1 Paiką. 310 S. Hamlin Avė., 1 fl.

Ateik ir atsinešk šį skelbimą!
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 801 Gossard Bldg.
108 E.. Ohio St.

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

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

.uju rakandų ir kaurų 
labai pigiai.

$208
$475

S88 
$148 

setas $55
kau<jįU visokios rųAies. 
ims tas _ _______ $10

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

GEGUŽIO MBN. BARGENAI
60 karų pasirinkimui, visi garantuoti. 

Cadtllac’ai, Buick’at, Nash’ai. Hudson’ai, 
Essox’ai. Chevrolet’ai ir daugelis kitų, la
bai pigiomis kainomis, Matykit p. Lapai
ti. Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES, 
7138 So. Halsted St., Triangle 0330

■ RENDON 4 kambarių flatas ir 2 
' karų garažas. Tinkamas bizniui ma- 
; luivotojui arba plumbęriui. Atsi
šaukit 2519 \V. 45 St.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bona £ Mortgage Co. 

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

19 SANDELIO BARGENAI 
$30.000 vertės nai ' ' .

turi būt ižpurduota labai pigiai. 
4 kambarių, verti $1000 ..............
4 kambarių, veri! $2000 ..............
$200 Moliair Frieze seklyčios setas 
$450 Frieze seklyčios setas .. 
$150 rieAutinis valgomo kamb. 
$IS5 5 Arnotų walnut miegruimio setas $88 
Coxweil krėslai, J 

žinotų pusryėiams ____ ___
Klauskit Mr, Varinei

COLLINH STORAGE 
5114 Mudison Street 

Atdara vakarais iki 0, nedėlioj iki 6

DIDŽIA USiS bargenas mieste. Mes par
duodam pigiausiomis kainomis. Viskas par
duodama Už užlaikymų. Seklyčių, miegrui- 
mių, valgomų kambarių setai, Įtampos, 
kaurai. BALD STORAGE CO., 1142 W. 
Madison St.

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuoiimčiais padaromi | 24 

valandas. 
Musų iilygos bus jums naudingos. 

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

į MES DAROME pirmu morgičių paskolas 
i nuo $1OOO ir daugiau, už rerus Real Estate 
witag patarnavimai. Bldg. & Loan Asroc.

' Tavor 2. laiko susirinkimus kiekvieni) se- 
I reda Maine ofise.

KONRAD RICKER,
2458 S. St. Ix)uis Avė.,
N. W. comer 25th St.

ant greit augančio 1 
Parduosiu pigiai arba 

į bile ką.
WALTER J. PAUL
Westem

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, pigiai. Vieta išdirbta per 15 me
tų. Mrs. E. Bushnui, 1904 Canalport 
Avenue.

Personai
Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

wrlghta. Rašyk liandie. 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney. 

2360 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, DL

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

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

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

6621 S. Richbond St. 
2nd floor

Business Service
Biznio Patarnavimas

(Continued from page 5) 2-RUS MORGIČIUS
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PETRZILEK BROS. & CO.į
namus.

644 E. 43rd Street
Drexel 2287

REIKIA lietuvių sulesinenų, par
davinėti stibdivision lotus, po $400 
kiekvienas, mėnesiniais išmokėjimais. 
Pradenti Rali uždirbti $!OO j savai
tę, jei seks musų pardavinėjimo pla
ną. Gali jsidirbti j Divlsional Sales- 
manager labai trumpu laiku. Jas. E. 
Flynn & Co., Vincennes 7601-7602. 
Geo. T. Flynn, Salesmanager.

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

KAM MOKĖTI CASH?
Jsiveskit į savo namus plumbingą 
arba apšildymą tuojau, be imokėji- 
mo, ir 24 mėnesius išmokėjimui. 
Taipgi pertaisome labai pigiai. Tel. 
Calumet 8688.

PASTATYSIM ant jūsų loto, nie-, 
ko ne;mokėjus. Geriausiai pabuda-1 
votas mūrinis bungalow, musų kai- i 
na $6950. Mūrinis 2 flatų namas, 
$11,900. Mūrinis 3 flatų namas, $15,-Į 
875. Mūrinis 6 flatų namas, $30,000. j 
Viskas modemiška ir naujos mados1 
ir modemiški parankumai. šaukit 
budavotoją. FRANK LYNN, 5944 N. 
Kockwell St., Edgewater 1930.

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

F. TAYLOR, 
Spaulding 6432

AC.OHN Boilcr Repair Co. Taisy
mas boilerių ir karšto vandens šil
dytuvų. Suvirinimas ir atkirpimas. 
Visokios rųšies paipų darbas. Dy
kai apskaitliaviinas. Reikia lietuvių 
pardavinėtojų. 4435 S. Union Avė. 
Yards 3883.

