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Gen. Nobile dirižab
lis buvo nuskridęs į c c 

žiemių ašigalį

Daug Italijos moks 
lininkų fašistai lai

ko kalėjimuose

Apskriejęs ašigalį, numetė Ita
lijos flagą ir papos Pijaus 
duotų medinį kryžių

K INGS ĮLANKA, Špicberge
nas, geg. 24. — Gen. Umber- 
to Nobile, savo dirižabliu Ita- 
lia vakar išskridęs iš čia Į žie
mius, šiandie kaip 1:20 ryto 
pranešė bevieliniu, kad jis pa
siekęs žiemių ašigalį, 750 my
lių nuo Špicbergeno.

Iš dirižablio buvo numesti 
ant ašigalio ledų Italijos ir Mi
lano Hagai ir ąžuolo šešių pė
dų kryžius, kurį papa Pijus XI 
buvo įteikęs gen. Nobile nuga
benti Į ašigalį.

Apskriejęs keletą kartų 
ašigalį, dirižablis Italija 
ta atgal i Kings Įlanką.

apie 
grįž-

Pilsudskis nepagy
domai sergąs; gal 
nebediktatoriausiąs

[Chicago Tribūne Press Ser
vice]. — Maršalas Juozas Pil-
•‘išgelbėtojas”, labai serga, ii 

gali būt, kad niekados nebe-

Prieš dvejetų savaičių jis ga
vo apopleksijų, paraližavusių jo 
kairinį šonų. Kuri laikų jis ne 
kall/ėt nebegalėjo. Jo smegenys 
truko maža 
skis buvo

arterija, ir Pilsud- 
tuojau nugabenta: 
ligoninę Varšavoje. 

labai dramatingr

iš Įtūžimo negale-

Ten ivxko
scena.

Be jėgų, 
damas kalbėti ir žaibuodamas
akimis iš imi savo žilų gauruo- 

/ tų antakių, Pilsudskis 
vo, kad jam

n ikala- 
t įlojau pasakytų, 
Gydytojai ir se- 
nuraminti jį,. sa- 
jis tik susirgęs

seiys bandė 
kydami, kai 
neuritu.

I^lsudskis betgi buvo nenu
raminamas. Atgavęs žadą, jis 
stipriai kareiviškai išsikeltoje 
ir pasakė, kad jis nesąs kvai
las ir kad nesą ko jį prigau
dinėti. Jis žinąs, kad galas jo 
esąs nebetoli, ir tuojau pa
reikalavo, kad pas jį atvyktų 
respublikos prezidentas ir prem
jeras [?]. Tiems atvykus, Pil
sudskis, nebodamas gydytojų 
Įspėjimų ir protestų, diskusa- 
vo su jais visą Lenkijos pa
dėtį ir kas galėtų atsilikti su 
respublika, jam mirus.

Banditai nušovė banki 
ninką ir jo sūnų; nu

sinešė $200,000
LAMA R, Colo., geg. 24. — 

Penki ginkluoti banditai vakar 
puolė čia First National bankr 
ir automobiliu paspruko su mai
šu pinigų, viso apie $200,000.

Atvykę į bankų, kame be 
banko tarnautojų buvo ir ke
letas klientų, banditai liepė vi
siems pakelti rankas. Banke 
pirmininkas Parrish, kuris bu
vo savo ofise, išgirdęs bandi
tų komandų, su sunarni bandė 
priešintis, ir abudu buvo nu
šauti.

Po to banditai, sužarstę. mai- 
šan pinigus ir suėmė du ban
ko tarnautoju, nudūmė.

Apie tris mylias nuo mieito 
viena banko tarnautojų jie >a- 
leido, lxt antrų laiko nelais
vėje. Tuojau organizuota 60 vy
rų banditams gaudyti.

PARYŽIUS, geg. 24 
yžiuįe gauta patvirtinamų ži

nių, kad nuo laiko, kai balan- 
Ižio 12 dieną Milane Įvyko bom
bos sprogimas, buvo suimta 
laug italų intelektualų, rašyto
jų ir mokytojų, Įtartų kaip fa
šizmo priešininkų, kurie ligšiol 
tebelaikomi kalėjimuose arba 
ištriai policijos sekiojami.

Tarp laikomų kalėjimuose 
vra toki profesoriai, kaip Gino 
Luzzatti, plačiai žinomas eko
nomistas; Sal rino Caramella, 
Genujos universiteto filosofas; 
Mario Vincicuerra, autorius pla
čiai skaitomų knygų: “Vieno 
šimtmečio Ketvirtis” ir “Pet-

a-

Du Milano politechnikos mo
kyklos profesoriai buvo suim
ti tik dėl Įtarimo, kad jie, ar 
kai kurie jų mokiniai, galėję 
urėti ką nors bendra su bom

bos išsprogdinimu.
Iš trijų tūkstančių asmenų, 

kurie buvo areštuoti Milane 
r apielinkėj, policijos akyse 
svarbiausias yra Ankonos inži- 
lierius Cocci, kuris gerai mo
kąs sprogstamas bombas ga- ■ 
ninti.

Kai kurie italų intelektua- 
ai, nepritariantieji f akintų re-
Vimui, jau kelinti metai laiko- Manufacturers asociacija, kuri 
ni budrioj policijos priežiūroj, prieš aštuonioliką mėnesių pa- 
Pavyzdžiui, policininkai dienų Įsirašė su unija papildomąją su- 
uaktį neatsitraukia nuo durų 
’tenedetto Croce, žymiausio Ita- 
ijos filosofo, ir Guglielmo 
ero, garsaus istoriko.

Chicago, I1L, Penktadienis, Gcgužės-May 25 d., 1928
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[Atlantic and Pacific Photo!

Chiniečių kavalerija vokiečių pastatytame Chinijos mieste Tsin-tao, kur dabar išsodino savo ka
riuomenę ir Japonija tikslu pradėti atvirą karą su Chinija.

Lietuvos koperacijos 
bendrovių seimas

M

Chicago rūbų garniu 
tojai nori laužyti su 

tartį su unija
Pranešė Joint Boardui, kad ir 

toliau pasiliksianti 42 valan
dų darbo savaitė

Fer-

Išmesti “unijos gel 
be to jai” “meta” 

unijos vadus

tartį Įvesti nuo 1928 metų bir
želio 1 dienos 49 valandų dar
bo savaitę, pranešė vietos siu
vėjų Joint Boardui, kad sam
dytojai negalį savo prižadėji
mų išpildyti ir reikalauja, kad 
unija paliktų ir toliau galioje 
dabartinę 42 valandų darbo sa-

» T i ir »
j r:rnIt!

Japonų spauda puo
la Kelloggą dėl jo 

Kinų pažvalgos
Gi

80 as-

tarybos 
po ku-

Senatas priėmė Coolid- 
ge’o vetuotą pašti

ninkų bilių
24.WASHINGTONAS, geg.

— Šiandie senatas, lygiai kaip 
andai atstovų butas, 70 balsų 
prieš 9 vėl priėmė prezidento 
Coolidgė’o vetuotų bilių, ku
riuo padidinamos algos pašto 
turnautojams, dirluinticms nak
ties darbą.

Tuo bildu įstatymas dabar
automatiškai įeina galiom

Areštai Buenos Ai-
f

rese dėl sprogimo 
Italų konsulate

na specialinius interesus Man* 
džurijoj, kurie esą lygus 
Jungt. Valstybių interesams 
Nikaraguoj

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 24.
Pusiau oficiali nė japonų

Lenkų seimas drįso 
atmesti Pilsudskio 
valdžios projektus

BEIXA1RE, Ohio, geg. 24.
Apie trys šimtai “save-the 

inion’inkų”, kurie sakosi at
stovaują keturiasdešimt dviems 
ingliakasių lok ulėms unijoms, 
šmestoms iš United Mine 
Workers organizacijos dėl to, 
kad jos atsisakė pašalinti na
cius susidėjusius su “save-tho 
union’inkais”, savo mitinge pri

kurtomis “pa
vietų” dabartiniai 

Mine \Vorkers subdis- 
viršininkai, o John L. 
internacionalinis anglia- 

unijos prezidentas, rei-,

Ateinanti pirmadienį Joint 
Boardas laikys nepaprastų po
sėdį, kuriame Cloak Manufac- 
turvrs as<x*iacijos laiškas bus 
apsvarstytas ir duotas jai ofi- 
cialinis unijos atsakymas, 
ja nieku bildu nenori leisti 
dytojams sutarti laužyti.

Uni- 
sam-

Berlyne suėmė 26 
lenkų komunistus

VARŽA VA, geg. 24. — Per 
pastarus dvejus metus Lenki- ( 
jos seimas dar 
atsidrųsino vakar 
sudskio valdžios pasiūlytus pro
jektus, kurie buvo socialistų, ‘ 
valstiečių ir kitų radikalinių1 
grupių balsais sumušti.

Vyriausybės pasiūlymai buvo 
atsteigti statybos taksus, kurie 1; 
buvo panaikinti, išplėsti žemės ” 
taksus ir apdėti nuolatiniais 
mokesniais kapitalų.

1 '

Bombos, sudraskiusios trobesį, 
septyni asmens užmušti, daug 
sužaistų; įtariami fašistų 
priešai
BUENOS .<IRES, Argentina, 

geg. 24. — Ryšy su išsprogdi
nimu čia Italijos konsulato, ku
riame septyni asmens buvo už
mušti ir apie keturiasdešimt su
žeisti, prasidėjo sjkaitmeningį 
areštai. Lig šiol suimta dau
giau kaip šimtas įtariamų as
menų, tečiau tikrieji kaltinin
kai dar nesusekti.

. Policija mano, kad hombi- 
pirmą kaitą ninKai buvę fašistų priešai iš
atmesti Fil- 1 ra(jįj<.l]inių Buenos Aireso ele

mentų. •
S'progimo suardytais konsula

tas, taipjau fašistinio 
laikraščio Įstaiga, dabar

I ries ]>olicijos sargybos 
i jam i.

KAUNAS. [MVŽ]. Lietu
vos Koperacijos bendrovių są
jungos narių įgaliotinių suva
žiavimas įvyko šeštadienį, ba
landžio 28 d. Buvo atstovautos 
18 bendrovės 67 atstovų, 13 
valdomųjų organų, viso spren
džiamu balsu dalyvavo 
menų.

Išklausyti valdybos, 
ir revizijos pranešimai,
rių ėjo Įdomios diskusijos. Kaip 
centras, taip ir bendrovės nu
siskundžia sunkia ekonomine 
būkle, stoka prityrusių kope- 
ratiniame veikime darbininkų. 
Kai kurie siūlo sudaryti gerai 
paruoštų instruktorių kadrų 
kiti, prašyti šviptimo ministe
rijos, kad vieton vidurinių mo
kyklų, daugiau steigtų ir prie 
esamų organizuotų komercijos 
skyrius su specialybe koperaci
jos darbe.

Tiesa, reikia pažymėti, kad 
kaikurios bendrovės jau turi 
tinkamus koperacijos darbuoto
jus ir visai gerai veikia. Pav., 
Rietavo bendrovė padarė apy
vartos apfe 300,000 ’itų ir pel
nė apie 20,000 litų; arba Kė
dainių b-vės apyvarta siekia 
virš 700,000 litų. ’

Pereitų metų Koper.\ b-vių 
s-gos apyskaita patvirtinta ii 
įiems metams sąmatų sumo
je 435,137 litų vienbalsiai pri

imta. .
Taryba šiemet nerinkta, nes 

pats veikimas šiek tiek reor
ganizuotas: einama prie 
domų direktorių
specialistų Įvedimo, kurie 
visus reikalus, o jų darbus kon 
troliuos pati valdyba, gi visų 
darbus — revizijos komisija. 
Tada tarybos veikimas atpuo
la.

VaJdybon darinkti: P. šal
čius, Matukas, Zakarevičius ii 
Brazaitis.

Revizijos komiai jon išrink
ti: J. Pakalka, Morovskis ir St. 
Kuzminskis.

Einamucsiuos reikaluos daug 
kas aptarta. Draudimo, 
dos, propogaridos ir kiti 
lai.

rikos valstybės sekretorių Kel- 
loggą dėl jo padaryto viename 
interviu pareiškimo, kad savo 
veiksmais Mandžurijoje Japoni
ja laužianti Washingtono kon
ferencijos sutartj dėl Kinų te
ritorijų neliečiamybės.

, Pusiau oficialinės Japonų 
agentūros 'Folio pranešimai pa
reiškia, kad p. Kellogg lendąs 
į tokius dalykus, kurie esą vi
sai ne jo reikalas.

“Pono Kelloggo pareiškimai 
yra tiesiai apgailėtini ir žalin
gi draugingiems Japonijos Ame
rikos santykiams, ir nieku bu
du nt padeda taikos tarp Jung
tinių Valstybių ir Japonijos 
reikalui,” sako japonų oficio
zas. “P. Kellogg kraipo fak
tus, taipjau jis per anksti ir 
per greitai pasmerkia Japoni
ją dėl to, kad ji nori ginti sa
vo speciali n ius in- 
t e r e s u s Mandžurijoje. 
Japonijos interesai Mandžurijo- 

je yra palyginanu su Jungti
nių Valstybių interesais Nika- 
raguoj.”

sam-
prekybos

ves

italų 
stip- 

dabo-

$200,000 gaisras Decature
DECATUB, III., geg. 24.

Kansas stat i Darbo
Federacija smerkia

Raudonąjį Kryžių

MarX0 kabinetas pasi- Kilęs dėl nežinomos priežasties

spau- 
reika-

ėmė rezoliucijų 
šalinami iš 
United 
srikto 
Le\vis, 
kasių
kalaujamas rezignuoti.

Vietoj “pašalintų” subdis- 
.rikto viršininkų, “save-the- 
union’inkų” “konvencija” išrin
ko savus žmones, su centru 
Heilai re.

“Save-the-union’inkų” mitin
gan, vadinamoji “konvencijon”, 
laikraštininkai nebuvo Įsileid
žiami.

BERLYNAS, geg. 24.— Ber
lyno politinė policija, įtardama 
kuopų lenkų, susirinkusių neva 
esperanto lekcijos klausytis, 
įšmugeliavo mitingan savo šni
pų, kuris netrukus davė žinot, 
jogei susirinkusieji buvo ne 
esperantininkai, bet komunis
tai.

liks iki birželio 11 d

Docentas nusižudė, bi
jodamas netekti vietos

Visi dvidešimt šeši mitingo 
dalyviai buvo suimti. Pasirodė, 
kad visų jų pasportai buvo pa
dirbti. Vieno suimtųjų rūbuose 
rado įsiūtus apie $25,000 Ame
rikos popierinių pinigų. Jų sa
vininkas atsisakė prisipažinti, 
iš kur jis tuos pinigus yra ga
vęs.

gaisras sunaikino čia Starr Au
tomobile agentūrą ir vieną dra- 

BERLYNAS, geg. 24.— Pre-'panų krautuvę, padarydamas 
zidentui Hindenburgui prita- apie $200,000 nuostolių.
riant, Marxo kabinetas nutarė 
pasilikti vietoj i 
dienos prieš 
susirinkimą.

Naujasai reichstagas, kuris 
buvo išrinktas gegužės 20, tur
būt susirinks birželio 12 dieną.

liti LA iv

iki paskutinės'
naujo reichstago Kongreso konferencija 

sutiko nukirsti taksus 
$223,000,000

WASHINGTONAS, geg. 24. 
r»TTTT ATAriTr»TTTA Atstovų buto ir senato ko-PHILADELPIHA, Pa., geg.' misijų konferencija priėmė 

T L ? TT pam i kompromiso rezoliuciją suma- 
John Olsock, atvykęs | jos na-. žjntj taksus 22R . d ,

1 

rių.mus, mirtinai pašovė ją, nušo 
vė dukterį; paskui pats nusižu
dė.

$15,000,000 karo vetera
nų ligoninėms

NEW YORKAS, geg. 24.

lėkti vietos, savo bute nusišo
vė David Halfant, jaunas Co- 
lumbijos Universiteto docentas, 
pirmiau mokęs Missouri uni
versitete. Tuo tarpu jis jau 
buvo vėl paskirtas docentu, tik 
dar nebuvo gavęs apie tai ži
nios. ’ .7 i i*i‘

Rio de Janeiro darbi
ninkai nori V/z valan- 

dos pietums

29,498 šimtamečių Rusijoj

MASKVA, geg. 24. —. Tarp 
sovietų Rusijos arti 147 milio- 
nų gyventojų, 29,498 asmens 
airi 100 ir daugiau metų am
žiaus.

Sovietijoje yra moterų 5 mi- 
lionai daugiau nekad vyrų.

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, geg. 24. — Vietos prekybos 
įstaigų tamautojai prašo sam
dytojų, kad jiems leistų turėti 
pusantros valandos pietums.

Nesenai viena didelė kompa
nija savo iniciativa pridėjo tar
nautojams pusvalandį pasilsio 
pietums. Dabar to reikalauja ir 
visų kitų įstaigų taniau toj ai, 
sakydami, kad, dirbant pusde- 
šimtos valandos dienoje, vienos
valandos per maža pietums ir row ateinantį šeštadienį žada 
poilsiui. išvykti į Jungt. Valstybes.

WASHINGTONAS, geg. 24.
1 Lp H| — Prezidentas Coolidgė pasi-
* ■ S E..?-.'C,ra$č bilių, kuriuo skiriama dar 

ir apielinkei fede- 15 milionų dolerių proto ligo- 
biuras šiai dienai mis sergančių didžiojo karo 

'veteranų ligoninėms.
bus gražu ir kiek

Chicagai 
ralinis oro 
pranašauja:
Veikiausiai
vėsiau; vidutinis ir stipresnis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 48° ir 82° F.

šiandie saulė teka 5:21, lei
džiasi 8:11. Mėnuo leidžiasi 
1:30 ryto.

MEKSIKOS MIESTAS, geg.
23. — J. V. ambasadorius Mor-

Trys asmens žuvo aero
plano ugny

geg. 
aero

planas, skridęs iš Paryžiaus į 
Berlynu, sugedo ore ir buvo 
priverstas urnai leistis žemyn. 
Užgavęs žemę aeroplanas eks- 
pliodavo ir užsidegė. Jo pilo
tas, mechanikas ir viena mo
teriškė pasažierius žuvo ugny.

KOELNAS, Vokietija, 
. — Vienas Farmano

Dujos, kurios Hambur
ge užmušė 11 žmonių, 

buvo Amerikos
HAMBURGAS, Vokietija, geg 

24. — I)r. Hugo Stolzenberg, 
galva cheminės įmonės, iš ku
rios išsiveržusios nuodingos les- 
geno dujos praeito sekmadie
nio naktį vienuolika žnioniv 
nutroškino ir šimtus kitų 
troškino taip, kad reikėjo 
benti į ligonines gaivinti, 
kar pasakė, kad tos dujos
vo pagamintos išgabenti j 
Jungtines Valstybes. Stolzen
berg sako, kad jo įmonė kas 
metai siunčianti Jungtinėms 
Valstybėms keturiasdešimt to
nų fosgeno dujų.

Hamburgo parlamentas ren
giasi pradėti tos katastrofos 
tardymų.

Patapęs kapitalo agentūra ir 
atsisakęs teikti pašalpos strei
kuojantiems angliakasiams

EMPORIA, Kas., geg. 24. — 
Kansas Darbo Federacijos lai
koma čia metinė konvencija 
priėmė rezoliucijų, kuria ji 
smerkia Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus draugijų kaip įstai
gų, patapusia rajaus kapitalo 

1 agentūra, nebenusipelnančią 
Amerikos darbo žmonių (pri
pažinimo.

Kalliėtojai konvencijoje pa
reiškė, kad Raudonasis Kryžius 
atsisakęs šelpti streikuojančius 
anglies kasyklų darbininkus.

pri- 
ga- 
va- 
bu-

Autorizuoja Coolidgė’ą 
tarptautinę oro kon

ferenciją
WASHINGt6nAS, geg. 24.
Senatas priėmė rezoliuciją, 

kuria prezidentas Coolidgė au
torizuojamas kviesti svetimų 
valstybių atstovus tarptautinei 
civilės aeronautikos konferen
cijai, kuri turėtų įvykti Wash- 
ingtone šių metų gruodžio 12 
dieną.

Pulk. Lindbergh dirbs 
aviacijos kompanijai

Coolidgė pasirašė pilie
tinio karo pensijų bilių

WASHINGTONAS, geg. 24. 
— Prezidentas Coolidgė pasi
rašė kongreso priimtų bilių, 
kuriuo pilietinio karo veteranų 
našlėms pensijos padidinamos 
nuo $30 iki $40 mėnesiui.

Butas nutarė išsiskirs
tyti antradieni

WASHINGTONAS, geg. 24. 
— Atstovų butas priėmė rezo
liuciją išsiskirtyti atostogoms 
antradienį, gegužės 29.

NHW YOHKAS, geg. 24, 
Įgarsėjęs Amerikos lakūnas, 
pulk. Charles A. lindbergh, 
dirbs daliu r nesenai susiorga
nizavusiai Trans-Continental Air 
Transport kompanijai. Jis tapo 
paskirtas tos kompanijos tech
nikų komisijos pirmininku.

