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Lietuvos Lenkijos ginčo 
klausimas atidėtas

Britų užsienio ministeris 
smerkia Lietuvą

Paskelbimą Vilniaus Lietuvos sostine va 
dina erzinimu ir provokavimu lenkų

GENEVA, Šveicarija, birž. 
6. — Pasiūlyta Tautų Sąjun
gos taryboje rezoliucija, kuria 
reikalauta, kad Lietuva grei
tai baigtų savo ginčą su Len
kija, buvo šiandie atmestai 
Prieš rezoliuciją balsavo vie
nas tik Lietuvos ministeris pir
mininkas Voldemaras, l>et re
zoliucijai priimti reikia visų 
balsų, neišskiriant nė ginčo 
dalyvių.

Po to buvo priimta kita. 
Anglijos užsienio ministerio 
Chamlierlaino pasiūlyta rezo
liucija, kuria klausimas atidė
ta rugsėjo mėnesio sesijai.

Francija ir Anglija viešai 
pareiškė taryboje, kad Lietu
vos Lenkijos nesusitaikymas 
savo ginče dėl Vilniaus suda
rąs pavojų Europos taikai.

Paul Boncour, Francijos so
cialistas, kuris taryboje užima 
užsienio reikalų ministerio 

Briando vietą, buvo dar griež
tesnis ir už Anglijos Cham- 
berlainą. .Jis proponavo nusta
tyti galutinai laiką, iki kurio 
lietuvių lenkų ginčas turįs būt 
pabaigtas tiesioginėmis derjr- 
homis, o jei iki nustatyto lai
ko nebusią susilaikyta, tai Tau
tų Sąjungos taryba turėsianti 
pati įsimaišyti ir pasirūpinti 
dalyką greičiau likviduoti.

Tokį Francijos atstovo pa
reiškimą daugelis taryboje bu
vusių palaikė kaip davimą 
Lietuvos premjerui Voldema

rui suprasti, kad savo spren
dimą taryba galinti priversti 
pildyti, Tautų Sąjungai pavar
tojant, jei reikia, finansines ir 
ekonomines bausmes.

Anglijos užsienio ministeris 
Chamberlain Lietuvos paskel
bimą Vilniaus savo sostine 
charakterizavo kaip erzinimo 
ir provokavimo aktą. Lietuva 
elgiantis čia taip, kaip nė vie
na didelė valstybė nedrįstų 
elgtis su kita didele valstybe,
pasakė Chamberlain. “Natūra-J.

I iškas dalykas, kad simpatija 
visados linksta silpnesnėms 

.valstybėms,“ sakė jis, “bet jei 
mažesnė ir silpnesnė valstyl/ė 
išeina iš vėžių ir ima erzinti 
ir provokuoti galingesnę už sa
ve. arba pasirodo nenuosaiki, 
atkakli ir nesukalbama, ji pra
randa savo kaimynų simpati-

na- 
Voldema- 

ir agitato- 
SU- 

pik-

aupasidarė taip
pirmininkas
trumpam laikui

po to ginčas vėl

Chamberlain graudeno Vol
demarą būti taikingesniam, ta
čiau Lietuvos premjeras atšo
vė, kad susitaikymas daugiau 
pareinąs nuo Lenkijos, nekad 
nuo Lietuvos. Jis protestavo 
prieš Cbamberlaino pasiūly

mą, kad taryba priimtų nau
ją tuo klausimu rezoliuciją ir 
kaitriai kvestionavo Zaleskio, 
Lenkų užsienio ministerio, nei
gimus, jogei nė kokios gink
luotos lenkų bandos nesisiekią 
nuversti Lietuvos valdžią.

Kaišiodamas tarybos 
riams fotografijas 
ras sušuko: “štai
rių fotografijos. Jie bus 
imti ir teisiami už savo 
tadarybes!’’ 