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI 
NIEKO NEKEIK ĮMOKĖTI 

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

641 E. 63rd St. Midway 0673-3904

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

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

LOTŲ SAVININKAI
Mes pastatysim ant, jūsų loto bile 

kokio styliaus arba typo bungalow 
arba flatinį namą{ kokį tik norit. 
Tiktai biskį įmokėti, kitus lengvais 
išmokėjimais. Mes pilnai Įjarantuo- 
jame aavo Viena didžiausių
ir seniausiu kompanijų Chicagoj.

NORTHWEST SIDE LUMBER 
COMPANY, 

4440 W. North Avė., 
Spaulding 9500.

HELBERG Bros, tari pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komiio. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 697-8,

PINIGAI SKOLINAMI
Už Jūsų Karą

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

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

7715 S. Halsted Street 
Englewood 0027-0028

PASKOLINSIM nuo $56 iki $300 
už 2H nuošimčio ir lengvais išmokė- 
iimsis. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
le jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Divislon St. “upstalrs” 

Tel. Armitage 1199

Financial
FinanHai-PaakoloN

Paskolos suteikiama 
j vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

G Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-180 N. Wells SL

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius,

JUSTIN MACKIEVVICII

Augiausias kaina* 

Del informacijų kreipkitės

AK JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius anl 

South Improved Real Estate. $500 
iki $5000. I.eaKvais iSmokSjimais.VVINTON AND NARTEN 

6829 S. Halsted St.

PAJIEŠKAU švogerio Antano 
Klimo ir sesers Kazin)ieros Jasiudu- 
kės, paeina iš Lietuvos, Raseinių ap., 
Namakščių parapijos, Dubisių vien
sėdžio, 20 metų atgal gyveno Scran- 
ton, Pa. atsišaukti arba pažįstami 
praneškite, nes turiu svarbų reikalą.

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

Lošt and Found
__________ RastaPaKĮesta-

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

Atsišaukite
Aušros

3210 So.

m., 
toi- 

Kas sugrąžys gaus
GROSESNfi, delikatesen, 'netoli 

Tilden High School, daromas dide
lis biznis, yra gyvenimui kambariai, 
kaina pigi greitam pirkėjui, renda 
pigi. 715 W. 48 PI.

Knygynan 
Halsted St.

Box 301

I MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

Selesmanų, kurie turi noro išsimo
kinti pardavinėjimo sulyg modemiš
komis metodomis. Nėra reikalo tu
rėti tam patyrimo, visko ko jums 
reikia tai pasiryžimo, noro ir suge
bėjimo mokintis, šis mokymas turi 

• didelės svarbos kiekvienam, kas turi 
noro pasiekti ko nors geresnio, čia 

, jus pasieksit, ir tuo pačiu laiku jums

! INTERNATIONAL1 jant1 Chevrolet, ’ Amerikos labiausia 

BNVESTMENT p™*' .........
CORPORATBON

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

Jlelp Wanted—Female 
_____ Darbininkių Reikia________

REIKALINGA veiterka į restau- 
rantą. Patyrimas nereikalingas. 1403 
So. Jefferson St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Keikia

Partners Wanted 
P usi ninku Reiki a

REIKALINGAS partnerys arba 
partneika j hotel business. Labai 
pelningas biznis. Atsišaukite greitai. 
Tel. Calumet 1650.

Situation Wanted
Darbo Ieško

DEL kraustymos i mažesni flatų, 
mes esame priversti parduoti savo S'rKGKH u>'<>!■ k Ii pianą už $100. 1>I- 
lleli.s pasii'i lik i inas rolių, suoliukas 
ir cablnet. Paimsiu kiek cash ir ki- 
lus po $1.50 į savaite nuo atsakan
čių žmonių. Mr. Campbell, 6512 S. 
Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai ___

BANKRUTO STAKAS NAUJAS 
IR VARTOTAS

Pigios kainos.' Mohair parloro se
tas, $60, Frieze setas, $o0, Walnut 
miegruimio setas, $60, Pianas, pus
ryčiams setas, kaurai, stalai, coxwell 
krėslai, pastatomos liampos ir t. t.

PARMOUNT STORAGE, 
7301 Greenvvood Av. Dorchester 1800

kitus na- 
kandus. Kreipkitės: Mickevi- 
135 E. 110-th St. Telefonas

PARDUOSIU visai pigiai — 2 
šmotų parlor setą, dreserį, 2 lovas, 
dining ruimiui stalą, mašiną kerpė
toms valyti ir kai kuriuos 
mų rakandus. Kreipkitės- 
čienė, 2ZZ “ _1Z 21.
Pullman 8587.