VYRAS IR ŽMONA ŽUVO PO 
• TRAUKINIU

KAST ST. LOUIS, Ilk, geg. 
24. — Traukiniui užgavus jų 
automobilį, buvo užmušti vietoe 
piliečiai Edw. Buehlman, 35 
metų amžiaus, ir jo žmona.
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Hudson-Essex Skelbia Naujus Roadsters

Springfield, III.
Vaičkaus teatras sekmadieny, 

gegužės 27 d., 7:30 v. v., šv. 
Vincento ir Pauliaus parapijos 
svetainėje, 806 No. Eight St., 
pirmu kartu stato juokingiau
siu trijų aktų komediją “Gyvi 
nabašninkai“.

Teatras nuoširdžiai užkviečia 
Springfield’O ir jo aplinkės lie
tuvius atsilankyti pamatyti šią 
nepaprastą komediją.

Teatras išvažiuoja iš Chica- 
gos sekmadieny ryto anksti Ir 
bus Springfield’e po piet.—V.

Detroit, Mich.
“Lietuviškas Milionierius“

Lietuvių Operos Draugijos 
choras užbaigė savo sezoną, ge
gužės 13 d. pastatydamas ope
retę “Lietuviškas Milionierius“. 
žodžiai yra V. Stagaro, muzika 
Miko Petrausko.

Vaidinimas pavyko neblogiau
sia ir visi valdytos savo užduo
tis atliko gerai. Choras taipgi 
puikiai sudainavo apie penkias 
daineles, kurios publikai patiko. 
Buvo ir apie trys duetai, kurio 
gerai išėjo. Dalyvavo: barito
nas A. Zinkevičius, soprano 
Ona Zigmantienė, alto M. Ru
činskienė ir tenoras J. Lankio
ms. Visi jie dainavo gerai ir 
malonu buvo klausytis jų dai
nelių.

Lietuvių menas Detroite au
ga ir tai pastangomis komp. M. 
Petrausko, kuris labai daug dir
ba. Jis turi daug mokinių, be 
to turi mokinti chorą, o ir kar
tu ruošti naujus muzikos kuri
nius ateičiai. Per daugelį metų 
Detroitas buvo atsilikęs meno 
žvilgsniu. Tiesa, yra du maskvi- 
niai chorai, bet jie rengdavo tik 
paprastus koncertus ir dainuo
davo vis tas pačias dainas. Da
bar, pasidėkavojant komp. M. 
Petrauskui ir Lietuvių Operos 
l)r-jos chorui, kurį jis sutvėrė 
ir veda, viskas atrodo kitaip. Ir 
dabar detroitiečiai susilaukė 
operečių, turi kur nueiti ir pa
sigerėti rimtais meno darbais.

Tik vienas blogas dalykas 
yra, kad musų maskviniai cho
rai bando trukdyti tą gražų 
darbą ir jam kenkti. Kada tik 
L. O. D. choras duoda kokį pa
rengimą, tai tą pačią dieną ir 
Maskvos davatkos duoda net po 
du parengimus. Reikėtų rūpin
tis, kad meną tarp lietuvių pa
kelti kuoaukščiausia, bet tuo 
tarpu tam meno darbui stengia- 
mąsi kenkti. Ir tai’daro tie, ku
rie patys sakosi esą menininkai 
ir neva dėl meno dirbą.

Dar vieną šlykštų darbą atli
ko maskvinės davatkos. Gegu
žės 12 d. Lietuvių svetainėj bu
vo išdėstyti L. O. D. choro pla
katai. Pasitaikė, kad tą dieną 
minėtos davatkos statė “Griga
itį”, tad prieš vaidinimą visus 
musų apgarsinimus sunaikino. 
Tai matote kokius mes turime 
kaimynus.

Dabar Lietuvių Operos Drau
gijos choras ruošiasi statyti 
operą “Birutė“ atvirame ore — 
miške. Bet apie tai bus praneš
ta vėliau.

Darbai Detroite pusėtinai pa
gerėjo. Bet iš kitur važiuoti į 
čia darbo ieškoti yra nepatarti
na, nes visgi darbą gauti yra 
sunku. Pragyvenimas gi čia 
yra brangus. Oras irgi jau 
pradėjo atšilti ir yra malonus, 
taip kad jau viskas atgija.

A. Sodeikos koncerto aprašy
me įsibriovė klaida. “Naujieno
se“ buvo pasakyta, kad dainavo 
p-ia Žukauskienė, Turėjo gi 
būti: sudainavo penkias daine
les p-lė Sofija Žukauskaitė.

—Muzikos Mokinis.

Baltimore, Md.
Artisto Antano Sodeikos 

koncertas

Lietuviai Baltimorėje jau yra 
apsigyvenę, kaip kad jie patys 
sako, apie penkiasdešimt metų 
atgal. Per šitokį ilgą laikotar
pį, suprantamas dalykas, kad 
jie yra praleidę daug įvairių ir 
gana įspūdingų dailės vakarų. 
Bet aš manau neapsiriksiu pa
sakęs, kad tokį puikų ir taip 
įspūdingą vakarą, kokis įvyko 
15 d. gegužio, nėra turėję ir ne
greit jiems teks kitą tokį turė
ti ir klausyti tokio puikaus ar
tisto, kokiu pasirodė Lietuvos 
Valstybės Operos artistas Anta
nas Sodeika. Nebuvo sielos sve
tainėje, kuri nebūtų likusi su
jaudinta, pakelta į dainos ka
raliją ir atskirta nuo kasdieni
nių klapatų ir bėdų. Artistas 
savo galingu puikiu balsu, aiš
kia dikcija, atjautimu dainos, 
kurią jis dainuoja, ir mokėji
mu savo gyvu vaidinimu bei 
temperamentu tą visą perduo
ti publikai, kiekvieną sužavėja.

Kuomet jis dainuoja liaudies^ 
dainas, yra malonu ir daro ne
paprasto smagumo, nes tai jau
ties apsuptas svajonių ir žavė- 
jančio balso lydimas kur tai 
toli, toli į neįmanomai puikų 
pasaulį. Bet kuomet jis dainuo
ja operų arijas, tai jau jautiesi, 
kad sėdi ne Lietuvių Svetainė
je, bet operos name, kur muzi
ka tave žavina iš visų pusių. 
Sudainavo sekančias arijas: 
“Užmiršai Tėvų Kapus“ iš Tra
viatos, iš “Silvijos Kirpėjo“, iš: 
“Carmen”. prologą iš “Pajacų“ 
ir kitas.

P-lė L. Feravičiutė, vietos) 
žymiausia dainininkė, sudaina-i 
vo pora dainelių labai vykusiai:[ 
“Kur Bagužė Samanota“ ir iš i 
“Birutės“ ariją “Dievuliai, Die
vaičiai“. Kai kada musų Leo
nora savo tvirtu soprano balsu 
nori pasivyti p. Sodeiką. Ji šį 
kartą taip puikiai sudainavo, 
kad turbūt nė Lietuvos ope
ros dainininkės geriau už ją ne
būtų sudainavę. Taip sakant, 
Leonora svečią pavašino savo 
maloniu balsu ir parodė jam, 
kad ji gali dainuot, o jauna pia
nistė, p-lė L. Geležiutė, akom- 
ponavo, sėkmingai vydamosi M. 
Jozavitą.

Pianistas Mikas Jozavitas 
tikrai yra artistas. Jis skam
bino keletą kurinių solo ir pa
darė publikai daug smagumo. 
Be to, jis buvo p. A. Sodeikos 
akompanistas.

Tai tiek tenka pasakyt apie 
musų artistus. Bet dabar bus 
nemalonu prisimint apie ne
skaitlingą publikos atsilanky
mą į koncertą. Tokis mažas 
skaitlius publikos suteikė musų 
g. svečiui Sodeikai nevisai man
dagų priėmimą, iš ko, žinoma, 
pasidaro nemalonumas dėl ar
tisto ir rengėjų. Gaila, kad 
musų publika taip nemandagiai 
ir taip nedėkingai pasielgė, bet 
ji pati save daugiausia nusi- 
skriaudė tuo, nes negirdėjo to 
puikaus dainininko dainuojamų 
dainų, ir daugelis iš jų tos pui
kios progos vargu besulauks.

Vakarą surengė “Lietuvių 
Meno ir Mokslo D-ja“, kuri yra 
da nesenai suorganizuota, ir 
kurios vardas pasako jos tiks
lus ir uždavinį. Prie draugijos 
priguli tik vietos profesionalai, 
kurie susirišę su kalbama or
ganizacija žada veikti kultūrinį 
darbą. Reikia pasakyti, kad 
ikišiol daugelis iš jų visai nie
ko kultūriniam darbe neveikė. 
Gal būt turint savo organizaci
ją ir jie pradės šį tą veikti.

Baigianties koncertui, p. Va
nagas lėkdamas iš New Yorko, 
nutupė pas mus pasilsėti ir at
vyko į koncertą, Pabaigus kon
certą, visi artistai ir vietiniai 
darbuotojai turėjo tam tikrą 
draugišką pasikalbėjimą. Kad 
pavaišinus svečius artistus, su-

Smart, 6 cilinderių sport karai, prirengti dėl vasaros

Nauii roadsteriai, smart, sport, puikiai išrodo, daryti Hudson Motor Car Co. Jie yra Hudson ir Essex 
chassi.H. Abudu turi aluminum panels, Tie abudu nauji karai tikrai yra puikus. Padaryti visokių spalvų. Va
žinėtis su jais, tai tikras smagumas. Mes galime pilnai tikrinti, kad kas tik pamatys tuos karus ir gerai 
apžiūrės, negalės nuo jų atsitraukti ir būtinai nusipirks, o nusipirkęs mums bus dėkingas visuomet.

valgyta 18 maišų bulvių, tiek 
pat maišų “krocelių“ ir išgerta 
keli tuzinai minkštų gėrymų. 
Po užkandžių, sekė kalbos; kal
bėjo daugelis įvairiais klausi
mais, sveikindami svečius ar
tistus. Vanagaitis šnekėjo, 
šnekėjo, šnekėjo ir ant galo pa
pasakojo visokius “funiškus 
tinksus“ taip, kad mes vįd kle- 
gėjom iš juoko kaip kokie ra
tai. |

Gerb. A. Sodeika papasakojo 
savo maršruto įspūdžius pa- 
prieždamas, kad jis savo marš
rutu yra pilnai patenkintas. 
Nors galėję būt ir geresnių da
vinių, bet kad laikai blogi, vie
ši visur bedarbės, tad, jis sa
ko, geriaus nė būt negalėjo. 
Bet jis labiaus yra patenkintas 
tuo, kad radęs labai daug dai
lės mylėtojų, kurie visi jo 
koncertus įvertino kuoširdin- 
giausia. Kvietė apsilankyt į 
Lietuvą, pamatyt savo gimtinį 
kraštą ir pasveikinti savuosius 
gentis.

Ant rytojaus p. Sodeika nu
sipirko pora avalinių pas K. 
Liutkų; su jomis sakė už mė
nesio laiko pasieksiąs Lietuvą.

Užrištom Akim ■ e mokslinis bandymas
vadovaujančių cigaretų, Tony Sarg išrinko

OLD GOL
“Bandymas buvo didžiausis smagumas. Man bu
vo užrištos akys ir aš tikras buvau, kad galėsiu 
išrinkti savo senai mėgiamus cigaretus. Aš da
riau bandymą dalyvaujant atsakantiems liudi
ninkams, kurie džiaugėsi matydami leidžiant 
mane durnus iŠ burnos ir paskiau davė man už
sigerti tikrai gardžios kavos.

“Bet aš neišsirinkau savo mėgiamus cigaretus, 
aš išrinkau cigaretus, kurie vėliau pasirodė esą 
OLD GOLD, nes jie atsižymėjo labiau iš visų. 
“Nuo dabar aš vis rukau OLD GOLD tiktai ir 
rekomenduoju juos savo draugams... Jie yra la
bai atsižymint!... taip malonus skoniui ir taip 
malonus burnai.”

Fotoyrufiju Tony Surg niiiintn Jo studijoj kuomet bundynuu* 
l>mo daromas

Kaip Buvo Padarytas Bandymas
P-nui Sarg buvo užrištos akys ir bunant prie 
jo dviem atsakantiems liudininkams, buvo pa
duota jam po vienų iŠ 'keturių vadovaujančių 
cigaretų parūkyti... Kad skonis butų tikras, 
prieš rūkymų cigareto, buvo duota jam išsi
gerti kavos.
...Ponas Sarg visai nežinojo, kad jis turi da
ryti kokį nors bandymų. Po suru'kymo keturių 
cigaretų, jo buvo užklausta, kokį numerį jis 
geriau pasirinktų... Jis atsake: “Numeris 4“, 
kuris buvo Oid Gold. tony Sarg

ZlnuniHH iirlixti<H ir Uru<h'Jm< Tony 

Kuri MurionclluH
t|>ų m tabako dilbiui c* 
<)LI> GOLI). Ntni kodėl 

galit Juos išrinkti *r Unmoje.

Tikim Slnl.'K 
yru gero* <lel 
Juk L..

DAILESNI IR G ERESNI— NĘSU KOSĖ S I IR VEŽIMĄ IŠRŪKĘS

O Vanagaitis nusipirko dvi po
ras pančiakų ir išbildėjo į Chi- 
cagą. Laimingos kelionės ir 
kloties! Abiem ačiū už atsilan
kymą !—Kazys.

Milwaukee, Wis.
Bolševikų politikieriai su savo 

kromeliu lenda į S.L.A. 177 
kuopą.

----- »•-----
Jau ir į SLA. 177 kp. bolše

vikai atsinešė savo bolševikišką 
kromelį. Kiek laiko atgal 177 
kuopos mėnesiniame susirinki
me buvo skaitytas laiškas nuo 
bolševikiško bendro frpnto. 
Laiškas jau buvo priimtas ir 
kai kurie bendro fronto karei
viai ėmė duoti patarimus, kad 
reikia tą bendrą frontą parem
ti, kad jis visdi nesugriūtų. Bet 
jų nelaimei, vienas kp. narys, 
pasiprašęs balso, ėmė ir papra
šė, kad bendro fronto rėmėjai 
paaiškintų kas yra tas bendras 
frontas ir ką jis reiškia. Tada 
bendro fronto kareiviai rankas 
nuleido, o ir jų kinkos pradėjo 
drebėti taip, kad iš baimes ne

galėjo nė paaiškinti kas yra tas 
bendras frontas ir tik po valan
dėlės atsigavę kai kurie bendro 
fronto rėmėjai ėmė aiškinti, 
kad bus geriau palikti SLA. 177 
kuopą ramybėje, nes, girdi, šio
je kuopoje esą perdaug priešų 
bendro bolševikiško fronto. Čia 
aiškiai pasirodė, kad bolševikai 
bando tik pasižvejoti ir jei kas 
paklausia ką reiškia tokie jų i 
darbai, tai jie tą žmogų apšau
kia savo priešininku.

SLA. 177 kp. mėnesiniame 
susirinkime, laikytame gegužės 
6 d., pirmininkas pranešė, kad 
už svetainės durų randasi vie
nas svetimtautis žmogus, kuris 

' norėtų įeiti į vidų ir ką tai pa
sakyti nariams. Nariai paklau
sė, kas yra tas žmogus ir ką jis 
nori pasakyti. Bet pirmininkas 
atsako tik, kad jis esąs svetim
tautis, apie ką jis kalbės tai ne
žinąs, girdi, kai pradės kal
bėti, tai visi sužinosim. Kaip 
lik tas žmogus įėjo į svetainę, 
tuoj pradėjo rėžti bolševikišką 
spičių, kad viskas yra negerai 
ir visur tik Vieni vargai, o pa
taisyt tai, girdi, galima tik iš

renkant bolševikus į valdiškas 
vietas.

Tai buvo dar vienas bolševi
kų mėginimas pasižVejoti savo 
politiško krūmelio naudai. SLA. 
177 kp. nariai turėtų labiau su
sidomėti tokiu bolševikų politi
kavimu, turėtų labiau lankytis 
j susirinkimus ir šluoti lauk 
iš 177 kp. susirinkimų bolševi
kišką politiką.

Laisvas žiedas.

Westville, III.
Nedėlioj, birželio 3 d., Vaič

kaus teatras pirmu kartu at
vyks su vaidinimu į Westville. 
Vaidins juokingiausią trijų ak
tų komediją “Gyvi nabašnin
kai”.

Taigi patartina visiems at
vykti į tą vaidinimą; pirmiau
sia, kad teatras pirmu kartu 

’ .......... ..  ........................ .

PADARYTAS
KAIP REIKIA

moderniškoje įmonėje

grynas ar Apynių Skonio
Padarytas vien tik Blatz 
priklausomu Imdu — kad 
davus jums gerumą ku
ris 100%.
Klauskite DYKAI knygos val
gią darymo rašytos per Grace 

Viall Gray

Vai Blatz Brewing Co.
Chicago Branch

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

Tikrai VnijoH Gaminta

V AL BLATZ 
BREWING CO. 
Ėst. 1851 Milwaukee, Wh. 

l

atsilanko, o antra, kad labai į- 
domus ir juokingas veikalas pa
rinktas.

Vaidinimas įvyks Westvillės 
High School svetainėj. Pradžia 
7:30 vai. vak.—V.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
Lietuviškos rolės dėl gro- 

jiklių pianų atpigintos. Vo
leliai kainavo $1.25 ir $1.00. 
Dabar po 48 c. trumpam 
laikui. Su žodžiais ir be žo
džių.
4298 Ant Kalno Karklai Siūbavo 
4189 Aš Lietuvaitė
4359 Ant Kalnelio Trys Mergelės 
4153 Ak Likie Sveiki
4297 Atjok Berneli Vakare 
4291 Darbai
4159 Myliu Lietuvą 
4306 Kur Upelis Teka 
4136 Paukšteliui 
4358 Šerk, tėveli Bėrą žirgeli 
3837 Pas Daržerį 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 

Žirgeli
4483 Nedėlios Rytelį «
4119 Vai Varge Varge
4316 Ncsigraudink Mergužėlė
4374 Važiavau Dieną ir Žydėk Baltą

Obelėlė
8887 O Lietuvą Numylėtą 
4126 Valia, Valužė 
8883 Vai Kalba Žada 
4305 Karvelėli Mėlinasis
4375 Viemas Kareivis 
4290 Ūkininko Prisakymas 
4331 Per Laukelį
3919 Sudiev Gimtinė 
3900 Laiškas Pas Tėvelį 
4061 Dangaus Grožybė — Waltz 
3990 Meilės Bučkis — Polka 
4059 Išdykus Mergaitė — Mazurka
4009 Kaip Linksma — Polka
4010 Klumpakojis
4079 Kvietkelė Lietuvos
4021 Mėlinom Akelėm — Polka 
4058 Linksmi Berneliai
4020 Raudonom Lupom — Polka 
4078 Aukso ir Sidabro — Polka 
4389 Kriputis — Polka
4043 Kauno Grožybė — Polka

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

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

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

CHICAGO, 1LL.
KRAUTUVE:

Rekordų, Rolių Pianų, 
Victrolų, Radio, Gaidų.

fflllllllllllllllffl
UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

25c j metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius

mokyklos nursa 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURIS
TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukėteenėe mo
kyklų! merginom! apie asme
ninu higieną, patynui dietrik- 
to nur«4 nesakė:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų eveikatoe, rei
kia uilaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalle mank- 
Itin imas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nee jie 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk kaukėtą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo.“

t Nujol galit vartoti nellu- 
jrint kaip jųa jaučiatės. Kiek- 
| viena moterį* privalo turėti 
! outelį namie.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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GYVULIU KARAI
(Tęsinis)

Kai kada ir grobuonys susi
vienija ir bendrai užpuola savo 
auką, užpultieji gyvuliai irgi su
siburia; tada minia eina prieš 
minią. Ir tuo atveju kyla tikras 
žvėrių karas, karas vienos gi
minės su kita. Matytojai pasa
koja, kokius nuostabius karus 
veda taip savęs įvairus žvėrys, 
paukščiai, žuvys, skruzdės, bi
tės ir kitos būtybės. Karai bū
na dėl įvairių priežasčių. Gyvu
liai kariauja ir dėl stokos mais
to, ir dėl patelių, ir dėl belais
vių, kai kada ir dėl žemės ir 
dėl daugybės kitų priežasčių. 
Kariauja viena veislė su kita, 
pa vyzdžiui, plėšrieji žvėrys su 
paukščiais, kat 
bet kariauja ir 
nokios veislės, 
laukiniai arkliai 
niais arkliais,
skruzdėmis, bitės su bitėmis.

Dauguma mačiusiųjų pasa
koja, kaip vilkai kariauja su 
arkliais. Tuo tikslu plėšrieji 
žvėrys tyčia susirenka į burius, 
nes ir jie gerai supranta,“ kad 
daug geriau kariauti susibūrus. 
Būriai vilkų užpuola kai kada 
bulių arba arklių bandas tyr
laukiuose. Jie čia atakuoja vie
ni kitus: vilkai nuveja šunis ir 
piemenis, o kiti tuo pat laiku 
užpuola paliktą be priežiūros 
bandą, gyvulius. Kartais būrys 
vilkų tyčia veja savo auką į 
slaptą, kur pasislėpę jų drau
gai. Vienas keliauninkas pasa
koja, kad jam matant didelis 
būrys vilkų gudriai vijęs elnių 
bandą tiesiog į prarają. Ir štai

ės su pelėmis; 
tarp savęs vie- 
pavyzdžiui,

su kitais lauki- 
skruzdės su

budai bei papl očiai, eina iš kar
tos į kartą.

Sunku ir įsivaizduoti, kiek 
kraujo liejasi pasaulyje kiek-: 
vieną dieną, kiekvieną valandą' 
ir net kiekvieną sekundą! Kiek
vienas nori gyventi, kiekvienam 
gyvenimas yra brangus. Kiek
vienas gyvas .padaras gina ir 
sergsti savo gyvybę kuo tik ga
lėdamas ir kaip įmanydamas.’ 
Pasigailėjimo šiuo atveju yra 
labai maža.

yra ir tokiu 
žuvų ir kitų 
niekuo neką- 

daug daugiau

~ 1 ' ................... ——-  .. ..„■■y........... „

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiV 
negalėjo jumis išgydyti, at.silankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
^aminaviinas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugrya. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skaudu, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

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

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

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

I Atlantic and Pacific Photo]

Tsinan fu Šantun kanalas, 1,000 mylių ilgio, svarbus prekybinis kelias Chinijoj, kurį dabar sten
giasi užvaldyti Japonijos kariuomenė. Prie šio kanalo jau įvyko smarkių susirėmimų tarp japo
nų ir chinų nacionalistų.

Arkliai

keletą k u-

kariauja
bites ir

nuostabiai
vapsos, 

Tarp jų kartais ei- 
karas: būrys stoja

Yra ir tokių bičių, 
gavo “vagilių” var-

xxxxxxxxxxxixxyxxxxxxxxxxx

Gia YraTvirtumasIh

įgąsdinti elniai dešimtimis kri
tę į prarają, kur užsimušę; vil
kams to tik tereikėję, jie dras
kę ir riję nupuolusius ir užsi
mušusius elnius.

Arkliai ir elniai taip pat tu
ri gudrybių karui. Jie nepasi
duoda iš karto vilkams,
susiburia į kruvą, kumelės ir 
kumeliukai susikemša pačiam 
viduryje, o eržillai apsupa ap
link, atsukę vilkų pusėn užpa
kalines kojas, kuriomis ginasi 
nuo jų.

Paukščiai puikiai moka kau
tis bendrai, susibūrę. Vienas 
matytojas pasakoja, kaip šeše
tas raudonkrutinių kariavo su 
dviem didelėm gyvatėm ir sėk
mingai jas nuvarė. Maži paukš
teliai pergali net pelėdas: jie 
užpuola jas būriais ir taip drą
siai jas muša, kad palėdų net 
pluksnos lekioja.

u

VELTUI Dabar
Gausite High-ball 
stiklą 25c. vertės 
veltui prie kiekvie- 

• no keno Pilzen- 
baur. Gaukit tą 
stiklą šiandie.

THE PILZENBRAU CO. CHICAGO
Specialia pasiūlymas vertelgoms.

Pbone Haymarket 8335

žvėrių, paukščių, 
padarų, kurie su 
riauja. Tokių 
pasaulyje, negu Hų, kurie ka
riauja. Ne visi žvėrys—plėši
kai. Daug yra ir tokių, kurie 
nemoka net gintis nuo grobuo
nių, nors kiekvieną dieną pa
puola jiems į dantis. Jie tik 
slapstosi, bėga nuo plėšikų na
gų ir tik tuo išsigolbėja nuo jų.

(Iš Rubakino).
(Galas) •

Važiuokit Namo

LIETUVONI

Atlankyki! savo šalį ŠĮMET. Dešimtis metų sukaktu
vių nuo įsikūrimo Lietuvos Respublikos.
Prisidėkit prie šios didelės ekskursijos.

MAJESTIC išplaukia Birželio 2
(Pasaulyj didžiausias laivas)

Dar nuostebesni žuvų karai. 
Vandenyne gyvena didelė plėšri 
žuvis, kuri vadinasi “žuvis-kar- 
das”. si žuvis turi kaulo snukį, 

i kuris panašus į tvirtą ir aštrų 
kardą. Tokios žuvys susiren
ka kartais į kruvą po kelias ir 
užpuola kitas žuvis. Jos puola 
ir žvėris, net tokius didelius 
kaip kad banginys. Vieno laivo 
kapitonas pasakoja apie tokią 
kovą. Banginį užpuolė žuvis— 
kardas ir rykliai. Rykliai šoko 
iš vandens į viršų ir visu savo 
sunkumu krito banginiui ant 
nugaros ir mušė jį stipriomis 
savo uodegomis, žuvis kar
das puolė banginį iš apačios ir 
badė jo pilvą savo smailiu snu
kiu. Iš banginio žaizdų tekėjo 
kraujas; ten kur ėjo 
duo aplinkui buvo 
krauju.

Baisus buvo karai
telių, pavyzdžiui ruonių su jū
riniais arkliais. Kitą stiprų 
ruonį užpuola visas būrys kitų 
ruonių, bet tas dėlto kartais 
atsigina.

Taip jiat kovoja dėl patelių ir 
laukiniai arkliai. Apie tokias 
kovas pasakoja keliauninkai, 
važinėją po Azijos tyrlaukius. 
Seniai eržilai nuvaiko jaunik
lius nuo kumelių. Tada jau
nikliai susirenka į vieną kruvą 
ir bendromis jėgomis puola se-

delyną, grobia iš jo visus skruz
džių kiaušelius ir neša juos į 
avo skruzdėlyną. Iš parneštų 

kiaušelių išsirita naujos skruz- 
lėlytės.Tokiu budu ir atsiranda 
pas skruzdėles vergų. Skruzdės 
vergės visą ką dirba: net peni 
savo ponias deda joms maistą 
stačiai j gerklę.

Pasakoja keliauninkai, kad 
Aigipto paklydėliai šunes ka
riauja, plaunasi dėl žemės. Ten 
kiekvienas šunų būrys turi sa
vo apskritį; paklius kito būrio 
šuo į svetimą rajpną— sveiks 
dingęs: sudraskys Į gabaliukus. 
O Konstantinopolyje net ir gat
ves padalytos tarp šunų, kur 
taip pat neįsileidžia svetimų šu
nų.

Pasaulį sujudinusios 
knygos

labiau 
nėra 

kurie

ka-

ku-

s a

kova van-
pasruvęs

ir dėl pa-

nius ir atima iš jų 
mėlių.

Ypač 
tarp savęs 
skruzdės, 
na tikras 
prieš būrį, 
kurios net
dą. Jos iš to tik ir gyvena, 
plėšia svetimus avilius, pačios 
medaus neneša. Svetimus avi
lius jos puola kuopomis. Tada 
kyla, tikras karas. Vagilkos vi
su pirma ieško užmušti jų mo
tiną; be vado priešas nebaisus. 
Dažnai atsitinka, kad apiplėštos 
bitės pačios tampa vagilkomis. 
Kartais vagilkos sunaikina visą 
avilį bičių, bet dažnai gauna ir 
į kailį.

Plėšimo tikslais kariauja ir 
vapsos.

Bitės su vapsomis irgi 
riauja, dėl ko—nežinia.

Yra ir tokių skruzdžių,
ries kariauja ir dėl žemės: kiek
vienas skruzdėlynas turi pasi- 
skyręs sau apskritį, kur skruz
dės iš to skruzdėlyno renka 
maistą ir medžioja. Jeigu į tą 
apskriti atvyksta skruzde iš ki
to skruzdėlyno kyla tarp 
dviejų skrubdėlynų karas. Tada 
skruzdės mušasi ištisomis vir
tinėmis. Skruzdės turi ypatin
gų karių; jų kūnas kitoks negu 
paprastų skruzdžių darbininkių. 
Skruzdžių kariai gali tik kautis, 
arbui jie netinka. Jie kariauja 

labai narsiai. Jie piausto vienas 
kitą savo žiaunomis ir leidžia 
priešui nuodus, nutraukia prie
šui kojas, ūsus ir net galvas.

I

Skruzdžių kariuomenė esti 
keleto metrų ilgumo ir keleto 
centimetrų, o kartais ir metrų 
platumo. Skruzdės išeina tai 
viena prieš vieną, tai grandinė 
prieš grandinę. Jeigu kuri iššo
ka iš grandinės, tą ima nelais
vėn. Bet belaisvių skruzdžių 
nežudo.

Kai kurios skruzdės laiko ir 
vergus, 
kitos 
vergiją, 
liuose. 
g i ausi a
Jos užpuldinėja svetimus skruz
dėlynus, išgindamos iš jų šei
mininkus, plėšia svetimą skruz-

Daug galima butų papasako
ti apie įvairius karus žvėrių, 
paukščių, žuvų ir kitų gyvūnų. 
Bet jų visų neaprašysi nė sto
riausioje knygoje. Gyvuliai 
kaujasi gudriai, jie turi tam 
tikrų papročių ir gudrybių. 
Daug tūkstančių metų turėjo 
praeiti iki jie visa tai išmoko. 
Jeigu koks žvėris nežino tokių 
gudrybių, tas greičiau už kitus 
ir žūsta. Vienas žvėris moko
si gudrybių nuo kito žvėries, 
vaikai nuo tėvų, jaunesnis nuo
vyresnių ir t.t. Karo nuotykiai didžiausios įtakos turėjusių mu- 
bei prityrimai, kaip ir visi kiti sų gyvenime.

Kurios knygos yra 
skaitytinos ir svarbios, 
vienodai nustatyta. Kai 
mokslininkai yra sudarę tam
tikras knygų grupes, kurios 

ypatingos reikšmės yra turėju
sios visuomenės gyvenime.

Amerikietis Gr. Owerton 
duoda tokį sąrašą: Aristotelio 
“Etika”, Platono “Respublika”, 
Dantės “Dieviškoji komedija”, 
Servanteso “Don-Kichotas”, Ru- 
sso “Išpažintis,” Kanto “Tyro 
proto kritika”, Markso “Kapi
talas”, Darvino “Padermių kil
mė”, Ibseno dramos, Frcudo 
“Per sapną”, Dėdės Tomo tro
belė, Tolstojaus, Turgenevo, 
Dostojevskio raštai ir k. Filo-' . 
sofas Menken firie tų raštų pri
deda Bibliją, Koraną, Konfuci
jaus, Makiavelio, šv. Augusti
no, Šekspyro raštus. Garsusis 
rašytojas VVells, . atmesdamas 
Bibliją, nurodo iš jos knygas 
pranašo Izajaus ir šv. Morkaus

Koraną,
Marką ,

evangeliją; taip gi 
Konfucijų, Koperniką 
Polį, Vi r u lamą ir tt.

Įdomu butų, kad kas suda
rytų sąrašą lietuviškų knygų,

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eightccnth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatve

VAŽIUOKIT “DIDELIO LAIVO“ KELIU — TRUM
PIAUSIU IR GREIČIAUSIU BUDU.
'lai yra retai pasitaikanti proga važiuoti namo su pa
tyrusiu ir gabiu palydovu.
Jus busite 
MAJESTIC.

kuogeriausiai A prižiūrimas ant laivo

Pirkite musŲ prepaid 
laivakortes pasažie- 

riams iš Lietuvos.
Del pilnų informacijų 
atsišaukit prie vieti
nio atstovo arba pas

International Mercantile Marine Company
180 No. Michigan Avė., Chicago, III.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

PIRKIT DABAR, SUTAUPYKI! PINIGU
APŠILDYMO ĮRENGIMAS

Jus galit sutaupyti daugiau negu 
trečdali, jei užsakysit sau apšildy
mo įrengimą DABAR. Šio metų 
laiku galime teikti daugiau aty- 
dos ir teikti geresnį mechanišką 
darbą, ir kainos yra labai pigios. 
Mes suteiksim jums veltui ap- 
skaitliavimų už apšildymo įren
gimus.

CLOSET OUTFIT Dar nie
kuomet pirmiau nebuvo parduo
damas tokia pigia kaina, už to
kios rūšies materiolą. Vitreous 
China Tank ir Bowl. Golden oak H 
arba beržo-mahogany sėdyne, 
labai pigi kaina $15.50

Skruzdės vergės būna 
veislės. Patenka jos į 
dar būdamos kiaušinė- 
Del kiaušinėlių dau- 
skruzdės ir kariauja.
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KENOSHA AUTOMOBILISTU ATYDA1

MŪRINIS arba MEDINIS 
e 1 n im°kėti — kiti lengvais ii* 
* I W mokėjimais į 24 mėnesius 
Musą speciališkumas yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadŽių vi
sokiu stylių ir ryšių.

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

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė. 
Tel. University 3950 arba 

Rogers Tark 8270

Ar žinote, kad Juozas Jurevičius perorganizavo ir 
įsteigė naują Oil Station po vardu

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

KENOSHA, WISCONSIN

Nupigino gasoliną nuo 16c. iki 14*4 už galioną ar
ba gausite 6 galionus už $1. Jus galit sutaupyt daug 
pinigų perkant gasoliną ir Oil dėl automobilio iš 
musų stoties. Atsivežkit šį apgarsinimą pirkdamas 
10 galionų gasolino gausit 1 kvortą aliejaus veltui.

A

VANAI LOVYS, aukštos rūšies 
porcelino, enameliota, cast gele
žies lovys ant kojų. Pilnai įreng
tas su kraneliais ir vandens išbė
giniu. Labai pigiai tik keletui 
dienų. Pii*it 525.50 
Kol jų yra...

Ar Gavot Savo Dalį

MUSŲ DIDELIO KAINŲ ATPIGINIMO
Už Dantų Darbą Be skausmo

O jei ne, tai paskubėkit ir gausite jas tuojau ir tuo budu galit su
taupyti daug pinigij. Atsiminkite, kad nereikės kentėti skausmo — 
musų be skausmo gydymo metodas • pilnai tai užtikrina. Musų 
dentisterijos darbas yra geriausis ką už tuos pinigus galite gauti.
Krown ........... $4.50 ir daugiau
Užpylimas .... $1.00 ir daugiau
Pleitos ........... $7.50

Darbas Tiltelių

įau

Geriausia tiltelių darbas ką 
galite gauti už tuos pinigus, 
yra jums dabar pasiūloma 
labai pigiomis kainomis —• 
tik pagalvokit apie tai!

Specialiai $50 vertės
Pilnai garan- 
tuotas darbas

Didžiausi vertė mieste
Chicago, II.

Dantų
Dantų
Dantų

7

Traukimas
Užpylimas
Gręžimas

BE SKAUSMO
Egzaminavimas Dykai. Rašyta garantija už 

kiekvieną darbą
Naujausias be skausmo metodas — Lengvais išmokėjimais — 

Pleitos pataisomos už $1.50
Tel. Monroe 4484

KOGEN - SYSTEM - DENTISTS
1105 West Chicago Avenue

Kampas Milwaukee Avenue Antras aukštas
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų

Šis outfitas yra vėliausio išradimo, kom
binacijos gasu vandens šildytuvas. Storo 
cast geležies burner, siunčia karštą lieps
ną tiesiai i dugną į circulating disc. Vie
nas greičiausiai šildomų boilerių marke- 
te. Jis yra 30 galionų vandens įtalpos, 
galvanized range boileris, standa, gas 
burner ir t. t. GARANTUOTAS, kad 
teiks geriausį užganėdinimą. CJL1 "7 
Kaina tik................................. m* A f

Kombinacijos Gas šildytuvas ir 
Range Boileris

onslnc
ELECTRICAL SUPPLIE5

fol&lljs
PLUMBING HEATING

2118-20-22 S. State St. 4606-08 W. 22nd St.
Telephones: Victory 2454-55-56 Phones: Lawndale 2454; Cicero 130

CHICAGO, ILL. CICERO, 1LL.
Atdara vakarais iki 8 — nedėlioi iki 1 po pietų 

APLANKYKIT MUSŲ GRAŽIUS “SHOWROOMS“

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

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

1739 South Halsted Street 
Chicato, 111.

Telephone Kooaevelt 85110

Užsisakymo kaina:
Chicago je — paltu:

Metams ----------- --------
Pusei metų ............ —
Trims m 6 neriams________
Dviem mėnesiam _ ___ _
Vienam mėnesiui _ .___ _

Aišku, kad gęnerolas Bimba smegenų neturi. Ir 
$soo kam jam jų turėti? Komunistų generolui reikia turėt 
JojĮ tiktai “drąsos”, o smegenų — nereikia!

Amalgameitų Konvencija Filipinų salų metisai.
Tarp Azijos ir Australijos y-

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.
8c. per copy.

Chicago je per linelio to jusi
Viena kopija_____________ 8c
Savaitei_________________ 18c
Minėsiu!________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
je, paltui

Entercd as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 8rd, 1879.

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SI, Chicago, 
Iii. — Telefonas; Roosevelt 8500.

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

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

Orderiu kartu su užsakymu.
—. ea- — —t-------------1—vi-mT-i **

DIKTATORIAUS LIGA

Vakar stambieji Amerikos dienraščiai įdėjo ilgą 
telegramą apie Pilsudskio ligą. Toje telegramoje pa
tvirtinama tas, kas “Naujienose” buvo rašyta gegužės 
m. 16 d.

“Naujienų” paduotoje žinioje buvo pasakyta, kad 
“Pilsudskis gavo apoplekciją, nuo kurios jisai vos išliko 
gyvas.” Dabar telegramoje iš Vienos pranešama, kad

“Prieš dvi savliti jisai turėjo apopleksijos 
smūgį, suparalyžiavusį jo kairįjį šoną ir laikinai 
atėmusį jam galėjimą kalbėt. Truko mažiukė gysla 
jo smegenyse ir jisai buvo urnai nugabentas į pri
vatinę ligoninę Varšavoje... ”
Bet Varšuva dar iki šiol nepasako tiesos apie mar

šalo ligą. Mat, diktatoriaus liga tai — “valstybės sekre
tas”. Diktatūros tarnai nori būti pasiruošę, kai ateis 
galas jų bosui, kad žmonės nepasinaudotų proga ir ne- 
nusikratytų jungo.

“GENEROLUI SMEGENŲ NEREIKIA”

Rusų-japonų karo metu buvo labai mėgiamas opo
ziciniai nusistačiusioje Rusijos publikoje anekdotas apie 
generolą, palikusį savo smegenis ligoninėje:

Vieną rusų pulkininką, sako, sužeidė mūšių lauke 
priešo kulka galvon, ir jis buvo nugabentas be sąmonės 
špitolėn, kur chirurgai tuojaus, pasitiesę jį ant stalo, 
ėmė daryti operaciją. Jie atidarė jo galvos kiaušą ir, 
išėmę smegenis, ieškojo kulkos — kaip staigu įbėgo 
iš vyriausiojo štabo uždusęs kareivis ir sušuko, kad su
žeistasis pulkininkas už drąsą esąs pakeltas į genero
lus! Kareivio šauksmu pažadintas, naujasis generolas 
atsikėlė, pareikalavo, kad daktarai užrištų jam žaizdą, 
ir eina pas vyriausįjį vadą prisistatyti ir padėkoti. Be
einant jam per duris, daktaras šaukia:

“Vąše prevoschoditelstvo, palaukite, mes turime 
įdėti Jums Jūsų smegenis!”

Bet generolas numojo ranka ir atsakė:

Naujoji Rusijos aristo
kratija. •— Romėnu 
tiltai ir keliai.

■ 4

Prieš kiek laiko Rusijoj lan
kėsi Dr. Erich Koch, Vokieti
jos parlamento atstovas. Savo 
kelionės įspūdžius jis paskelbė 
laikraščiuose. O tie įspūdžiai 
yra maždaug tokie:

Sovietų Rusijoj, sako jis, 
daugiau nebėra buržuazijos, bet 
ten yra aristokratija. Kad pas 
naujosios Rusijos ponus pasi
reiškia aristokratijos arba oli
garchijos pažymiai, tatai turi 
pripažinti kiekvienas, kurie ne
mano, jog monoklis ir drabu
žiai yra aristokratizmo emble
mos (ženklai). Naują aristo
kratiją sudaro vienokių idėjų 
ir interesų žmonės, kurie atsi
stojo prie valdžios vairo. Jie 
laikosi krūvoje, nes gerai žino, 
kad nuo to priklauso jų liki
mas. Jų solidariškumas pri
lygsta gerai suorganizuotai re
liginiai sektai. Partijos pa- 
varkymai reguliuoja tų narių 
privatinį gyvenimą.

Butų klaida manyti, kad vien 
tik troškimas turtų ir aukštų 
vietų palaiko tuos žmones krū
voj. žinoma yra pavojaus, kad 
jie, kaip ir visi aristokratai, 
pradės labiau rūpintis savo ger
būviu, negu klasės reikalais. 
Kiekviena aristokratija geriau
sia gyvuoja tada, kai jos nariai 
nėra perdaug išlei>inti, bet tuo 
pačiu laiku turi užtikrintą ry
tojų. Sovietų Rusija tuo žvil
gsniu yra tinkamai susitvarkiu
si. Algos yra žemos. Aukščiau
sios algos siekia 225 rublius per 
mėnesį. Bet apsukrieji moka 
savo įplaukas padidinti: ne re
tai pasitaiko, kad vienas žmo
gus turi dvi tarnystes ir todėl 
gauna dvigubų algą. Yra valdi
ninkų, kurie dirba kelis pašali
nius darbus, žinoma, gaudami 
už tai atlyginimą. Bet svar
biausias dalykas yra tas, kad 

I valstybė padengia visas aukštų- 
1 jų valdininkų išlaidas: iš vals-
i tybės jie gauna automobilius, 
drabužius, nemokamą važinėji
mą geležinkeliais, etc. Kai ku
rių valdininkų visos išlaidos yra 
iš valstybės iždo padengiamos, 
todėl jie savo algas gali tau
pyti “juodajai dienai”.