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

$12 ir dapgiau
Dunn Bros. Fireproof Bldg. 

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

$63 
$87 
$55 
i 88 

55
45 

$21 
$47 
$24 

$5

$300 vertės mohair sek. 
$400 Imp. Lin. Frieze pai 
$250, 3 šmotų miegruimio 
S400 vvalnut miegruimio setas

225, 7 šm. valg. kamb. setas
145 walnut valg. kamb. setas

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

Atdara vakarais ir nedaliomis 
AVAILABLE FIREPROOF 

AND STORAGE CO. 
7728-32 Stony Island Avė.

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 Rampos, 
$3

ŠCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

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

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

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

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

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.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

1,000 MAŠINŲ
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. New Home dirbtuvės sky
riai: 4463 Broadway, 6521 S. Halsted 
St., 4714 Irvjng Park Blvd. ir 554 
Washington St., Gary, Indiana.

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bumperiais ir kitais vi
sais jrengimais ir atveštas prie durų — kaina tiktai $1,345. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Commander Sedan pilnai 
I rengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
:urie norite pirkti nauji karą arba 

mainyti seną į nauji — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite j

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

D. KURAITIS ir A. KASIVLiS
Savininkai

Business Chances
_________Pardavimui Bizniai________

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

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

BUERNĖ Cach biznis, pigi renda, 
lysas 5 metams, geras biznis ir vie
ta apgyventa aukštos rųšies žmonė
mis. Randasi 55th ir Spaulding, tik
tai vienas blokas in vaKarus. Man 
kaštavo fixtures vieni $3500. Par
duosiu kaip stovi už $1500 arba mai
nysiu.

Iiafayette 7193

PARDAVIMUI grosernė, delikate
se n labai geras biznis; yra 3 kam
bariai gyvenimui su vana; parduo
siu pigiai. 4442 S. Talman avė.

Business Chances 
Pardavimuii Bizniai

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

J£xchang€s~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

Farms For Sale

INDIANA FARMOS 
Prieš pirkimą matykit mus. Tu

rini virš 200 farmų išsirinkimui.
“ H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadway, 
GARY, INDIANA

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

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

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

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

5. ----Retortas (vukacijų vieta) iš
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 
skylių .golfo laukas, daug vaisme
džių ir visokių uogų dėl svečių. 
Vandentraukis visuose kambariuose 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
virtuvė. Narnąs 25 kambarių kaipo 
hotelis, 17 namukų (cottage) su 1 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi
Batogumai. Garažius 12 automobi- 

ų. Valdomasis kambarys talpina 
130 žmonių prie stalo, prie jo vir
tuvė ir kambariai patarnautojams, 
virėiams 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.

GRAYS LAKE, ILL.
Vienas didelis kavalkas ^emės 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 akini.

J. B. INDERiRIEDEN
516 W. Erie St 

Superior 1512

co.

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA 

Puikus budinkai ir padargai, 
moderniška 10 kambarių stuba, 
gasus, elektra ir vanduo, certi- 
fikuotos karves, bargenas už 
!fi75,000.

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

Phone 3G4

PARDAVIMUI gera • ūkė, Michi
gan valstijoj, viena mylia nuo mies
to; j mainus gali priimti namą arba 
lotą. Dabar laikas yra pažiūrėt 
kaip viskas auga. Rašyk tuojaus.

Naujienos, 
Box 1Q71, 

1739 So. Halsted St.
^hieago, 411.

PARDAVIMUI 40 akrų farma prįe 
Manistee ežero, tiktai Iii mylios 
nuo Manistee, 25 akrai išdirbtos, 
žemė derlinga, 
parduos už $2400, su budinkais 
padargais. Del informacijų

Real Estate For Sale
______Namai-žeyiėPardavimui____
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. Dcarborn £t., Central 3654

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

DR. VĄLLELY, 
4750 Sheridan Road 

Sunnyside 5879

NEPAPRASTAS PIRKINYS
Priverstas greitai parduoti 5 kam

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

5730 So. Whipple St. 
Raktai randasi

3211 W. 63rd St., Hemlock 4900

Mes dar turime labai gerai pasta
tytų presuotų plytų mūrinius bunga- 
low, gražioje Glenview, 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 Glenview 224 dėl su
tarties tarpe 9 ir 5 valandos po 
lų arba rašykit

H. F. RITTER,

PARDAVIMUI biznio namas su 
bizniu arba be. Mūrinis namas, ge.- 
rame stovy, 2 flatai ant viršaus ir 
dėl 2 karų garadžius; gera vieta dėl 
biznieriaus, netoli dirbtuvių.