Sovietų Rusijoj įsigauti į, 
taip sakant, “aristokratišką” 
komunistų partiją nėra lengva. 
Partijai priklausyti gali tik 
“išrinktieji”. Dauguma tų, ku
rie paduoda aplikacijas, tampa 
atmesti. Kaip stipri šiandien 
yra komunistų partija— nėra 
lengva pasakyti. Bendrai 

1 mano, 
600,000 iki 

Trockis savo

“Generolui smegenų nereikia!”
Šis anekdotas tinka kuopuikiausia ir mūsiškių ko

munistų “generolams”. Kaip tik koks nors pusiaugra- 
niotnas komunistų “spykeris” arba “literatas” gauna 
savo partijoje “generolo” ciną, tai tuojaus jisai savo 
smegenims (jeigu turėjo) pasako “gud-bai”. Jau seniai 
taip yra pabaręs, pav. “Laisvės” editorialų ir apžvalgų 
rašytojų štabas ir pats smarkiausias tarp jų — Bimba.

štai, sakysime, tasai generolas Bimba rašo straips
nį (“L.” 122 num.) apie rinkimus Vokietijoje. Supran
tama, giriasi viernųjų Maskvos šalininkų “dideliu lai
mėjimu”. Paskui prieina prie socialdemokratų ir suran
da ve ką: socialdemokratai, girdi, tiesa, pravedė 21 at
stovą daugiau, negu į senąjį reichstagą, ir dabar turėsiant" RusiZos Ymonės 
152 atstovu, bet tie atstovai ir tie milionai žmonių, ku- partija turi nuo 
rie balsavo už socialdemokratus, tai — “buržujai”. So- 800,000 narių, 
cialdemokratai, esą, padeda kapitalistams “sunkti iš Pamflete aPie penkioliktą visos 

todėl buržujai ir bal-' ?‘usij”s komunist,{ ^ngresą sa- 
J i ko, jog narių skaičius siekia

-i -. - 1,200,000. Jie esą pasidalinę
• kaimiečių,

darbininkų paskutinius syvus”,
suoja už juos. Devyni milionai balsų, paduotų už sočiai- 1200000.
demokratus, todėl buržuazijos balsai, o trys milionai sekamai: 303,000 kaimiečių, 
balsų, paduotų už komunistus, tai — darbininkų balsai, i 15,700 lauko darbininkų, 462,- 

Na, ar žmogus su smegenimis galėtų šitaip kalbėti? 000 valdžiai tarnaujančių žmo- 
. . _r . .. ... v. . . . . . nių ir 430,000 darbininkų.

Apie pusę Vokietijos piliečių juk sudaro darbinin- žmonės, kurie įsigauna į par
kai. Jeigu paskutiniuose rinkimuose į reichstagą daly- tiją, toli gražu nėra užtikrinti, 
vavo suviršum 30 milionų žmonių, tai kokie 15 milionų kad jie ilgai ten pasiliks. Paša- 
balsuotojų buvo darbininkai. Atėmus iš tų 15 milionų 3 linimas iš partijos 
miiionus, balsavusius už komunistus, gauname 12 mi
lionų. Už ką gi balsavo šitie 12 milionų darbininkų, jei
gu už socialdemokratus jie nebalsavo?

Tolinus. Vokietijoje yra milžiniškos darbininkų unijom f " ' - *

t yra didelė 
bausmė. O tai todėl, kad pa
šalintasis yra tiesiog sunaikina- 

, mas tiek politiškai, tiek ekono
miškai.

(plėtote ^junšvŠ),"turinį uįie Seto "uVecpt Tai

tyniS RlilioillIS 113F1Ų. loso unijose komunistui yru tuip nėra kokia dekoracija, nors de- 
silpni, kad į unijų kongresus jie vos beįstengia praves
ti du, tris delegatus. Prieš reichstago rinkimus Vokieti
jos darbininkų sąjungų centras išleido atsišaukimą (ir 
kartu varė smarkią agitaciją), kad darbininkai balsuo
tų už socialdemokratus. Tai kaijx dabar išeina: argi ir 
šitie profesinėse sąungose susiorganizavę darbininkai 
yra “buržujai”?

palyginamai žydų mažai tėra, 
bet gruzinų ir armėnų galima 
užtikti ant kiekvieno žingsnio. 
Į portfelio savininką atsineša- 
ma visaip— vienur jis yra pa
geidaujamas ,0 kitur neapken
čiamas. Pasirodyti kaimuose 
su, portfeliu ne retai yra pavo
jinga, nes ta “emblema” kai
miečiams primena mokesnių ko- 
lektavimą. O kaimiečiai mokes
nių rinkėjus tiek jau myli, 
kaip šuo botagą. Tad pasitai
ko, kad kaimiečiai kolektorius 
išvija arba juos nužudo.

Niekur pasaulyj, sako Dr. 
Koch, nėra tiek daug komisijų 
ir komitetų, kiek Rusijoj. Net 
labiausia atsilikusiuose kaimuo
se visą fldministratyvį darbą 
atlieka komisijos. Komisijoms 
ir komitetams paprastai pirmi
ninkauja ištikimi valdžiai žmo
nes arba apmokami valdininkai. 
Viskas todėl yra daroma, kaip 
diktuojama iš “aukšto”.

» B »
Senovės posakis skelbia, kad 

visi keliai veda į Romą. Bėgiu 
1,000 metų visi keliai iš tiesų 
vedė į Romą kaipo į senovės 
|>asaulio centrą; per 1,000 metų 
visi keliai vedė į Romą kaipo j 
religišką pasaulio centrą. Ir 
tenka pasakyti, kad ir šiandien 
dar visi keliai tebeveda į Romą, 
kaipo j senoVės, viduramžių ir 
modernišką miestą. Tas mies
tas tikrai reprezentuoja tuos 
tris periodus. Vienok senovės 
keliai greičiau vedė iš Romos, 
negu į Romą. Tais keliais Ro
mos legionai ėjo užkariauti sve
timus kraštus; tie keliai nuolat 
darėsi ilgesni ir išsišakojo į 
visas puses.

Apie penkioliką mylių į pie
tus nuo Romos randasi iš . ak
mens ir lavos gražiai padarytas 
viaduktas. Tas viaduktas tapo 
padarytas 312 metų prieš Kris
taus gimimą ir nuo to laiko jis 
buvo vartojamas kas dieną. Ta
čiau nežiūrint į tai, jis tebėra 
dar geriausiame stovyje, nors 
taisomas jis niekuomet nebuvo. 
Reikia, sako prof. Ralph V. D. 
Magoffin, tiesiog stebėtis iš se
novės romėnų, kurie sugebėjo 
tokius neįmanomai tvirtus via- 
duktus padaryti.

Viaduktai ir tiltai sudaro lyg 
vienetą. šiandien jų randama 
visur, kur tik senovėj buvopra- 
siplėtusi romėnų imperija. Vie
ni jų dar tebenaudojama, o ki
ti žemės drebėjimo tapo ap
griauti. Du tiltai, kurie veda iš 
Forumo į salą ir Trastevere bu
vo pastatyti antrame šimtme- 
tyj prieš Kristaus gimimą. Ne
žiūrint į savo senumą, jie dar 
ir šiandien tebėra gerame sto
vy j. I šiaurius nuo Romos ran
dasi kitas tiltas, kuris buvo pa
statytas prieš 2,000 metų. Jis 
tebėra vartojamas ir atrodo, 
kad galės išsilaikyti dar kokį 
tūkstantį metų.

Tos rųšies tiltų buvusioj 
romėnų imperijoj galima, užtik
ti gana daug. Bet romėnai 
stengėsi pastatyti ne tik amži
nus tiltus, ale pravesti dr to
kius kelius, kurie galėtų tverti 
šimtmečius.

Romėnų keliai: buvo daromi iš 
akmens, lavos ir cemento. Nie
ko tad nuostabaus, kad tie ke
liai dar ir šiandien tebėra geri, 
ypač turint galvoj tą faktą, jog 
cemento, lavos ir akmens sluok- 

vinto,uiti siekiu net 1O l>e- 
dų gilumą! —K. A.

I Uvlu V4V lYv! ClvlJ Cl) IIVI O W

1 koruotų žmonių Rusijoj yra 
pakankamai daug. Emblema 
nėra labai imponuojanti: ji su
sideda iš paprasto dokumen
tams laikyti portfelio. Tiek 
daug žmonių su portfeliais, sa
ko Dr. Koch, niekur nėra Eu
ropoj. Tarp tų privilegijuotų

Mandagumat
I , Į |f 1 Į

— Tik mandagumas man ne
leidžia pavadinti tamsta .pusgal
viu...

— O aš esu perdaug gerai iš
auklėtas, kad galėčiau pasakyti, 
jog tamsta tikras asilas.

Praeitą savaitę Cincinati 
mieste įvyko 8-ta Amalgameitų 
konvencija, kuri tęsėsi ištisą 
savaitę (prasidėjo gegužės 14 
d. ir baigėsi geg. 19).

Pirmoji sesija buvo laikoma 
Emery Auditorijoj. Arthur Wil- 
son, Cincinati Jungtinės Tary
bos prezidentas, pasveikino su
sirinkusius delegatus ir prista
tė kalbėti Jack Kroli, Tarybos 
mąnadžerj.

Kroli pabrėžė, kad per ilgus 
metus Cincinnati siuvėjai sten
gėsi sustiprinti savo organizaci
ją. Jiems teko dalyvauti sun
kiose kovose ir daug vargo pa
kelti. Kai kūne atsidūrė net 
kalėjime. Buvo momentų, sa
kė jis, kuomet ateitis atrodė 
juoda. Atrodė, jog ims daug 
metų, kol pasiseks Cinoinnati 
rubsiuvius suorganizuoti. Bet 
tapo padaryta tai, ko nesitikė
ta. Prieš dvejetą metų Shubert 
teatre Arthur Nash, Nash komę 
panijos prezidentas, patarė vi
siems savo darbininkams pri
sidėti prie amalgameitų.

Darbininkai pasinaudojo tuo 
patarimu. Bet atsirado ir abe
jojančių, kurie tvirtino, kad tie 
darbininkai niekuomet nebus 
tikrais amalgameitų nariais. 
Esą tie žmonės, kurie tokiu 
budu prisideda prie unijos, nie
kuomet nepajėgs suprasti u mo
nizmo reikšmės, šiandien tam 
pesimizmui nebėra, vietos; šian
dien galima drąsiai pasakyti, 
kad naujai prisidėjusieji nariai 
yra tikri unij'istai.

Cincinnati rubsiuviai dar nė
ra pilnai susiorganizavę, bet 
amalgameitų įtaka'diena iš die
nos vis labiau didėja. Unijos 
kontroliuojamose dirbtuvėse 
darbininkų padėtis nėra nei 
kiek blogesnė, negu bile kuria
me kitame Amerikos mieste.

Kalba prezidentas • Sidney 
Hillman. Pirmiausia jis pabrė
žia tą faktą, kad Cincinnati or
ganizuoti rubsiuviai yra pilnai 
ištikimi unijistai, nežiūrint to 
fakto, kad prie amalgameitų jie 
prisidėjo dar visai nesenai. Jis 
apgailestauja, kad šioj konven
cijoj nebus galima išgirsti kal
bą žmogaus, kuris įsteigė nau
jus santykius tarp darbininko 
ir darbdavio. Tuo žmogum 
buvo Arthur Nash, kuris prieš 
kiek laiko numirė. Nash buvo 
kiekvieno progresyvio judėjimo 
čempionas. Jis netik nesiprie
šino unijai, bet pats paskatino 
savo darbininkus prie jos pri
sidėti. Tai didelis jo nuopel
nas, nes jis ryškiai pabrėžė tą 
faktą, kad tolimesnis Amerikos 
pramonės vystymąsi turės eiti 
tuo pačiu keliu, t. y. pripažinti 
darbininkams teisę organizuo
tis.

Toliau Hillman apibudino 
Amalgameitų darbuotę. Per 
pastaruosius dvejus metus 
amalgameitams teko nemažai 
kovoti. Kova tebesitęsia ir 
šiandien. Pavyzdžiui, visai dar 
nesenai Adler & Co. (Milwau- 
kee, Wis.) paskelbė lokautą. 
Dabar visų amalgameitų parei
ga yra paremti savo draugus ir 
neprileisti, kad Adler & Co. į- 
steigtų “open shop”. Nėra ma
žiausios abejonės, kad kompa
nijos visos pastangos nueis nie
kais ir ji turės nusileisti.

Hillman paminėjo Chicagos 
Amalgameitų Centrą, kuriuo 
kiekvienas rubsiuvys šiandien 
gali pasigėrėti. Prieš keletą 
metų vargu kas galėjo svajoti, 
kad tai bus galima padaryti. 
Tas pat bus ir su 40 valandų 
darbo savaite. Trumpoj* atei
tyj tatai bus iškovota.

Po to, kai tapo paskirtas 
komitetas kredencialams per- 

žiūrėti, prezidentas Hillman pri- 
statė kalbėti Schlosbergerį. • » ! Atsidarius antrai sesijai, 
skaitoma pasveikinimo telegra
mos ir dalyvaujančių delegatų 
vardai.

Adolph Held supažindina de
legatus su Amalgameitų banku 
New Yorke. Tas bankas, sako

ra Filipinų salos. 1898 m. jas 
jis,, tebėra dar jaunutis, bet jo u££mg Amerika. Kaip į kitas 
įtaka jau pradeda reikštis. Ban- Ąmerj^os kolonijas, taip ir į 
ko svarbiausias tikslas yia pa- važjavo emigrantai iš Eu- 
tarnauti darbininkams. Jis pir- r0p0S jr Amerikos kraštų. Fi- 
mas pradėjo skolinti mažas su- jįpinų salose nuo senai gy v<‘iia 
mas pinigų, imdamas už tai _ .
mažus nuošimčius. Reikia pasa
kyti, kad neturtingam žmogui 
pasiskolinti pinigų pirma buvo 
laabi sunku. Pinigų skolinto
jai paprastai plėšdavo didelius 
nuošimčius. Amalgameitų ban
kas tiems skolintojams uždavė 
skaudų smūgį. Šiandien jau 
ir kiti Ney Yorko bankai pra
deda skolinti mažas pinigų su
mas. Tiesa, jie ima didesnius 
nuošimčius, negu amalgameitų 
bankas, bet reikia manyti, jog 
trumpoj ateityj ir jie sumažins 
nuošimčius.

Skiriama įvairios komisijos. 
Į “Committee on Banking” į- 
eina ir chicagietis V. Pačkaus- 
kas iš 269 lokalo.

Trečia sesija prasideda su 
telegramų i ‘ 
tęsiama kalbos. 1 
pasako Dr. Carey P. MčCord, energingesni ir sveikesni už 
Cincinnati universiteto profeso- juododžius. Metisai turi ame- 
rius, kuris yra Cincinnati orga- rikiečių budo ruožus, kaip — 
nizacijos “Health Service” di- darbštumą ir optimizmą. Kuo- 
rektorius. Viena svarbiausių mot juododžiai yra daugiausia 
problemų, sako prof. McCard, pasyvus ir tingus, metisai vi- 
yra ta, kaip pramonės darbinin- są laiką reiškia iniciatyvos ir 
kams gauti tinkama medikalė stengiasi užsiimti kuo nors nau- 
priežiura. Darbininkai neturi ju. Daugelis žymių Filipinų sa- 
pinigų, kad susirgus galėtų ly veikėjų yra metisši. 
kreiptis į daktarus-specialistus. Sekant kai kurių Amerikos 
Mažai ko jie tegali tikėtis ir iš mokslininkų nuomonę, rasių mi- 
labdarybės įstaigų. Tad pasilie- šrumas yra didžiausia Ameri
ka vienas kelias: patiems ru-i^os dovana Filipinų salų gy- 
pintis sveikatos reikalais. Apie ; ventojams. 
penki nuošimčiai darbininkų 
kas dieną yra reikalingi šiokio 
ar tokio patarimo iš daktaro. 
Amalgameitai toj srity gali nu
veikti labai daug. Jie gali tu-| 
rėti savo daktarus, kurie laiks 
nuo laiko egzaminuos narių 
sveikatą ir patars jiems kas da
ryti. Cincinnati amalgameitai susekti paaugusiuose vaikuose, kad 
jau padarė pradžia. Pravartu j’.e turėjo perdaug didelj stimulia- 

. , . . i vimą savo kūdikystėje, ir tame
butų ir kitiems miestams juos priežastis gludi, kad kūdikiai buvo 
pasekti vartojami kaipo žaislas tėvų, gimi-
1 ... , , i nill ir draugų. Su kūdikiu galimaDr. Arlazaroff sveikina dele- žaisti, bet ne daugiau kaip penkio- 
ontiic P‘ilpąfinn« Dnrhn Forlorn- minučių iki valandos kiekvie- gatus iaiestinos uaibo redera ną dienQ virg to jei kudikis yra 

Jis sako, kad apie verčiamas perdaug kvatoti, krykš
tauti, dėl to jis kaip kada pradeda 
vemti, tas kūdiki perdaug jrituoja 
ir jis verkia arba nemiega.

Bukštumas, verkimas ir kūdikio 
jg nemiegojimas gali būt lengvai pra- 

' šalinama elgianties su kūdikiu at
sargiau, bet kuomet negalit numa- 

1 kudikis yra neramus, 
tuomet duokite jam keletą lašų gry- 

kurie per nos, nekenkiančios Castoria. Malo
nu yra žiūrėti, kaip greit nurami
na itudikio neivus ir jis greitai už- 

*: jose nėra gyduolių 
nei opiates. Tai yra grynai dar
žovės — receptas randasi ant vy- 
nioklio. Vadovaujanti gydytojai už
rašo jas nuo colio, choleros, diarr- 
hea, užkietiejimo, gasų viduriose ir 
žarnose, karščio, nemigės ir kito
kių suirimų kūdikystėj. Virš 25 mi
lionai butelių išvartojama j metus 
ženklina jų didelj populiarumą.

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

juododžiai negrai. Privažiavus 
baltodžiams emigrantams, atsi
rado daug mišrių jungtuvių. Iš 
baltodžių tėvų ir įuododžių 
motinų gimusieji vaikai vadi
nami metisais. Jų oda ne juo
da, bet šviesesnė, mėlynos akys 
ir šviesus plaukai — visai ne
panašus į savo tėvynainius. 
Bet likimas jų liūdnas. Pames
ti tėvų, o kartais ir motinų jie 
savarankiškai priversti gyven
ti ir be globos valkiojasi po 
miestus ir kaimus. Dabar Fili
pinų salose gyvena apie 18,000 
našlaičių metisų. Rasių susi
maišymo klausimas jau nuo se
nai buvo keliamas mokslininkų 
tarpe. Manoma, kad mišrių ra
sių jungtuvės teigiamai atsilie
pia į žmonijos giminės tvirtu
mą. Filipinų salų pavyzdys 

skaitymu. Paskui kajp tik ir patvirtina šitą nuo- 
. Labai įdomią rnonę. Filipinų metisai daug 

sveikesni

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

— Kudikai Turi Nervus
Rašo RUTH BRITTAIN

Didelj dalj nerviškumo galima

cijos vardu. 
90(/t Palestinos darbininkų yra 
susiorganizavę.

Tolimesnės sesijos pašvenčia
ma rezoliucijų svarstymui. „ 
rezoliucijų bendro pobūdžio ten- 
ka paminėti sekamas: rezoliu-1 "^pfkdiini 
ciją prieš fašistus, 
savo atstovą bando vesti fašiz-1 
mo propagandą tarp iš Italijos' miegavienok 
atvykusių darbininkų; rezoliu
ciją prieš bandymą įtraukti 
darbininkus į militaristiškas or-, 
ganizacijas, ir rezoliuciją, ku
ria užginama kurti 
tiją Amerikoje.

Konvencija gavo 
mą nuo Hoan’o, 
miesto mero. Kartu su pasvei
kinimu meras Hoan užtikrina, 
jog miesto valdžia žiurės, kad 
konstitucinės ir legalės Adlero 
kompanijos darbininkų teisės 
nebūtų laužomos. - N.

Darbo Par-

Milwaukee

Ralph Waldo Emerson
Ralph Waldo Emerson, Ame

rikos garsus poetas ir filosofas, 
gimė gegužės 25 d. 1903 m., 
Bostone. Narėdamas tapti mi- 
nisteriu, pradėjo tam tikslui 
mokintis 1823 m. ir vėliaus bu
vo paskirtas asistentu Second 
Church, Bostone. Kuomet jis 
vyko Eurppon 1836 m. jau ap
leido savo pašaukimą ir sugry- 
žęs Amerikon pradėjo rašyti. 
1847 m. jo eilės pasirodė ir jis 
reguliariškai pradėjo išleisti į- 
vairius raštus. Emerson’as mi
rė balandžio 27 d. 1882 m. Jis 
užima svarbią vietą tarpe 
Amerikos poetų. (PLIS).
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ATĖJO “Kultūros” No. 4. 
Kaina 45 centai. Galima 
gauti “Naujienose”.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. YUŠKA & CO.
4604 Su. Paulina SU Chicago, III.
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APTVARAS
(Oktavas Mirbo)

Šalia pat kelio ėjo akmeninis 
aptvaras, kurs priklausė sena
jam Bivoliui. Nuo lietaus jis su
smuko ir suiro. Akmenys ju
dėjo ir vos turėjusi, atsirado 
didelių skylių, ir visas aptvaras 
atrodė lyg gražus seni griuvė
siai. Viršuj jo žydėjo nežinia 
iš kur atsiradę irisai, jų tar- 
puose augo laukiniai liniukai, 
paparčiai ir kiti augalai, mei
lios aguonos .glaustėsi plyšiuo
se tarp akmenų. Bet senasis 
Bivoli buvo šaltas ypatingam 
savo aptvaro grožiui ir, aky
liai apžiūrėjęs, palietęs kiekvie
ną akmenį, — o jie judėjo, kaip 
seni dantys, — nusprendė pa
galiau aptvarą pataisyti.

Jam nereikėjo mūrininko, — 
begyvendamas daug amatų bu
vo išmokęs: galėjo parengti ce
mento, nuabliuoti lentą, mokė
jo kalti geležį, tašyti sienojus. 
Samdyti mūrininkas buvo bran
gu, bet ir pasamdžius darbas 
vargu butų kiek greičiau se- 
kęsis. Senas Bivoli gavo tru
putį kalkių, smėlio, surado sa
vo kieme akmenų ir suvertė vi
sa tai kieme prie aptvaro, žo
džiu, parengė visą reikalingą 
darbui medžiagą...

Bet vos tik jis rytą ėmėsi 
akmenio ir pakabino mente kal
kių užtaisyti pirmai skylelci, 
kaip išgirdo už sienos asirų'

— Jus čia ką darote, Bivo
li? — lai buvo kelių prievaiz
das, kurs grįžo iš savo tarny
bos. Ant jo nugaros kabėjo 
krepšelis, lig viršaus prikim
štas įvairių instrumentų, o ran
koje jis laikė du niveliuoto
ji'.

Taip... taip! — prikaišio
damas kalbėjo toliau prievaiz
das, atsisėdęs šalia kelio, kaip 
kokia šmėkla...

Na, na! jūsų metais... ir 
dar toks nusidėjimas?.. Na pa
žiūrėsim, ką jus čia darote?..

Bivoli atsigręžė.
(ii štai... taisau aptvarą... 

Palys matot — visur skylės...
— Taigi matau... — nukir

to jį prievaizdas. — O štai, 
pasakykit, ar turit jus tam lei
dimą?

Bivoli, nieko nesuprasdamas, 
išsitiesė, susiėmęs abejom ran
kom pusiau, kur labai skau
dėjo.

— Leidimą, sakot jus?.. Bet 
aptvaras juk mano?.. Ir jokio 
leidimo, daryt su savo aptva
ru visa, kas man tinka, man 
nereikia... Panorėsiu — visai 
išardysiu jį, panorėsiu — pa
taisysiu... tai mano valia.

Neišsisukinėkit, prašau, 
sena lape... jus geriausiai su
prantate, kas čia yra.

Bet, pagaliau... — vis ste^ 
bėjusi Bivoli, — ar mano čia 
aptvaras, ar kieno kito? •

Dirbtuve Henning Wennersten, Ine,, Chicago
Wennersten Įgijo Citizen’s Bravarą

Henning Wennersten, Ine., Malt Syrup išdirbinčtojai, padidino savo 
išdirbyste, Įsigijo naują namą, kur pirmiau buvo Citizen’s bravoras, 2762 
Archer Avė., Chicago, III. šis namas užima 50,000 Kvadratinių pėdų, 
yra kampas Archer Avė. ir Throop St., viso du dideli namai po 6 aukštus 
ir čia prieina du geležinkeliai. čia bus išdirbama į metus 10,000,060 
svarų syrupo.

Dabar kiekvienas gaus daug greitesnį patarnavimą. Lietuviams ši 
kompanija jau tarnauja per daugelį metų. Ofisas tuom tarpu dar pa
siliks vietoje, 2960 Lawrence Avė., Chicago, UI. Kam reikalinga, kreip
kitės šiuo pažymėtu adresu.

Ruda, Juoda, Ir Mėly
na Tavo Akių Spalva
Nekurie žmones mano, kad juo

dos akys yra stipriausios. Spalva 
nephdaro skirtumo akių stipruimui. 
Akies stiprumą nustato jos ilgis ir 
pavidalas bei jėga josios užpakaly, 
žmonės, kurių akys tarytum yra to
bulos savo pavidalu ir normales sa
vo jėga, dažnai negali žiūrėti be ne- 
siąagumo j skaisčias šviesas ir spal
vas.

Tankiai tą kliutj galima prašalinti 
nešiojant SOFT LIGHT akinius, ši
tas naujai išrastas stiklas yra tikrai 
Dievo dovana tiems, kuriems papras
tai akiniai neatitaiso pilnai akių 
kliutingumo. D-rui Seineriui bus 
labai malonu išrodinėti vertę šito 
nuostabaus stiklo jo ifise, 3265 So. 
Balsted Street.

Old Gold

— Ik abejo, jūsų... bet jis 
prie pat kelio... Ir dėl to jus 
neturite teisės jo taisyt, nors 
jis ir jūsų...

Bet juk jus patys matot, 
kad jis vos laikosi ir, palikus 
man jį be priežiūros, bematant 
jis visai sugriūtų.

Vis lai gali būti... bet ma
nęs tai neliečia. ...Mano daly
kas sustatyti jums protokolą 

visų pirma už tai, kad jus 
be leidimo taisote apivarą, o 
antra, kad taip pat be leidimo 
suvertėt šiuos grūzdus, pačioj 

i važiuojamoj vietoj... Ką gi, teks 
į jums užmokėt penkiasdešimt 
|ekiu*) bausmės... štai kaip, 
drauge Bivoli... Kitą kartą gud-

JUOKAI

Jonukas: “Aš neatsinešiau atsipra
šymą, už išlikimą vakar iš mokyklos, 
nes mama buvo labai užimta dėl 
parašymo.”

Mokytoja: “O kodėl tėvas nega
lėjo parašyti?” ,

Jonukas: “Tėvas nemoka taip pa
rašyti, kaip mama. Mama jį visa
da mokina kaip reik rašyti atsipra
šymus.”

Petras: “Ar aš kalbu su ponu Alex 
P. U’ifflebolham?”

Balsas: “Taip, tamsta.”
Petras: “Mat tamsta, aš ieškau te

lefonų knygoj keisto vardo, kurį no
riu duoti savo Gvinėjos kiaulaitei. 
Aš noriu tamstos paklausti, ar Kaliu 
tamstos vardu ją vadinti?”

— Passing Show.

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. Siame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi’’

resnis busi...
II t
i *) Ekiu — senas prancūzų pini-
i gas. Nuo 1338 m. lig 1601 m. bu
vo liejami auksiniai ekiu 4 frankų 
vertės, — paskui sidabriniai dvie
jų ir trijų frankų. Nuo 1726 m. lig 
1795 m. sidabriniai ekiu verti bui- 
vo arti 6 frankų.

Bivoli stovėjo, kaip perkūno 
! trenktas, plačiai išsižiojęs bur
na be dantų, negalėdamas nė 
vieno žodžio ištarti... Jo akys 
ėmė judėti.

— Penkiasdešimt ekiu!.. Len
gva pasakyt... Viešpatie — gi- 

| liai atsidusęs tarė Bivoli, visai 
nusimindamas ir neramiai nu
veždamas nuo galvos kepurę.

— Ir tai dar ne viskas... -r- 
kalbėjo toliau kelių agentas... 

,.lųs turėsit tuojau pat patai- 
! syt aptvarą.

— Ne, ne... Dievas jo nema-

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

«

“RYTO VIEŠBUTY”
Turgaus gatve No. 48-49

Smulkesnių informacijų 
apie šitų įstaigų pasitei
raukite šio laikraščio re
dakcijoje.

Su pagarba

•Šeimininkas
Jokūbas Stikliorius.

tie... Visas aptvaras nevertas 
penkių dešimčių ekiu... Tegriu- 
va geriau!..

Jus turit pataisyt aptva
rų, — praleisdamas Bivoli pa
stebėjimą, įsakymo tonu kalbė
jo piktas viršininkas. Jis, žiū
rėk, bematant sugrius dar pa
gadins kelią... Ir atsiminkit ge
rai, jei jis sugrius, tai aš su
statysiu jums vėl protokolą, ir 

I tada jums teks mokėti baus
mės ne penkiasdešimt ekiu, o 

; šimtą...

Bivoli liko tiesiog apsvaigin
tas.

Šimtą ekiu!.. Bet tai iš 
proto galima išeiti... Na, ir lai
kai ! ?..

— štai jums patarimas... Pa
rašykit prašymą herbiniame po
pieriuje už dvylika su ir pra
šykit prefektą leidimo...

— Bet aš ir rašyt nemoku...
— Tai jau ne mano dalykas... 

Bet dar... aš pažiūrėsiu...
Bivoli žengė žingsnį jo lin

kui. Jis dar nežinojo, kas jam 
daryt, bet už tai g’erai žinojo, 
jog valdžia nemėgsta juokuoti 
su neturtingais.

štai, — galvojo Bivoli, — 
ir elkis, kaip tinkamas: nori 
pataisyt aptvarų, pasirodo, ne
galima — prašom penkiasde
šimt ekiu bausmės; nepataisy
si — dar blogiau, mokėk šim
tą... Ir galima, ir negalima; ir 
sukis, kaip nori... ir tu gi vi
sada kaltas, tave tik baudžia... 
Patys nežino, ko jiems reikia, 
ko jie nori... (laivoj jiems, ma
tyt, truputį... ir aiškiai maty
damas visą savo vargą Bivoli 
tik dūsavo.

O štai atstovas kadaise sa
kė man, kad aš pats ponas... 
darau, ką noriu... visa manim, 
varguoliu, laikosi...

Bivoli nusprendė pasitarti su 
kaimynu, buvusiu savivaldybes 
patarėju.

— Visa taip ir turi būti...
oriai aiškino jam patarė

jas. — Nieko nepadarysi... O 
jei jus nemokat rašyt, tai už 
nedidelį užmokesnį aš visada 
pasirengęs jums padėti. Prašy
mą tuojau pat parašysim.

Prašymas buvo paduotas... 
Praėjo du mėnesiu... iš prefek
to — jokio atsakymo... Apla
mai prefektas nesiskubina. Jie, 
paprastai, rašinėja sau eiles, 
flirtuoja su panelėmis, tarnau
jančiomis jų raštinėse, arba, 
daugiausia, važinėja Paryžiun 
ir ten praleidžia vakarus tea
truose ir restoranuose.

Kas savaitę kelių prievaiz
das sustodavo ties senojo Ili- 
voli nameliu vis to pat klaus
damas: ’ i - \ t <♦

— Na, kaip?.. Gavot leidi
mų?.. j ,

— Ne dar...
— Peikia priminti laišku...
Laiškai, kaip kape, dingdavo 

raštinės stale, kur po storu 
dulkių sluoksniu ramiai sau gu
lėjo prašymas. Kasdien Bivoli 
laukė laiškanešio, bet laiška
nešys praeidavo prošal. O sky
lės apivare vis didėjo, akme
nys virto ir riedėjo ant kelio, 
kalkės nuo prasidėjusių stip
rių šalčių gedo. Perpus sugriu
vęs aptvaras vis labiau byrėjo 
ir iro, lyg sirgdamas užkrečia
ma liga. Kartą naktį nuo stip
raus vėjo jis galutinai sugriu
vo. Bivoli dar anksti rytą pa
matė atsitikusią nelaimę: su
griuvęs aptvaras išlaužė visą 
gražių vaisinių medžių eilę. Bu 
to, dabar niekas daugiau ne- 
begynū bedalio sodybos; vagys 
ir valkatos laisvai galėjo gau
dyt vištas ii* vilkti kiaušinius...

Na, štai matot... — pik
tai pradėjo pasirodęs agentas. 
— Aš gi jums sakiau, jus įspė
jau... štai ir sugriuvo... Tiesiog

nepakenčiama!.. Gerai, aš tuoj 
.nustatau jums protokolų...

Bivoli ėmė melsti.
— Bet argi aš kaltas!.. Ar- 

įgi čia mano kaltė?.. Jus pa
tys neleidot man taisyt jos!..

Gerai, gerai!.. Nėr ko jau 
čia perdaug dejuoti... Penkias
dešimt ekiu pirma bausmė... 
taip... Iš viso vadinas, pusantro 
šimto ekiu ir dar išlaidos... Jus, 
žinoma, tai galit sumokėti...

Bet senasis Bivoli negalėjo 
sumokėt tokios sumo.;. Visas 
jo turtas — nedidelis kiemas 
ir pora rankų... Tik šios pail
susius senelio rankos apdirb
davo tą žemės sklypelį.

Senelis susimąstė; jis nusto
jo vaikščiojęs ir ištisom die
nom sėdėjo prie užgesusio ži
dinio, nuleidęs galvą... Pas jį 
du kartu buvo atėjęs teismo 
anstolis, aprašė namus ir že
mę. Po astuonių dienų buvo 
paskirta licitacija...

Bivoli nusprendė padaryti ga
lą savo vargams. Vakare, ne
degdamas žiburio, jis nepaste
bėtas atsargiai nusileido rusiu, 
apgraibomis tarp dykų vyno 
bačkų, darbo instrumentų ir 
pintinių rado drūtą virvę, ku
ria traukdavo iš rūsio vyno 
bačkas, ir išėjo ki'eman. Pa
čiame kiemo vidury augo di
delis lazdynas, plačiai iškėtęs, 
kaip rankas, užlenktas tankias 
šakas, nušviestas pabalusiais 
mėnesio spinduliais. Bivoli įli
po kopėčiomis medin, pririšo 
prie šakos , virvę; paskui užnė
rė ant kaklo kilpų, atsistumė... 
ir pakura... virvė paslydo ša
ka... išsitempė... Šaka sudre
bėjo... Lengvai sušlamėjo la
pai...

Kitą dieną laiškanešys atne
šė prefekto leidimą... Jis paima
te. tarp šakų karantį ant vir
vės Bivoli lavoną... Medy šiur
piai rėkavo paukščiai...

Vertė K. Z.

Vandens lašo ke
lionė

[“K.”] Vanduo, išgaravęs iš 
upių, pelkių juros padaro gana 
tolimą kelionę, kolei vėl grįžta 
atgal j žemę atmosferos lūke
sių [lietaus, sniego, gruodo ir 
k. t.j pavidale. Prof. Meinardus 
taip išskaičiuoja tą kelionę,

Iš viso į metus išgaruoja nuo 
jurų 384,000 kub. kilometrų, 
išsikrinta gi atgal Į jurų per 
melus tik 3<53,36O kub. kilom. 

' arba, skaitant vandens sluogs- 
niais, per metus išgaruoja van
dens nuo jurų 106 santimetrai 
storumo, krenta atgal 98 santi- 
metrai. žemėn iškritusieji at
mosferos lekesiai per metus su
daro 75 sant. storumo sluogsnį 
arba išviso 112,000 kub. kilom., 
pasilieka gi garuojant 55 sant. 
sluogsnio arba 81,380 kub. 
kilom., taip kad liekamasai iš
kritęs vanduo 30,640 kub. ki
lometrų išplaukia vandenynan 
upėmis. Iš viso vandens juro
se (vandenynuose) yra maž
daug 1330 mil. kub. kilom., iš 
to gi sprendžiama, kad per me
tus išgaruoja 1/3460 dalis viso 
vandens. Taigi kiekviena van
dens dalelė, kad antrą sykį pa
kiltų į orą, turi laukti 3,460 
metų, nors tikrenybėje ne vi
suomet taip yra: paviršiaus 
vanduo daug greičiau garuoja, 
kaip gelmių, ypač netekamųjų, 
kur tenka, gal būt, dešimtis 
tūkstančių metų laukti.

Vandens lašo kelionė oro at
mosferoje palyginus su tuo, 
kiek jis ilsisi juroje, labai neil
gai trunka — maždaug 8-10 
dienas. Tatai susekta, lyginant 
atmosferoje tų laikų (vidutiniš
kai 12,300 kub. kilom.) besiran
dančius lekesius su tuo, kiek 
jų iš viso iškrenta per metus 
jūron ir žemėn (vidut. 465,- 
000 kub. kilom.). Išskaičiuoti 
laikas, kuriuo vandens lašas iš
kritęs žemėn pakils vėl į van
denynų yra sunku, nes tam rei
kėtų žinoti, ar jis savo kelionę 
atliko žemės paviršium (upė
mis), ar požemių urvais ir gys
lomis, nes jų spartumas čia 
butų nevienodas. Be to gi, van
dens lašas, patekęs iš vandeny
no žemėn, gali iš pradžių vėl 
tuojau išgaruoti nuo žemės, pa
skui nukristi lietaus pavidale ir 
toliau keliauti kuria nors upe ir 
tt. i į! f

Poniška tarnaite

Ponia. Ona, ar tave kasdien 
reikės prikelti?

Tarnaite. Ne. Tik tada, kai 
aš poniai busiu reikalinga.

PRIEKYN KIEKVIENU SOLIU!

HENNING WENNERSTEN, INC.
2960 Lawrence Avė. Juniper 4886—4887

PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Šiuomi pranešame, kad mes atidarome

GASOLINO IR UŽKANDŽIU STOTĮ
Vieta labai graži, tuoj prie didelio gražaus miško, 
“Forest Preserve”, kur gali - vasaros karščiuose 
maloniai pailsėti. Musų °Grand Opening” bus

Subatoj, Gegužio 26 d., 1928
Maloniai kviečiame visus atsilankyti apžiūrėti mu
sų vietą. Šokiai prie geros muzikos, šalta košė ir 
užkandžiai veltui.

I
Nurodymai nuvažiavimui:

Karais ar automobiliais važiuokite Archer Avė. li
gi Willow Springs. Pravažiavus Willow' Springs 
už poros blokų ant tos pačios Archer Avė. po kaire 
ranka Sinclair Gas Station, John Shimbel ir John 
Gasiunas.

VALIO!! VALIO!!

LIETUVON

Siuskit pinigus per 
I NAUJIENAS

/ ..................... ..........................
Pirkit nuo mcq oliolio kai
nomis. Copper coli raslnla 411- 
dytuvaa vlrtuvBi boilerini. 
$5.85- Klauskite Pono Muell.

Peoples Plumbing &
Heating Supply So.
400 Mllwaukee Avė., 

461 N. Halated St.
Haymarket 0075—0076

Tiesiog i Lietuvos Uostų

KLAIPĖDĄ

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

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

GEGUŽINIS IŠVAŽIAVIMAS
Rengia

I)r-tė Atgimties Lietuviu Tautos Moterų ir Vyry 
Medelio j, Gegužio-May 27, 1928 
LEAFY GROVE, PAS KUČINSKĄ

Pas Tautiškas Kapines
Kviečiam visus senus ir jaunus atsilankyti ir linksmai praleisti laiką 

prie geros muzikos, nes dabar yra linksmas ir sveikas oras. Kurie no
rės važiuoti t roku, trekas bus prie, 3517 Lowc Avė. įžanga veltui.

Kviečia KOMITETAS.

Be Jokių Persėdimų

BALTIKO-AMERIKOS
LINIJOS LAIVAIS

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybes Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui

4-ta Ekskursija Lietuvos Vyčių 
Birželio-June 16 dieną Laivu 

“ESTONIA”
Ekskursijai vadovaus Kazys J. Viesulą

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį 

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

Tas važiavimus tiesiog j Klaipėdą ant Baltiko-Amerikos Li
nijos be jokių persedimų prie dabartinių aplinkybių yra malonus 
ir visiškai keleivių nevargina.

Patartinu visiems, kurie pokštą pamatyti gimtąjį kraštą ne
atidėti, bet važiuoti pas savuosius šią vasarą su viena iš viršmi- 
nčtų ekskursijų iš Amerikos tiesiog i Klaipėdą.

Žinioms Kreipkitės j Vietos Agentą.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dcarborn St., Chicago, 111.
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Sveikatos programas 
aukštesnėsems 

mokykloms
S u lyg pareiškimu, kurį nesenai 
išleido Benjamin Goldberg, ne
kreipiama pakankamai domės j 
sveikatą aukštesniųjų mokyklų 
(high schools) 'auklėtinių — 
bernaičių ir mergaičių.

Daktaras Goldberg, kuris y- 
ra Chicagos Municipalės Tu
berkuliozio Sanatorijos sekre
torius, ypatingai pabrėžia tą 
faktą, kad mergaitės jaunose 
dienose nėra pakankamai mo
kinamas dalykų, liečiančių jų 
sveikatą. Jis nurodo tą faktą, 
kad nuošimtis mergaičių, .am
žiuje tarp 10 ir 24 m., sergan
čių džiova, daug didesnis, ne 
kad berniukų. Mergaičių tar
pe, amžiuje nuo 10 iki 24 metų, 
pernai buvo 867 mirtys dėl tu
berkuliozio. O tuo tarpu dėl 
tos pačios ligos vyriškių tarpe 
mikčių buvo tik 217.

šis padidėjimas mirčių tarpe 
mergaičių nuo tuberkuliozio kal
bamame amžiuje yra ypatingai 
nejaukus, kadangi visuose ki
tuose amžiaus perioduose nuo
šimtis vyriškių, mirštančių nuo 
tuberkuliozio, yra didesnis, ne
gu moteriškių. Ir tolimesnis ty
rinėjimas tuberkuliozio veik
mės, ką tik užbaigtas pačioje 
Sanatorijoje, kame randasi toks 
pat skaičius lovų taip vyriš
kiams, kaip moteriškėms, tuo 
pačiu laikotarpiu, t. y. amžiu
je tarp 10 ir 24 metų, parodo, 
jog Sanatorijoje esama 145 vy
riškiai pacientai, o moteriškių 
217.