Atsišaukite
Box 1073, 
Naujienos 

1739 So. Halsted St.

Aukso proga maini- 
ninkams

IŠSIMAINO puikus bizniavas na
mas su 2 flatais ir 2jų karų garažu, 
mainysiu ant bungalovv, summer 
resort, ne didelios farmos ir netoli 
Chicagos, ar bizniavų lotų.

IŠSIMAINO puikus bizniavas na
mas, tarpe 2jų karų linijos, parduo
siu už $18,500 arba priimsiu 2jų 
flatų privatišką namą, nepaisant 
apielinKės, arba cottages.

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus mu
ro namas, su 2jų karų garažu, par
duosiu pigiai arba mainysiu ant di
delio namo arba bungalovv, lotų, bu- 
čemės, automobilio, dry goods Storo, 
restauranto, farmos arba kas turite 
kitam mieste namą, priimsiu kaipo 
pirmą {mokėjimą, tas namas turi 
būt parduotas arba išmainytas j 
trumpą laiką.

IŠSIMAINO muro garažas, su na
mu, mainysiu ant privatiško namo, 
nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO bizniavas namas, 2 
Storai ir 8 flatai, mainysiu ant pri
vatiško namo arba farmos.

IŠSIMAINO bizniavas namas su 
bizniu, mainysiu ant 2-jų flatų na
mo.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas,

F. G. Lucas & Co. 
4108, Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5107

Real Estate For Sale
Namaj-ženiė Pardavimui_____

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

mu ir pardavimu turto, morgičių rei
kalais, notariališku raitu 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.

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

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

6409 So. Kedzie Avenue

SUVARTOn. 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, sti
kliniai užpakaliniai porčiai. $500 įmo
kėti, kitus kaip rendą. Atdara vąš
karais ir nedėlioj. Budavotojas. 7168 
W. Grand Avė., Merrimac 9412.

NIEKO NEBEIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungalows, 
vasarnamiai, pakeliam namus, įde- 
dam cementinius pamatus, pleiste- 
riojam, dengiam stogus, įvedain 
plumbingą, ma Ievoj am ir pcrtai- 
som. Dykai apskaitliaviinas ir pla
nai. Stanton Const. Co., 6347 South 
\Vestern avė. Tel. Hemlock 2636.

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

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 y 125, kaina $13,500, 
cash $2,000. Haave, 2346 N. Cicero 
Avė. Capitol 2510.

5 KAMBARIŲ medinis bungalow, 
45 pėdų lotas, 7 pėdų skiepas, di
deli viškai, gera transpoitacija, ran
dasi prie Konrad Avė., Lyons, 111., 
netoli Ogden Avė. Atsišaukit 4124 
Conrad Avė., Lyons. Imk Bušą prie 
VVestern Electric į vakarus iki Kon
rad Avė. į Lyons.

randasi 
streeio. 
nysiu į

6601 S.
8236 W. 55th St.

PORTAGE Park, naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalovv, gatvė ce- 
montuota, octagon stin parlor, 2 
blokui iki Irvinu Park karų, kaina. 
87950, cash $750.

5 kambarią niurinis namas, karš
iu vandeniu šildomas, gatvė cemen- 
luota ir apmokėta, 25į bloko nuo 
Irving Park karų, kaina $8500, cash 
$1200. Federnl Real Estate, 5814 
Irving Park Blvd. Kildare 6670.

NORIU PARDUOTI už “Cash” 
arba mainysiu į nebrangų dviejų fin
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 Paiko ir Crawford 
Avė., vienas blokas nuo Marųuette 
Parko ir 2 blokai nuo Crawford 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 nauji no 5 flatua namai. 3-6, 2-4 kam

barių, 2 karų garažas, uždaromo* lovos. 
Karu Šildomas, viekas iSrenduota, kaina 
¥82.000 kiekvienas, cash $8.000.

3725-27 W. GRAND AVĖ.
Naujau namaa. ka tik užbairtas, 10-4 ir 

3-3 kambarius. 2 krautuvės, 4 kvrU muri
ni* garažas, kaina $78,000, cash $15.000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CRYSTAL AVĖS.

Nauji namai, po 4 kambarius flatai. už
daromomis lovomis, viskas ižrenduota, kai
na $37,000, cash $6,000.

J. MONTENEGRO BLDR. 
Spaulding 1013

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