Kad galėjus sulaikyti šį mer
gaičių palinkimą prie tuberku
liozio, kuomet jos yra mokyk 
lu amžiaus, s|x*cialis sveikatos 
programas tapo suplanuotas 
Dr. Goldbergo po to, kai jis 
rūpestingai ištyrė padėtį ir nuo
dugniai apsvarstė klausimą si’ 
p. Le Hoy Milinei’, Sanatorijoj 
direktorių tarybos prezidentu 
Grupės mirsiu ir daktarų ap
lankys aukštąsias mokyklas 
(high schools), padarys ap
žvalgą padėties ir panaudos vi
sas galimas priemones, idant 
suradus vystymąsi tuberkulio
zio pradžioje, kai padėtis dai 
yra išgydoma. Daktarai, kurk 
dirbs šį darbą, yra moteriškės 
parinktos tai užduočiai dėl j\ 
gabumų ir patyrimo tokiame 
darbe. Tikimasi, kad 'is pro
gramas padės sutaupinti daug 
brangių jaunų gyvasčių.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicago — centras sku
biam susisiekimui tar

pe New Yorko ir 
Ix)s Angeles

Stambių biznierių ir promo
torių posėdy, Chicagoje, padė
ta pamatas planams susisiekime 
tarp New Yorko ir Los Ange
les į 48 valandas. Tas susisieki
mas busiąs kaip kombinuotė 
transportacijos orlaiviais ii 
gelžkeliais. Naktį keliauninkai 
galės važiuoti traukiniais, c 
dienos laiku lėkti aeroplanais.

Lietuvos moterys 
tarptautinėje Chi

cagos moterų 
parodoj.

Kiekviena paroda, kokia, ji 
nebūtų, turi vieną ir tą pati 
tikslą, būtent painformuot pub
liką apie produkciją kokių nors 
gaminių ir supažindinti mases 
žmonių su vienos ar kitos ša
kos gaminiais ir padarytu toje 
srityje progresu.

Chicagoje tarptautinėje mo
terų parodoje dalyvaujančios 
moterys turi dar gilesnių tiks
lų. Jos nori pasakyti pasauliui, 
kad moterys taip pat turi ką 
parodyti, kad jos jaučia save 
pribrendusiomis dalyvauti vi- 
siuomen i iriame gyvenime, kad 
jau praėjo tie laikai, kuomet 
buvo galvojama, jog moteris 
yra žemesnis ir silpnesnis su
tvėrimas, palyginus ją su vyru. 
Tokį įspūdį gauna lankytojas 
moterų parodos. Jau prie įėji
mo žmogus turi reikalus su 
moterimis. Bilietis tikrina 
moterys, tvarko lankytojų rei
kalus moterys, patarnauja jno- 
terys ir publiką linksmina taip- 
pat moterų orkestras, kurio di
rigentas moteris gracioziškai 
mosuoja ir gestikuliuoja diri
gento lazdele. Vienu žodžiu, 
gauna lankytojai įspūdžio, kad 
papuolė tikrai į kokią tai fėjų 
karalystę, kur vyrui darosi ne
jauku, ir delei to vyrai jaučia
si kaip ir ne namie.

Tik gaila, kad parodoje daly
vauja sulyginant dar labai ne
didelis skaičius moterų, o ypač 
svetimtaučių. Yra svetimtau
čių kijoskų vis keletas, tarp 
kurių vieną iš svarbiausių vietų 
užima musų lietuviškas, kuris 
savo rimtumu ir origanilškumu 
žymiai skiriasi nuo kitų tautų 
ir yra objektu didelio publikos 
susiįdomavimo. Ir ištiesų, yra 
kuo pasiįdomėti. Musų lietu
vaičių kaimiečių audiniai ir 
rankšluosčiai, kurių raštai taip 
įvairus (rodosi yra apie 57 įvai
rus išstatyti šioje parodoje raš
tai), pagaminti bemokslių kai
mo moterų, kurios nėra studija
vusios kokio nors specialiu 
šiems darbams mokslo, sukelia 
didelio susiįdomėjimo. Ne vie
nas amerikietis dailininkas, 
praeidamas pro šį lietuvišką ki- 
joksą, laiko sau už pareigą pa
daryti eskyzus tų raštų bei 
kombinacijų piešinių ir suderi
nimo spalvų, kurios traukte 
traukia žmogaus menininko akį 
prie savęs. Nepraleidžia šia 
proga pasinaudoti vaišingos ir 
meilios kijokso šeimininkės, ku
rios kiekvieną praeinantį malo
niai užkviečia arčiaus prisižiū
rėti ir laiko sau už pareigą duo
ti trumpą apžvalgą Lietuvos is
torijos, apibudindamos Lietuvos 
politines bei ekonomines aspira
cijas. Sutikęs tokį meilų ir 
tikrai lietuvišką vaišingumą, 
parodos lankytojas išsineša ge- 
giausių įspūdžių, ir būna atsi
tikimų, kad vėl gryžta vesda

mas su savimi krūvą savo pa
žystamų bei draugų.

Kiek naudos tai atneša Lie
tuvai, propagandos atžvilgiu, 
sunku ir įsivaizduoti, nes kiek
vienas užsiįdomavęs lietuviš
kais moterų darbais skaito sau 
už pareigą pirmučiausiai susipa
žinti su tuo kraštu, kur žmonės 
tokius darbus dirba, pasiinfor- 
muoja apie to krašto tarptauti
nėje politikoje padėtį ir 1.1. 
Kalbos ir paskaitos bei ilgi iš
vedžiojimai laikraščiuose negali 
duoti Lietuvai tiek naudos, 
kiek atneša rengiamos lietuviš
kų gaminių parodos. Taigi, ma
no manymu, čionais musų Chi
cagos Lietuvių Prekybos Bu
tas, turįs tokius gražius tiks
lus, galėtų išnaudoti šią progą 
ir užsiimti platinimų Amerikoje 
tokių audinių, nes kaip teko 
girdėti, daugelis amerikiečių su 
mielu noru pirktų tokius mote
rų darbelius savo butų papuo
šalams, jeigu tiktai žinotų, kur 
tokių audinių galima įsigyti.

Taigi garbė Chicagietėms 
lietuvėms, kurios prsidėjo prie 
tokio prakilnaus darbo, rinko 
šiam tikslui aukas-“ubagavo”, 
kad turėjus galimybes tinkamai 
pasirodyti pasauliui, o ypatin
gai Lietuviško skyriaus parodos 
pirmininkei p-lei Gaižaitei ir 
sekretorei poniai M. Jurgelio- 
nienei, kurios visą savo liuosą 
nuo tiesioginio darbo laiką pa
šventė šiam darbui priruošti.

Tenka tai pat pastebėti apie 
muzikalę lietuviškojo skyriaus 
programą, kurios vedėja buvo 
gabi ir energinga p-nia Salo- 
mija čerienė. Ji ištiesų supra
to reikšmę lietuvių moterų pa
rodos ir pasistengė sudaryti 
programą grynai tautinę-lietu- 
višką. Visoje programoje ne
buvo nei vieno svetimo veika
lo, viskas savo, lietuviška. P-nia 
Čerienė savo publiką mintimi 
perkėlė į lietuvišką kaimą ir 
parodę, kaip lietuviai dainuoja 
ir linksminasi. Amerikiečiai 
susiindomavę klausė iki šiam 
laiku jiems dar negirdėtų liūd
nų dainelių ir tokių nayvių gra
žių žaidimų. Bendrai, ūpas 
pas visus dalyvius matėsi pa
tenkintas, pakeltas^ kuris ilgą 
laiką paliks dalyvių atmintyje.

—Matęs.

tojais. Pradžioje sunku buvo 
įspėti, kuris jauktų paims vir
šų, nes abu laikėsi gerai prieš 
vienas kitą.

Vėliaus Golden Star jauk
tas pergalėjo White Star jauk
tą. Reiškia bėsbolo lošime ro
selandiečiai geriam stovi, ne kad 
westsaidiečiai.

Golden Star jauktas padarė 
10, o White Star—5.

Publikos buvo prisirinkusios 
daug.

Ateinantį sdkmadienį irgi bus 
loši s. Ir loši s bus ne papras
tai svarbus. Golden Star susi
kirs su Rockfordiečiais. Loš jie 
Palmer Baske, 112 gatve ir In
diana Avė. ir SouthPark Avė. 
Pradžia 3 vai. po pietų. —N.

Roseland
Roseland iečiai nugalėjo west-

saidiečius

Pereitą sekmadienį, gegužės 
20 dieną, aikštėje prie 95-tos 
gatvės ir So. Michigan Avė, bu
vo besbolo lošimas. Golden 
Star jauktas lošė su White Star 
jauktu. Abu jauktu lietuvių. 
Todėl šis lošimas buvo įdomus 
roselandiečiams tiek, kiek ir 
westsidiečiams.

Nors roselandiečiai neatsisa
ko nuo bile garbės, jeigu ji 
tikrai jiems priklauso ir yra 
užtarnauta tiesotu budu, bet ir 
westsidiečiai, turėdami gerą 
jauktą, matyti, tikrai buvo pri
sirengę nugalėt roselandiečius. 
Ale likimas išnešė savo nuo
sprendį.

Trečią valandą po pietų pra
sideda lošimas. Abu jauktu 
jaučiasi gerai, visi linksmi.

Susirinkusieji ginčijosi tarpe 
savęs dėl to,kurie išeis laimė

SLA. 6-to Apskričio 
svarbi konferencija
SLA. kuopos, priklausančios 

6-tam apskričiui, būtinai priva
lo pasini pinti, kad jų išrinkti 
delegatai į apskritį ir į seimą 
dalyvautų šioj bendroj SLA. 
6-to apskričio konferencijoj, 
kuri atsibus sekmadieny, geguž. 
(May) 27, kaip 1:30 v. po pie
tų, Ivanovo svet., 2101 Broad- 
way, kampas Deador St., In
diana Harbor, Ind.

Konferencijos svarba
Ši konferencija bus ypatin

gai svarbi, nes prieš įvykstant 
seimui turėsime aptarti daug 
labai svarbių organizacijos 
klausimų. Kalbamoj konferen
cijoj apskr. valdyba patieks ke
letą svarbių rezoliucijų; taipgi 
kilus naujiems klausimams SL 
A. reikaluose bus galima vietoj 
prirengti tinkamas rezoliucijas. 
Tokios rezoliucijos vėliaus bus 
išsiuntinėtos 6 apskr. priklau
sančioms kuopojns priimti ir 
vėliaus pasiųsti SIjA. sekreto
riui. Kad kalbamus reikalus 
bendrai atlikus, tai būtina par
eiga kiekvieno delegato, kiek
vienos priklausančios kuo|>os 
dalyvauti šioj konferencijoj; 
tuomet tokis delegatas (tė) pil
nai galės orientuotis kalbamu 
rezoliucijų turiniu ir jų pras
me, kai minėti reikalai bus 
svarstomi kuopos susirinkime.

Kiek naudos delegatams
Paprastai į 6-to apskričio 

konferencijas suvažiuoja dau
giau kaip iš penkiolikos kuopų 
įvairus pasižymėję veikėjai ir 
delegatai. Sueiti į pažintį, pa
sidalinti bendromis organizaci
jos mintimis, o pagalinus ir 
asmeniškai susipažinti, — tai 
kiekvienam, neatsižvelgiant kas 
jis nebūtų ir kuo žmogus neuž
siimtų: ar butų paprastas dar
bo žmogus, profesionalas ar biz
nierius, kiekvienas gauna as
meninės naudos iš tokių suva- 
žiavilnų,* jau nekalbant apie pa
čios organizacijos svarbą ir 
naudą. Vienok noriu pastebė
ti, kad šiandien musų SLA. or
ganizacija šiame gyvenime jau 
pasiekė aukščiausios reikšmės 
taip turtu, kaip ir viešu veiki
mu, ir tuo turime domėtis.
Delegatai, išrinkti į seimą, taip 

gi dalyvaus
Visi delegatai, kurie esat iš

rinkti j busiantį SLA. seimą, 
malonėkite atvykti į šią konfe

renciją bendram pasitarimui. 
Bus apsvarstyti visi SLA. lie- 
Čiantieji svarbesni klausimai, 
taip kad nuvykę į seimą visi 
jaustumėm kaip vienos šeimos 
nariai. Komisija transportaci
jos reikale išduos galutiną ra
portą. Turim išlygą su gelžke- 
lio komp. žymiai nupigintas bi
lietų kainas, taip kad tie dele
gatai, kurie važiuojat gelžkeliu, 
tai malonėsit dalyvauti ir užsi
registruoti Seimo delegatu 
Transportacijos Komisijoj.

Nepriklausančių kuopų prie 
jokio apskričio delegatai yra 
kviečiami, kuriems , pagelbėsim 
sutaupyti kelionės lėšų.

Visi delegatai ųialonėkite bū
ti laiku, nes kortferencija pra
sidės punktualiai nurodytu 
aukščiau laiku. —G. Y. Stungis, 

SLA 6-to Apskr. Pirm.

Visų Chicagos lietu
vių domei

Kviečia lietuvius pasitarti dėl 
Pasaulinės parodos Chicagoje 
1933 metuose

Gasolino stotis atidaryta jau 
senai ir pardavinėjama Sinclair 
Gas. Aliejus laikoma pirmos 
klasės, ihutent Sinclair Opaline 
ir Pennsylvania Oil. Kadangi 
šimbelis priklauso Chicago Mo
tor kliuhui, tai jį prižiūri, 
idant duotų gerą tavorą, ne tik 
Sinclair kompanija, bet ir Chi
cago Motor Club, inspektoriai.

To betgi ne gana. Prie nau
jos Sinclair gasolino stoties, 
kuri randasi tuoj už Willo\v 
Springs, yra šimbelio ir Ga
šlūno valdoma taip pat girai
tė iš 11 akerių žemės. Vieta 
puikiausia išvažiavimams. Me
džiai suaugę lankiai, kalneliai, 
slėniai.

Publikos smagumui prie ga
solino stoties yra puikiai įreng
ta salė šokiams ir mažesni kam
bariai pavalgymui. Vieta švari, 
salės grindys kaip stiklas, miš
kelis ir pieva — visa, kas rei
kalinga nuvargusiems miesto 
gyventojams praleisti smagiai 
liuosą sekmadienį.

Savininkai prašo draugus, 
pažįstamus ir visus lietuvius 
piknikams, pasilinksminimams 
ir šiaip praleisti liuosą laiką 
pas juos. Rep.

Felix J.* Streyckmans, pildan
tis pirmininkas komiteto koor
dinuoti tautines grupes Pasau
linės Parodos surengimui Chi
cagoje 1933 metuose, išsiunti
nėjo gegužės 23 dieną tokius 
laiškus Chicagos lietuviams ir 
jų organizacijoms, kurių adre
sus jis turėjo:

“Kiekviena įvairių rasinių 
(tautinių) grupių Chicagoje 
dabar organizuoja savo pačių 
Pasaulinės Parodos Komitetą, 
kuris atstovautų jų grupę viso
je veikloje, liečiančioje Chica
gos Antrą Pasaulinę Parodą 
1933 metais, ir padėtų kiek ka
lėdamas jai turėti juo geresnio 
pasisekimo.

“Mes, natūraliai, tikimės, kad 
lietuviai pasirodys gerai.

“Mitingas Jūsų grupei suor
ganizuoti įvyks La Šalie vieš
butyje antradienio vakare kaip 
7:30 vai.; į jį kviečiama valdy
bos įvairių lietuvių draugysčių 
ir organizacijų, o tapgi Jūsų 
žymesniej i darbudtojai.

“Jus esate kviečiami, atsilan
kyti į šį mitingą; Jūsų atsilan
kymas bus didžiai įvertintas. 
Mes suprantame būtinumą tu
rėti pasižymėjusių veikėjų Jūsų 
grupėje, ir aš todėl tikiuosi ma
tyti Jus musų tarpe.

“Su tikra pagarba, Jūsų (pa
sirašo) Felix J. Streyckmans”.

Jonas Simbolis ir 
Jonas Gasiunas

Atidaro šeštadienyje, gegužės 
26 dieną, gasolino stotį, pik
nikams giraitę ir šokiams sa
lę

Pereitą rudenį visą lietuviš
ką Chicagą sujudino žinia apie 
tai, kad gatvekaris užmušė Po
vilą Gasiuną, Wilk>w Springs 
miestelyje, kur jis statė, gaso
lino stotį ir namus.

Tą darbą užbaigė vėlionies 
Itrolis, Jonas Gasiunas, ir jo 
partneris, Jenas Simbolis, kuris 
seniau kepdavo garsiąją lietu
višką duoną Chicagoje.

Šeštadienyje bus oficialis ati
darymas tos vietos. .

išsimiegotumei, ažuot grasinus 
tam žmogui teismu ir primeti- 
nėjus jam renegatystę; neversk 
renegatybės kitam būdamas 
pats toks. —žmogus.

Roseland
Nesenai raudonųjų biznierių 

organe verkšleno raudonas fa
šistas. Kol jisai buvo Roselan- 
de, tai grąsino kumščia vienam 
darbininkui. Dabar, kuomet gy
vena vakaruose, tai grąsina 
teismu. Gal yra ne visiems ži
noma, kodėl tas raudonas- fa
šistas tokius grasinimus daro? 
Taigi paaiškinsiu: koki pora 
metų atgal buvo prakalbos A. 
L. D. L. D. 79 kp., surengtos 
Pruseikai. Prakalbose garsinta, 
kad bus renkamos aukos poli
tiškiems kaliniams. Aukas rink
ta vardu politiškų kalinių; su
rinkta $23 su centais. Bosai su 
Pruseika padarė tokių ekspen- 
sų, kad dar neužteko pinigų lė
šoms padengti.

Vienas narys, pasidrąsinęs, 
sakė kitam nariui: “Ar jus ne 
mekleriai esate? Rinkote aukas 
vardu politiškų kalinių, o da
bar ne tik kad neliko jiems nė 
cento, bet dar truko.” Tas na
rys su piktumu atsakė: “Tu ša- 
rap apie tai, aš tavo murzą ga
liu sumušti ir tu už tai nieko 
negausi.” Kurie girdėjo tokį jo 
išsižiojimą palaidu liežuviu, tai 
davė jam vardą raudono fašis
to. Dabar tas raudonas fašis
tas buk esąs raudonųjų biznie
rių organo redaktoriumi.

Noriu priminti tau, raudonas 
fašiste, kad tik keli metai atgal, 
kaip laikei susirinkimus po 
grindimis “partijoje”. Tuose su
sirinkimuose keikei ir rodei fi
gūrą iš trijų pirštų sudėtą bur- 
žuaziškai valdžiai. Bet dabar,; 
neva redaguodamas raudonųjų: 
biznierių organą, keiki nebe 
buržuazišką valdžią, ale tą žmo
gų, kuris iškelia jūsų purvinus 
darbus viešai per “Naujienas”; 
keiki tais pačiais žodžiais, ku
riuos išmokai po grindimis lai
kydamas susirinkimus.

Jeigu jus būtumėt ne lauki
niai žmonės savo supratimu, 
tai ar reikėtų tą žmogų, kurs ne
sutinka su fašistiška nuomone, 
keikti per jūsų raudonųjų biz
nierių organą? Geriau butų, kad

Laiškai Naujienų 
Ofise

Prašome tuoj atsiimti savo 
laiškus. Kurie savo laišku tuoj 
neatsiims, tų laiškai bus grąži
nami paštui.

Alėj linui, V.
Bertulis, Wm.
Chevinskas, Simon
Daunoras, M. 2
Dambrauskaitė, A.
Dapsis, L.
Gestautienė, E.
Gasparaitis, J.
Grilson, J. 4
Krislovvsky, M.
Lekavičius, M.
Prascius, K. 2 
Puceta, J.
Platakis, J.
Simkaite, H.
Stungis, J.
Szuiptelis, J.
Sabas, F.
Smith, M.
Wosilius, J.

Žalis, J.

BIBLIJOS
STUDENTAI

Nedėlioj, Gegužio 
27 d., 1928

Turėsime programą per ra- 
dio W. O. R. D., 252 m. Pra
džia lygiai nuo 2:30 iki 4 
vai. po pietų, Chicago light 
saving time.

Prašom visus pasiklausyti, nes bus 
programa graži ir įdomi, grieš or
kestrą jaunuolių, giedos choras, solo 
ii- bus tema ““Laisvė žmonėms!“

Kalbės S. J. BENECKAS
Po išklausymo minėtos paskaitos, 

jus norėsit įsigyti tos paskaitos ko
piją, kad atsargiai galėtumėt tyri
nėti namuose. Kiekvienas Šios pa
skaitos klausantis asmuo, kurs para
šys šiuo adresu: “Sargybos Bokštas”, 
W. O. R. I)., VVebster Hotel, 2150 
Lincoln Paik West, Chicago, 111., 
laišką ar atvirutę su pareikalavimu 
paskaitos kopijos lietuvių kalboje, 
gaus veltui.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

Laike gegužio mėnesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai! 

Visas darbas užsakytas gegužio mėne
syj bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
yra perstatoma VIENODŲ KAINŲ Siste
ma musų apielinkių Dental Ofisų. 

SKYRIAUS OFISAS 
1800 S'. Halsted St. 

Dantų Setas už % 
$‘..’5 setas ..... .......  ..... $12.50
$15 setas ................... .. ........................ — $7.50
$10 setas ............................................................$5

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS—
JIE TURI 

TIKTI
Gerlausis auksinis darbas už ’A 

$5 Geriausios Auksinas Crown«__$2.50
$5 Geriausi Auksiniai Fillings_ $2.50
$5 Geriausi Auksiniai Tilteliai .... $2.50
$2 Alloy Fillings .. .....................   $1
$1 Sidabrinei FJlings .   50c
išvalymas dantų ............................... 50c
. Šių kainų negausite musų didžiamjatn 

ofise. DIDYSIS OFISAS išteistas 23 ine- 
•tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine.
DR. T. T. W()0LLENS, Pres. 

320 South State Ht. 
Pilone Harrison 0751

Iš 1000 sūnų 800 
buvo pasiutę

Iš tukstanties užmuštų šunį 
galvų, kurias išekzaminavo val
stijos departamento laborato
rijos, pasirodė, jogei 800 buvo 
apimti pasiutimo, šiemet, sulyg 
valdžios žiniomis, pasiutę šunys 
įkando Illinois valstijoj 338 
y patas.

An Appetite to be Proud Of«

Paskirta $159,000
Gook pavieto taryba pasky

rė $150,000 nuodugnam tyrinė
jimui suktybių ir teroro .žygių, 
papildytų laike pastarųjų “pri- 
mary” balsavimų. Frank J. 
1 oesch, Chicago Grime Com- 
mission prezidentas, pakviestas 
būti vyriausiuoju klausinStoju 
liudininku.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

August Freimont
Buvęs Chicagos drutuolis 

dabar veikia Rygoje. August 
Freimont, kuris daugeli metų 
priklausė lietuvių atletų kliu- 
bui, vadinamu Univcrsal Gym- 
nasium, 33rd St. ir Halsted St., 
Chicagoj, ir buvo vienas žy
miausių sunkiųjų vogų kilnoto
ju, dabar rengia rungtynes su 
I a t vi jos drutuoliais.

Apart sunkių vogų kilnoji
mo, jis yra geras boksininkas 
ir dabar jau rengia visų eilę 
bokso rungtynių su Latvijos ir 
Estijos boksininkais.

Apsidirbęs su Latvijos dru
tuoliais, jisai rašo savo laiš
ke, mėgins taippat persitikrin
ti ir su Lietuvos drutuoliais ir 
aplankys ir kitas Baltijos ša
lis sporto reikalais.

Apvalinėjęs visas Pabaltos 
šalis ir persiėmęs su vietiniais 
boksininkais, p. August Frei
mont žada vėl gryžti į Chicagų j 
pas senus draugus. Tuo tarpu Į 
siunčia iš Rygos geriausių lin-1 
kėjimų visiems savo sporto 
draugams ir visai l’niversal 
(lymnasium Kliubo valdybų i.

Bridgeportietis.
——. .— -

R. Balzekas pa
šautas

Pašautas jis automobilių san
dėlyje, 2234 So. Michigan I 
avenue

Plačiai žinomas Chicagos lie
tuviams R. Balzekas, gyv. 3049 
West 59th stre. t, ir turįs au
tomobilių agentiją adresu 6012 
So. Kedzie avenue, tapo pašau
tas ir sunkiai /Sužeistas trečia
dienio popietį ofise C. E. Gam- 
bil Motor Company, 2231 So. 
Michigan avenue. Pašovimas 
Balzeko ir piktadario pabėgi
mas Balzeko automobiliu pada-1 
re sujudimo apielinkėje.

Dalykas, pasak policijos, at-1 
sitiko taip. Į minėtos kompani
jos ofisą atvažiavo Balzekas su 
kitu žmogumi, kurį perstatė 
kompanijos tarnautojams pa
varde “Joseph South“. Tasai j 
South rytmetyje atsilankęs į i 
Balzeko agentiją ir pareiškęs 
noro pirkti automobilį. Balza
kas neturėjęs tokio, kokio no
rėjęs menamas pirkėjas, ir to
dėl jis atvežęs savo kostumerį 
į Gambil kompanijos ofisą.

Ofise Balzekas paprašęs iš
mainyti jo čekį $300, parašy
ta Maksimai Balda ir indorsuo- 
tų tiek Baldos, tiek paties Bal-

PRANEŠIMAI
18tos gatves apielinkė. Draugiš

kas išvažiavimas j miškus, Justice 
Park (sename Blinstrupo darže), 
nedėlioj, 27 d. gegužio. S. L. A. 129' 
kuopos jaunuolių ir suaugusių. Bus 
gera muzika ir patogi vieta šokiams 
ir žaismėms. Kviečiami visi jaunuo
lių tėvai ir draugai dalyvauti.

Kviečia Rengimo Komitetas.

Delegatams. — S. L. A. 6to ap-j 
skričio kuopų ir seimo delegatų su
važiavimas įvyks jregužčs 27 d., In
diana Harbor, Indiana, 2101 Broad- 
way, cor. Deodor St., Ivanovo Hali. 
Posėdis prasidės lygiai 1:30 vai. po 
pietų. Gerbiami kuopų delegatai-tės 
malonėkite visi būti laiku. šiame 
suvažiavime turėsime svarbių* orga
nizacijos reikalų aptarti.

— h. J. Semaška, apskr. sekr.

Cicero. šiandie bus susirinkimas 
namų savininkų, šv. Antano parapi
jos svetainėj, 49 Ct. ir 15 St., Cice
ro. Klausimas: ar balsuoti už ar 
prieš taksų pakėlimą subatoj, ku
riuos nori užkrauti dėl pastatymo 
naujos Bervyn’ui mokyklos.

Komitetas.

Northside. Išvažiavimas i Jeffer- 
sono miškus Northsidės Draugijų 
sąryšis rengia išvažiavimą, • kuris ! 
įvyks nedėlioj, gegužės 27 d., 1928. 
Programas: Dainos, ristynės ir bėg- 
tynės, Šokiai tęsis lig vėlumui nak
ties. Bus skaniu užkandžių ir gė
rimų. Visus draugiškai kviečia 
Northsidės Draugijų sąrišio Komi-' 
tetas.

Bridgeport. Draugystė šv. Petro
nėlė.'' narės esat kviečiamos daly-1 
vauti mirusios norės Marijonos Kon-; 
čienės, Eisim pasitikti su vėliava,; 
gegužio 25 d., 1928, 7:30 iŠ ryto j j 
šv. Jurgio svetainę. Malonėčite su
sirinkti. Kviečia Pirmininkė. 

zeko. Kuomet kompanijos ka- 
sierius nuėjo išmainyti čekį, 
pisilikę ofise Balzekas ir jo ko- 
Siumeris susiginčiję. South iš
traukęs revolverį ir pradėjęs 
šaudyti.

Balzekas tapo pašautas į pik 
vą ir į kojas. Peršovęs Balze- 
ka, piktadaris spruko lauk. 
Kompanijos selsmonas, Lester 
Gneurick, mėgino piktadarį su
laikyti. Tasai paleido šūvį ir į 
jį, bet nepataikė. Piktadaris iš
bėgo lauk, įsėdo j Balzeko au
tomobilį ir pabėgo.

Balzekas kritingoje padėtyje 
nugabentas į Post Graduate li
goninę. Abejojama ar jam pa
vyks išgyti.

Policija, patyrusi apie atsi
tikima, klausinėjo Balzekų apie 
įvykį, bet paskirojo atsakymai 
buvę labai neaiškus,’ gal būt 
todėl, kad jis rodosi tokioje kri
tingoje padėtyje.

Apsirikau
Keletą kartų patėmijau Nau

jienose, kad bus Kolizejuje mo
terų paroda. O aš, žinoma, pri
pratęs visuomet skaityt ant- 
galvius. Taigi aš supratau, kad 
bus moterų paroda, o ne kokių 
kitokių tinksų. Aš tikėjaus ma
tyt labai riebių ir labai sudžio
vusių moterų. Bet mano apsi
rikta, nes nuėjau ir pamačiau, 
kad buvo jiaroda visokių išdir- 
bysčių. Ir štai kų aš mačiau.

Visų pirma, vos spėjus įeiti, 
susidūriau su karvute, kuri 
man labai patiko. Nors ragai 
vėjo nulaužyti, bet vis tiek gra
ži. Ale aš karvute nepasiganė- 
dinau.

Ėjau ieškot lietuvaičių sky
riaus. Pradėjau kelionę į pietus 
ir suradau prie pat pietinio po
liaus. Bet visų pirma iš tolo pa
mačiau lenkų vištą, kuri spar
nus išskėtus kabojo. Na, manau I 
sau, čia gal bus “polis čikin di- 
ner”. Vienok priėjus arti — 
vištienos nesimato.

Taigi einu prie savųjų. Ten 
apžiurėjau, nieko nemačiau, kad 
hutų galima “pasišluoti“. Pra
dėjau žvalgytis aplink, žiūriu, 
prie vienos budos iškaba para
šyta “grysi”; prie antros bu
dos — “Litvenijan”; prie tre
čios — “Ungri”; prie ketvirtos' 
— “Poland”. Na, ir pradėjau! 
nuo galo skaityt ir padariau I 
štai kokią išvadą: “Gryzi Lit
venijan, Ungri Poland.” Rodosi, 
lietuvių kalbaų išvertus butų: 
“taukuoti lietuviai ir alkani len
kai.“

Well, kaip ten nebūtų, lei
dausi atgal į žiemius. Prie pat 
North Pole vėl radau lietuvių 
programą. Reiškia, lietuviai bu
vo abiejuose galuose, nes tą va
karą, mat, buvo lietuvių prog
ramas. Ir kaip ten nebūtų bu
vę, man gana patiko iš visų ga
lų ir per vidurį.

Bet nuo šio laiko skaitysiu 
daugiau, negu antgalvius, kad 
kitą kartą žinočiau, kur einu. 
Ba ėjau pažiūrėti, kaip rodys 
moterie, o įėjęs susiduriau su

MARIJONA BALTUŠKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 24 .dieną, 1:35 valan
dą po pietų, 1928 m., sulaukus 
49 metų amžiaus, gimus Lau- 
kiškių parapijos, Mariampolės 
apskričio, Gudelių kaimo. Pali
ko dideliame nubudime vyrą 
Joną, 3 dukteris: Magdaleną, 
Oną ir Marijoną, žentą Vincen
tą Smith, 2 seseris: Gentrudą 
ir Oną ir 1 brolį Antaną. Kū
nas pašarvotas, randasi 4605 
S. Hef-mitage Aye.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
gegužio 28 dieną, 8 vai. rylo 
iš Eudeikio koplyčios į švento 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. M. Baltuškonienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, žentas, 
Seserys ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Tel. Yards 
1741.

karve. Bet nieko nesakau. Vis
kas patiko ir O. K.

Pustapėdis.

Atidarymas Jeffer- 
son girių

Ateinantį nedeldienj, tai yra, 
sekmadienyje, gegužės 27 d., 
Northsidės Draugijų Sąryšis 
rengia šaunų išvažiavimą į 
Jeffcrson girias; taipgi kartu 
bus atidarymas tų garsių Jeff- 
erson girių, apie kurias gerai 
žino, aš manau, netik Chica
gos, bet ir visos Amerikos lie
tuviai.

Atidarymu vadiname dėlto, 
kad dar pirmu kartu šiemet 
yra rengiamas išvažiavimas, 
'lodei Northsidės Draugijų Są
ryšis ir užkviečia visus Chica
gos lietuvius atsilankyti j šias 
iškilmes.

Apie išvaizdą girių neturiu 
tokių žodžių, kad tinkamai iš
reiškus jų puošnumą. Bet tie
siog galima sakyti, kad jos 
yra žemiškas rojus.

Augštas kalnelis ir lapoti 
medžiai jau pasipuošę žaliais 
vasaros rūbais. Jievos ir kiti 
žydintys medžiai išleido savo 
žiedus, duodami malonų kve
pėjimą. Milionai bitelių, kurios 
lekiodamos nuo žiedo ant žie
do skubiai renka medų. Net ir 
tas nabagas pusiau nudžiūvęs 
medis, po kuriuo tiek pi įdary
ta revoliucijų, ir jis atgijęs ir 
tartum šypsodamas laukia tų 
didvyrių, kurie agurkais pa
sismaginę šauks prie “bendro 
fronto”.

Apie Northsidės Draugijų 
Sąryšy nėra reikalo daug kai-

A A
EDVARDAS KAMINSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužio 23 dieną, 8:00 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 5 metų 
amžiaus, gimęs Cicero, III. Pa
liko dideliame puliudime tėvą 
Kazimierą, motiną Oną, tris 
brolius, Kazimierą, Vincentą ir 
Vladislovą, 2 seseris, Oną ir 
Aldoną ir gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1337 S. 49th 
Avė., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks subatoj, ge
gužio 26 dieną, 8:00 vai. ryte 
iš namų į švento Antano para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Edvardo Kamins
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekamo,
Tėvai, Broliai, Seserys 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Tel. Yards 
1741.

Graboriai ;

S. D. LACHAVICZ•
Lietuvis G r abortus ir 

Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chkago, III.

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

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Aubum Avė.
CHICAGO, ILL.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų ildirby- 
■Ws.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

8238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

bėti. Aš manau, kad visiems 
gerai žinomos jo užduotys. To
dėl ir šis išvažiavimas yra ren
giamus Sąryšį paremti. Kiek
vienas atsilankęs smagiai pra
leis laiką tyrame ore tarp žy
dinčių medžių. X. š.

Delegatai ruoškitės
S LA. 6-to apskričio konfe- 

renclja-suvažiavimas visai arti. 
Kuopų delegatai ateinantį sek
madienį, gegužės 27 d., visi 
vyksta į Indiana Harbor, Ind. 
žinoma, mes turime būti tenai 
laiku, nes pradžia posėdžio 1:30 
vai. po pietų, o iš Chicagos ten 
nuvykti ima apie porą valandų.

Musų tenykščių SLA. dviejų 
kuopų veikėjai daug kuo prisi
deda savo darbuote, idant šią 
konferenciją padarius įdomia. 
Svarba yra dar tame, kad SLA. 
išrinktieji į seimą atstovai da
lyvaus musų suvažiavime. Mes 
visi turėsime progos su jais ne 
tik susipažinti, bet ir viešai šį
bei ta patarti, padiskusuoti sei- Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
mo reikalais. , DR. A. J. BERTASH

Prie progos primename, kad onso3^a®"o"‘hnuHo“i,iki 3 7? pietų

Lietuvės Akušerės i Re8- 3201 SoB“1 w,ll,ce stre,t .

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pcnnsylva- 
nijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieS gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 81 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

’ uViršui Universal 
State Bank

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

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas
3265 So. Halsted St.

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

Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenue 

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa-

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi" galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-1 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsilikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Spedalė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Bolilevurd 7589

išrinktieji seiman delegatai, 
musų apskričio ribose, visi at- 
vyktumėt.

Kaip atrodo, tai šis suvažia
vimas bus kaip kokis seimelis 
rimtam prisirengimui j SLA. 
didįjį seimą. Todėl ruoškimės 
visi būti laiku.

K. J. Semaška, 
Apskr. Sekr.

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 Haląted Street 

Chioago, IU.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republlc 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 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

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 ikię5:00 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, III.

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. A. J. KARALIUS
I

Gydytojas ir Chirurgas 
3303 South Morgan Street 

Tel. Boulevard 2160 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

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

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 sutarti

Įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Nakti So. Shore 2238, Blvd. 6488

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

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

TELEFONAS CANAL 0464

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kalni
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų, 
7 iki 9 vak. Ned. nuo 10 iki 12 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 
Residence Tel. Fairfax 6358

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

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

Tel. Cicero 49

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880 —-

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki J 2 ryto
I

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vaknrftis
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 West ,Adams St. Room 2117
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Rcpublic 960(1

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa 
skyrimo telefonu

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

2243 West North Avenue 
prie

1579 Milwaukee Avė.
Room 301

Telephųpe Humboldt 5586

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. f Hyde Park 3395

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Sėredoj ir Petnyčioj nuo 9 iki 6 

Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

CLASSIFiED nDS.
•— ’ .............

Educational
Mokyklon

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous
Įvairus

MES turime pilną pasirinkimą sto
gų dengimo ir namų statymo mate- 
riolą pigiausiomis Kainomis Chica- 
goi. Balta maleva, $1.75. Stogams 
roleliai, $1. Visokios rųšies virvių, 
8c svarui, % 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. $7 už lodą taipgi “filings”. 
Šaukit Newcastle 2818.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė. 

Bershire 1321 
MR. PARIS

LIETUVIŲ ATYDA1.
Pavasariui ir vasarai ba uykit cream- 
earth soil ant savo žolės ir kvietkų. 
$5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip
gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny
gutės: kaip užlaikyti daržą.
OTTO WITTBOLD NURSERY
6755 Lolita Avė. Palisade 5220-2172
GKEAT NORTH ERN RA IL W A Y

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

Business Service
_______Biznio Pataimaviina^_______

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malcvą, p op i erą, stiklus ir L L 

3149 Šo. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J S. RAMANČIONIS. Sav
BREWER’S MATTRESS ’ 

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

644 E. 43rd Street 
Drexel 2287

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

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

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

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

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 Mihvaukee Av., 
Brunswick 7397.

KAM MOKĖTI CASH?

[siveskit i savo namus plumbingą 
arba apšildymą tuojau, be imokėji- 
mo, ir 24 mėnesius išmokėjimui. 
Taipgi pertaisome labai pigiai. Tel. 
Calumet 8688.

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

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

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

F. TAYLOR, 
Spaulding 6432

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

* METAMS IŠMOKĖJIMUI""
NIEKO NEREIK JMOKĖTI

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

641 E. 68rd St. Midway 0673-3904

(Continued on page 8)
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C L A S S I F I E D ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas

_____ (Continued fr<>m PaK^
DIBBAM gutter skylight ir sheet 

metai specialistai. 1751 \V. Lake St.

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

ERNEST FORS,
2416 N. Avers Avė., Spaulding 8920

Financial
Finansai-Pąskolos

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi- 
čius.

JUSTIN MAGK1EWICH

Furnished Rooms
RENDON kambarys pigiai vaiki

nam arba merginoms. Atsišaukit, 
1113 N. Wood St. 2 fl. rear.

RENDON kambarys t arba 2 vai
kinam. prie mažos šeimynos, yra 
visi parankumai. 6955 S. Rockvvell 
St. TelA Hemlock 9199, 2 lubos.

Phone Canal 1678 RENDA1 kambarys vyrui arba že 
notai porai. Gera transportacija, ' 
lubos. 4642 Marshfield Avė.

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

LOTŲ SAVININKAI
Mes pastatysim ant jūsų loto bile' 

kokio styliaus arba typo bungalorv j 
arba Antinį namą, kokį tik norit.!100 Uark’ btate f,b74- 
Tiktai biskj įmokėti, kitus lengvais. “
iimokėJimiHM. Mes pilnai srarantuo- AR JUMS REIKALINGI PINIGAI? 
jame savo Viena Mb'U
j r seniausiu kompanijų Chicujęoi. Sontli

NORTHWEST. SIDĖ LUMBER iki $5000.' Lengvais išmokėjimais.
COMPANY, 

4440 W. North Avė., 
Spaulding 9500.

Financial
Finansai-Paskolos

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

HELBERG droš, turi pinigą pas
kolinti dėl 2 morgičių jž 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Deaiborn 4020.

PINIGAI SKOLINAMI 
Už Jūsų Karą 

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

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

7715 S. Halsted Street 
Englewood 0027-0028

M1CS dnrome morgičius ant
’i Iinprovcd Real Estate. JB500 
5000. Lengvais išmokėjimais. 
WINTON AND NARTEN 

6829 S. Halsted St.

MES DAROME pirmų morulčių paskolas 
nuo $1OOO ir daugiau. uA genia Real Eatato 

____  , Bldg. A I.<»an ASSOC. 
....... .. laiko NiiatrinkimiiH kiekvieną 
rėdą Aiaine ofise.

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

i nuo m <><>(> ir iiauinai 
j Kit-lin* patarnavimaH, 

Tavor 2. laiko aust BO-

MES UŽMOKĖSIME JŪSŲ TAKSUS 
Aitcatnentut. ir kitan bilan pcrmodelioJame, 
iki 24 mėnenią dol iAniokėjimo atgal. .Taip
gi 2 ir 3 tnoridėial.

DAVS PI. A N LOANS.
Room ĮTIK. 160 N. I.a Šalie St. 

Randolph 3892

Persona!
_______ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

vrrights. Rašyk šiandie, 
reikalai* kreipkitės prie manęs 

, pilnu užsitikėjimu. Teisinga*
Greita* patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

23*0 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, TU.

Copy- 
Patentų 

•u 
1*

PAJ IEŠKAU švogerio .
Klimo ir sesers Kazimieros Jasiudu

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

1,000 MAŠINŲ

Business Chances
Pardavimui Bizniai

NORIU kambarį, šviesų, apšildo
mą, su valgiu, apielinkėj Ashland, 
Western, Kedzie Avė. ir 63 karų j 
pietus, kad ir toliau. Box 1075. Nau
jienos, 1739 S. Halsted St.

For Rent
DUOSIU veltui kumbariuH už mn- 

žą jenitoriaus patarnavimą. Gra
žus skiepe flatas, prieš Garfield 
Taiką. 310 S. Hamlin Avė., 1 fl.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

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

6621 S. Richbond St. 
2nd floor

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

GROJIKUS pianas, bargenas grei
tam pirkėjui, tik $70, išrodo ir gro
ja kaip naujas. Išmokėjimais atsa
kantiems žmonėms.

MRS SCHRIER, 
6240 S. halsted St. 

3rd floor

PARDUOSIU savo beveik naują 
grojiklį pianą, nebrangiai. Telefo- 

I nuokit po 4 po pietų, Hemlock 2539.

Antano i 
asiudu-1

PASKOLINSIM nuo $56 iki $300 kės, paeina iš Lietuvos, Raseinių ap., 
už 2H nuošimčio ir lengvais išmokė- Namakščių parapijos, Dubisių vien- 

Paskolas suteikiam į 24 vai. sėdžio, 20 metų atgal gyveno Scran- 
. ton, Pa. atsišaukti arba pažįstami 
| praneškite, nes turiu svarbų reikalą.

BRONISLAVAS JASUDAS 
! 1936 W. 14th St., Cicero, III.

Furniture & Fixtures
Rakandai-jtaisai

jimais.
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St “upstairs 

TeL Armitage 1199

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO 
164" W. 47th St.

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

1618 W. 18th St. 
L F. Dankowski, pres.
C. T Dankosvski, ižd.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris į kriau
čių biznį. Mokantis gerai prosyti 
ii- siūti. Su mažu kapitalu. Del pla
tesnių informacijų kreipkitės. J. 
Yokshas, Halsted Taylor, 3612 So. 
Halsted St.

BANKRUTO STARAS NAUJAS 
IR VARTOTAS

Pigios kainos. Mohair parloro se
tas, $60, Frieze setas, $60, Walnut 
miegruimio setas, $60. Pianas, pus
ryčiams setas, kaurai, stalai, coxweli 
krėslai, pastatomos liampos ir t. t.

PARMOUNT STORAGE, 
7301 Greenvvood A v. Dorchester 1800

PARDUOSIU visai pigiai — 2 
šmotų parlor setą, dreserį, 2 lovas, 
dining ruimiui stalą, mašiną karpe- 
toms valyti ir kai kuriuos kitus na
mų rakandus, 
čienė, 135 E. 
Pullman 8587.

Kreipkitės: Mickevi- 
110-th St. Telefonas

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

išdirbis- 
sukamų 

siuvimui mašinų, praktiškai jūsų kai
na. Šios yra išmainytos j žinomas 
NEW HOME ELECTRIC siuvimui 
mašinas. New Home dirbtuvės sky
riai: 4463 Broadtvay, 6521 S. Halsted 
St., 4714 Irving Park Blvd. ir 554 
VVashington St., Gary, Indiana.

Singer, White ir visokių 
čių elektrinių ir kojomis

Automobiles
M & K Motor Sales

TIKRAS BARGENAS. 4 lo
tai ir 4 ruimų namas. Galima 
laikyti paukščių ir karvių. Tro
bos yra viskam. Parduosiu la
bai pigiai su mažu į mok ėjimu. 
Kreipkitės pas savininką 4436 
So. Fairfield Avė., 2-ros lubos.

Farms For Sale ,
________

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

Exchange-~Main ai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokių kai
nų. Lotus, farmas, biznius, bonus,

vnicnms •enaiusf tr utiaka n č. aini vartotų morgičius, automobilius. Kas Jums 
karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų afqihO(lo narduosime nrh'i iš-karų, pilnai. įrengti, gerame mechanižkame atsiDOUO, mes paiuuosime aroa 18- 
atovyje, karai parduodam! nuo $180 Iki mainysime.
$2000. Mm turime karų kuria tinka vlao- A GRIGASZ20ŪO.' Mei turime karą kuria tinka tIho- 
kiemą reikalami. Ca«h. iAmokėjimalB. mat

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, i 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su ; 
spare tirez bumperiais ir kitais vi-
sais įrengimais ir atvežtas prie du
rų — kaina tiktai $1,845. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Commander Sedan pilnai 
1 rengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
mrie norite pirkti naujį karą arba 

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

806 
D.

arba asmeniškai atsilankykite į 
MILDA AUTO SALES’

W. 31st St., Tel. Victory 169? 
KURAITIS ir A. KAsfULiS 

Savininkai

GEGUŽIO MSN. BARGENAI
50 karą piiHirhikinitil, vlnt garantuoti. 

Cadlllac'ai. Ruiek’ai. NaulVai, HudHon’ai. 
EHHez'ai, Chevrolct’ai ir daugrlln kitą, la
bai ntgiotniz kainomis. Matykit p. Lapai
ti. Mgr. MoDERMOTT MOTOR SALES. 
7130 So. Halsted St., Triangle 0330

ARCHER MOTOR SALES 
(>1() W. 35 Street
Tel. Yards 0(>9<)

Visi

Graham Paige Dealers 
Didelis išpardavimas 
Vartotų automobilių 

karai gerame mechaniškame 
* stovyje

Rickenbaker Six Sedan, 1924 
Model ..................................

Reo Six Sedan 1924 Model .... 
National Six Sędan 1924 Model 
VVilys Knight Sedan 1924 Model 
Auburn Beauty Six Sedan 1923 
Lexington Six Sedan 1923 .......
Packard Tvvin Six Coupe 1923 
Studebacker Light Six 

1924 ........................
Oakland Couch 1924 
Studebacker Light Six 

1926 ........................
Ford Touring 1921 .......
Buick Master Šix Touring 

1923....................:................

Seda n

Sedan

Business Chances
Pardavimui Bizniai

A. GRIGAS 
3114 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4898

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI gera ūkė, Michi
gan valstijoj, viena mylia nuo mies
to; j mainus gali priimti namą arba 
lotą, 
kaip

Dabar laikas yra pažiūrėt 
viskas auga. Rašyk tuojaus.

Naujienos,
Box 1071,

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

Puikus budinkai ir padargai, 
moderniška 10 kambarių stuba. 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 

i fikuotos karvės, bargenas už 
$75,000.

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

Phone 364

$225 
$250 
$200 
$450 
$110 
$100 
$175

$175
$225

$500
$50

$150

INDIANA FARMOS
Prieš pirkimą matykit mus. Tu-, 

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

749 Broadvvay, 
GARY, INDIANA

KELETAS FARMŲ
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 
f;repsų (vynuogių), 10 akrų obuo- 
ių, 1 akras raudonų aviečių, 1 — 

juodų aviečių, 5 akrai Alfalfos ir tt. 
Su gyvuliais ir padargais, kaip no
rite. Kaina 12,000 dol. be gyvulių, 
{mokėjimas 4,000 dol.

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

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

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

$12 ir daugiau 
Dunn Bros. Fireproof Bldg.

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

DEL NESVEIKATOS . ...............................
Parduosiu dirbtuvę Lietuvoje, vilnų ? . ..
velpyklą ir audimų apdirbimas, pil- linkėję šalę, didelio rezorto ir golfo 
noje tvarkoje, gerai veikianti, garo, lauko x *“ . ....... ..
jiega, labai geroj vietoj, pelnas ge- 
ras, kaina 6000 dolerių, smulkesnių 
žinių prašau kreiptis šiuo antrašu, 
Lituva, Kretinga, Verpykla, T. 
Poluckiui.

2.—71 akras vaisių (f įniktų) apie-

jus pasieksit, ir tuo pačiu laiku jums 
yra proga dirbti praktiškai atstovau-

• jant Chevrolet, Amerikos labiausia
• perkamą karą.

.. .. . . '•___n. v* •

DNTERNATDONAL
DNVESTMENT
CORPORATION

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

Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg.
108 E. Ohio St.

REIKALINGAS . patyręs bučeris. 
Atsišaukite tuojaus. 3140 South 
Wallace St.

REIKALINGAS bučeris, gerai mo
kantis savo darbą ir kalbą angliškai. 
Klauskit J. Schultz, 6512 South 
Western Avė.

IŠ SANDĖLIO RAKANDAI 
PARDAVIMUI 

$300 vertės mohair sek. setas 
$400 Imp. Lin. Frieze par. setas 
$250, 3 šmotų miegruimio setas 
$400 walnut miegruimio 
$225, a 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.

setas

$63
$87
$55 
S88 
$55

$47
$24

$5

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermi ta Te Ava e

REIKIA shearmano ir pagelbinin- 
kų; darbas geležies atkarpų jarde.
1864 N. Leclair Avė. netoli Armitage 
ir Grand Avė.

REIKIA patyrusio shearmeno ku
ris moka dirbti prie žirklių. Cohn 
Iron & Steel Co. 2034 Southport Av.

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. Olst Street

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-180 N. Wells St.

REIKALINGAS bučeris dirbti 3 
dienas j savaitę. Eagle Market, 817 
E. 115 St.

REIKALINGAS žmogus nesenes- 
nis kaip 60 metų, dirbti ant ūkės. 
Del platesnių informacijų atsišaukit 
į beismantą. 1047 Hyde Park Blvd.

IŠ SANDELIO RAKANDAI kaip 
nauji, pigiau negu už pusę 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.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuoiimčiais padaromi | 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8336 So. Halsted St

REIKALINGI 4 pentoriai, 3 po- 
pieruotojai; turi būt unijistai; nuo
lat darbas. Atsišaukit, 3939 W. 65 
Pi. Republic 4139.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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.

mo
vai-

se- 
Ge- 
kai-

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Augščiausias kainas*

Del informacijų kreipkitės

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St

Chicago, UI.

REIKIA merginos lengvam namų 
darbui. Vaikų nėra. 1250 S. Karlov 
Avė. Tei. Lawndale 10093.

REIKIA 2 patyrusių moterų sor- 
tavimui skudurų. 1140 S. Fairfield 
Avė.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

SALESMES IR SALESVVOMEN
Del aukštos rųšies real estate pro

pozicijos Chicagoj. Didelis uždar
bis tinkamiems žmonėms. Mažiausis 
komisas — $350. Telefohuokit
Mohawk 3395 arba atsišaukit nuo 10 
ryto iki pietų arba nuo 7 oki 9 vak.

H. F. RITTER & CO., 
757 W. North Avė. Cor. Halsted St.

2nd Floor

DID2IAUS1S barrena« mieste. Mos par
duodam pigiausiomis kainomis. Viskas par
duodama už užlaikymą. Seklyčių, miosrrul- 
mių, valromų kambariu setai. Įtampos, 
kaurai. BALD STORAGB CO., 1142 W. 
Madison St.

Real Estate B'or Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nis cottage, ant dviejų lotų, gara
džius. Kaina tik $4500. Greitam par
davimui — apleidžiu miestą. Agen
tų nereikia. 5443 S. Ridgewood Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 
naujas 3 flatu namas, po 6 kamba
rius flatai, 3 karų garažas, netoli 76 
ir May St., kiuna $26,500, cash 
$5500, arba mainysim j bungalow, 2 
flatu arba medinį, išmokėtą.

SUl.I.IVAN ANT> OASEY 
7221 S. Hulstecl St.

Triangle 1606

PARDAVIMUI 2 flatų namas su 
mažu groseriu ir saliuno fixtures. 
pigiai. 1912 Canalport Avė.

SAVININKAS apleidžia miestą, 
turi parduoti 2 aukštų mūrinį na
mą, 5-6 kambarių, 2 karų garažas, 
geroj apielinkėj, atiduosiu j mainus 
už $15,000, parduosiu už $10,700, 
cash $2000, kitus išmokėjimais.

Atsišaukit,
2117 N. Western Avė. 

Brunswick 0862

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

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

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

BUNGALOWS
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 biskj įmo
kėti, kitus kaip rendą. Telefonuo-
kit savininkui Glenvievv 224 dėl su
tarties tarpe 9 ir 5 valandos po 
tų arba rašykit

Real Estate For Sale
_____ Namai-žemė Pardavimui_____

Patarimas Publikai I
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

VISAD03 yra patartina kriep- 
ties pa*

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

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

SAVININKAS labai serga, turi 
parduoti tuojau. Tas ilgai nebus. 
$1500 pigiau, pardavimui 2 aukš
tų mūrinis namas, 2 krautuvės, 1 fl., 
2 karų mūrinis garažas, karštu van- 
deniu šildomas, bizniavas namas, pri- 
imsiu lotus Kaipo dalį įmokčjimo. 
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. 
Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. 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 va
karais ir nedėhoj. Budavotojas. 7168 
W. Grand Avė., Merrimac 9412.

NIEKO NEBEIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungalows, 
vasarnamiai, pakeliam namus. įdė
liam cementinius pamatus, pleiste- 
riojani, dengiant stogus, įvertam 
phimbingą, inalevojam ir pertai- 
som. Dykai apskaitliavimas ir pla
nai. Stanton Const. Co., 6347 South 
VVestern avė. Tel. Hemlock 2636.

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, 
ca.sh $2,000. Haave, 2346 N. Cicero 
Avė. Capitol 2510.

pie-
arba rašykit

H. F. RITTER, 
Box A, 

Glenview, III.
5 KAMBARIŲ medinis bungalow, 

45 pėdu lotas, 7 pėdų skiepas, di
deli viškai, gera transportacija, ran
dasi prie Konrad Avė., Lyons, III., 
netoli Ogden Avė. Atsišaukit 4124 
Conrad Avė., Lyons. Imk Bušą prie 
Westem Electric į vakarus iki Kon- 
iad Avė. į Lyons.

i ant kranto upės ir privačio 
ežero 700 pėdu ilgio, 10 pėify gilio 
ežeras tarpe kalnų, strytkaris su
stoja prie durų, cementinis kelias, 
elektra, vanduo įvestas, moderniš
kai viskas įtaisyta. Labai gera vie- 

sij (vyn- 
„ ... nių, gru-

šių, slyvų etc. etc., 3 akrai puikaus 
miško.

--------- 1------------------------------------- ta dėl rezorto. 20 akrų grėpsi 
PARDAVIMUI grosernė delicattes- uogių), 9 akrai obuolių, vysniPARDAVIMUI groseme delic 

šen, ice creajn, saldainių biznis gera 
pardavimo priežastis, patirsit ant 
vietos. 4314 S. Wood St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, nes apleidžiu miestą. 5124 South 
Kedzie Avė.

PARDAVIMUI saliunas, pusė ar 
visą su 4 kambariais. Geras biznis. 
Priežastis: turiu du bizniu. 3221 W. 
38th Sb

PARDAVIMUI karčema, pigiai, la
bai geroj • vietoj. Prie dirbtuvių, 
svetimtaučiu apgyventa. Dvi vietas 
negaliu apdirbti, nepraleiskite šitos 
progos. 461 W. 43rd St.

PARSIDUODA grosernė, yra ken
džių ir cigarų. Gera proga pada
ryti pinigų. Renda pigi $25.00 j 
mėnesį, 4 kambariai pagyvenimui. 
221 W. 62nd St.

8.—6 kambarių gyvenamas namas, 
2 didelės baimės, 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 dolerią. Gali
te pirkti įmokant 8,000 dolerių, o li
kusius išmokėjimui sutartam laikui. 
Neša didelį pelną.

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

5. —Rezortas (vakacijų vieta) iš 
54 dkrų 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

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.

PARDAVIMUI krautuvė, cigarų, 
cigaretų, saldainių, mokykloms 
smulkmenų, nesvaiginamų gėrimų; 
gyvenimui yra 5 kambariai, ant . . , ,T , . . , .
kam  tarp 2 mokyklų. 1730 South ylr‘“ve' Namas 25 kambarių kaipo 
Union Avė . hotelis, 17 namukų (cottage) su 1

 ' ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi
hotelis, 17 namukų (cottage) su 1

PARDUOSIU už teisingą pasiūly
mą saldainių štorą ir mokyklos reik
menis, netoli mokyklos ir vienas blo
kas j parka. Priežastis: vienas ne
galiu apdirbti; yra 2 kambariai gy
venimui, garu šildoma. 2640 W. 69 
Street.

PARDAVIMUI grosemė, ice cream’ 
ir saldainių krautuvė, 4252 S. Ar- 
teslan St. 1 • .

fiatogumai. Garažius 12 automobi- 
ių. Valdomasis kambarys talpina 

130 žmonių prie stalo, prie jo vir
tuvė ir kambariai patarnautojams, 
virėjams etc... Puiki apielinkė. Par
duodama su visu įrengimu k. t. lo
voms, pečiais, indais, golfo laukui 
reikalingais įrankiais. Arti gelžke- 
lio, strytkaris čia pat stoja. Reika
laukite fotografijų.

Kaina tik 70,000 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

DEL priežasties išvažiavimo j 
Lietuvą, esu priverstas parduoti sa
vo kriaučių dirbtuvę, yrą vertas 
$2000, parduosiu už $1200, Atsišau
kit. 3404 So. Halsted St.

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

Aukso proga maini- 
ninkams

IŠSIMAINO puikus bizniavus 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 bizniavęs 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 bungalow, lotų, bu- 
černės, automobilio, dry goods štoro, 
restauranto, farmos arba kas turite 
kitam mieste namą, priimsiu kaipo 
pirmą jmokėjimą, tas namas turi 
būt parduotas arba išmainytas j 
trumpą laiką.

IŠSIMAINO muro garažas, su na
mu, mainysiu ant Sprivatiško namo, 
pepaisant 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

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

WALTER J. PAUL
6601 S. Westem Republic 4170
3286 W. 55th St. Hemlock 238?

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

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

NORIU PARDUOTI už “Cash” 
arba mainysiu i 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. 
|arp Marųuetto Parko 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.

GRAYS LAKE, ILL.
PARDAVIMUI 14 kambarių room- 

ing house, arba priimsiu pusininką, 
gera proga. Viena moteris negaliu 
apsidirbti. 4502 S. Emerald Avė.

8846-50 W. GRAND AVĖ.
2 nauji po 5 fintus namai. 3-5, 2-4 kam

barių. 2 karų garažas, uždaromos lovos, 
garu tildomas, viskas iAronduota, kaina 
5*32,000 kiekvienas, cash $6,000.

3725-27 W. GRAND AVĖ.
Naujas namas, ką tik užbaigtas, 10-4 ir 

3-3 kambarius, 2 krautuvės, 4 karų mūri
nis garažas, kaina $76,000, cash $16,000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CRYSTAL AVĖS.

Nauji namai, po 4 kambarius flatat. už
daromomis lovomis, viskas itrenduota. kai
na $37.000. cash $5,000.

J. MONTENEGRO BLDR. 
Spaulding 1013

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

Matykite savininką.
S. DYOKAS,

5443 So. Shields Avė.
Tel. Boulevard 6933

Vienas didelis kavai kas žemės apie 
90 akrų daikte, po $500 už akrą, ir 
du trikampiai apie po 3 akrus kiek
vienas po $800 už akr?|. 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

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė, geroj apielinkėj, išdirbtas biznis 
per 18 metų. Suprantančiam šį biz
nį gera proga. 642 W. 18 St. MES turim pardavimui M 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
vieną, jie verti daugiau, išmokėjimais 
po $2 j savaitę. Naujienos, Box 1072, 
arba šaukit State 0732.

19 8ANDBI.IO BARGENAI 
),000 Tcrtfia naujų rakandą ir kaurų 
būt itparduota labai piktai.

■ . .......  $205
$475 
! 88 

45 
55 
88

$10

$30 
tori L_. ____ , _. .
4 kambarių, verti $1000 ------- ---
4 kambarių, verti $2000 .............. ...
$200 Mohair Frieze seklyčios setus — 
$450 Frieze seklyčios setas ----------
$150 rieAutinls valgomo kamb. setas 
$185 5 Arnotų walnut miekrulmlo setas . 
Coxwell krėslai, kaurki visokios rųtles.

Arnotą pusryčiams setas  
Klauskit Mr. Parmel 

COLLINS STORAGE 
5114 Madison Street 

Atdara vakarais iki 0, nedalioj iki

5

6

50% PIGIAU UŽ DOLERĮ
Wal. valg. kamb. setai, mohair 

sekly, setai, 9x12 Wilton kaurai, 
daug kitų bargenų. GOODMAN 
FURNITURE CO., 521 W. 63rd St. 
Phone Normai 4745.

PARDAVIMUI groseris ir smulk
menų, taipgi laikome visokių gėrimų 
ir ice cream; gera vieta, pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos. 10632 
Edbrook Avė., Roseland, III.

flARDAVTMUI ice cream 
pąrlor, kendžių, cigaretų ir ci
garų. Biznis per ilgus metus 
išdirbtas. Prie Mildos teatro.

3150 So. Halsted St.
Victory 3313

Hampshire, III.
400 akrų, geri budinkai, yra gerai 

privestas vanduo dėl galvijų visam 
metui, kaina $200 akrui.

J. B. INDEiRRIEDEN CO.
- 516 W. Erie St.

Superior 1512

KAMPINIS lotas pardavimui 90x 
131 Hinsdale, III., kaina $2500; cash 
reikia $1500. Werner. 3432 Scuth 
Morgan St. Tel, Boulevard 5976.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų 6 ir 
6 kambariu kampinis medinis namns, 
ant akmeninio pamato. Forais ap
šildomas L flatas, pečiais 2ras fialas. 
Garadžius vienai mašinai. 500 W. 81 
PI. kampas Normai Avė. Savininkas 
Tel. Vincennes 4571.

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

DR. VALLELY, 
4750 Sheridan Road 

Sunnyside 5879