Atmosfera 
dringa, kad 
uero ĮKisėdį 
paliovė. Kai
pakelta, Voldemaras atsisakė 
klausyti Cbamberlaino ir pir
mininko Aguero graudenimų 
ir priimti rezoliuciją, kad iki 
ateinančios tarybos sesijos 

rugsėjo mėnesį lietuvių lenkų 
ginče turi būt prieita prie su
tarimo. ; ’w

Voldemaras spyrėsi, kad jis 
negalįs prižadėti, kad iki rūg
ėjo mėnesio Bus susitaikyta, 
r klausimas buvo atidėtas to

liau.
Adači, Japonijos atstovas, 

pasakė, kad nors Japonija es- 
inti toli nuo Europos, tačiau 
kiekvienas pavojus Europos 
taikai galįs paliesti ir viso pa
saulio taiką, ir jis ragino re-

Vėl viena partija Atlanto skridikė Ruth
skris per Atlantą Elder — filmų aktorė

Kaip šiandie pasiruošę išskri
sti du vyrai ir moteriškė

NEW YORKAS, birž. (i.
Vėl viena partija bandys skri
sti iš New Yorko per Atlan
to vandenyną į Europą. Co
lumbia aeroplanu 
kaip rytoj (šiandie) išskristi 
per vandenyną Miss Mabel 
Boll ir pilotai Oliver le Bou- 
tillier, 
kūnas, 
jis iš

HOLLYWOOD, Cal., birž. 
6. — Atlanto skridikė Ruth 
Elder tampa filmų aktorė. Ji 
pasirašė kontraktą su Para- 
mount-Famous-Lasky “produ- 
cer’iais“ ir vaidins su Rich
ardu Dix.

pasiruošė T « . .
iš rišti Lėktuvas su plasnojan

buvęs britų armijos la 
ir kap. Artliur 

Minnesoto^.
Argo

Amerikon atvyko vo
kiečių astronomas

6. — 
,New 

vokie-

XEW YORKAS, birž.
Garlaiviu Columbia j 
Yorką atvyko žinomas 
čių astronomas, I)r. G. Struve,
Berlyno Universiteto observa-' 
tori jos Neu-Babelsbergo direk
torius. Jis vyksta j Yerkes

Observatoriją VVilli a m s b a y, 
Wis., o paskui žada atlankyti 
Liek Observatoriją Mount Wil- 
sone, Galifornijoj.

čiais sparnais
birž. 
new- 
ban-

ST. AUGUSTINE, Fla., 
6. Kap. George White, 
yorkietis, vakar čia darė 
dymu» su savo išrastu lėktu
vu su plasnojančiais sparhais, 
ornithopteru vadinamu, ir ko
jų pajėga varomu. Kad lėk
tuvas galėtų įsibėgėjęs pakilti 
j orą, galą jis buvo automo
bilio velkamas. Pakilęs j orą, 
ornithopteras paskrido 200 pė
dų ir sugedo.

Illinois legislatura 
išsiskirstė

SPRINGF1ELD, 111., birž.
— Illinois legislatura šiandie 

išsiskirstė.

(k

Kinų nacionalistų 
avangardas įėjo į 

šiaurės sostine
Pilietinio karo Kinuose 

pabaigos pradžia

Lietuvos žinios,Žydai jau turi surinkę 
$7,200,000 koloniza

cijai Rusijoje
NEW YORKAS, birž. 6. — 

Žydams kolonizuoti ’ ūkiuose 
Rusijoj, American Jevvish Joint 
Agricullural korporacija (Ag- 
rc-Joint) jau surinko $7,200,- 
0(10. Siikiama surinkti $10,- 
000,000.

'los organizacijos pirminin
ko James M. Bosenbergo pra
nešimu, sovietų valdžia suti
kus žydų kolonizavimui ūkiuo
se duoti taipjau- 20 milionų 
rublių, jei tokią sumą žydai 
surinksią Jungtinėse Valstybė
se iki šių metų spalių mėne
sio 30 d.

Ieškojimai prapuolu- 
sio Italia dirižablio 

be vaisių
Norvegų lakūnas nera

do nėjokių pėdsakų ___ . i
OSLO, Norvegija, birž. 6. 

— Iš Špicbergeno praneša, 
kad Įeit. Luetzow Holm, nor
vegų aviatorius, buvęs išskri
dęs ieškoti prapuolusio gen. 
Nobile dirižablio Italia, bet nie
ko neradęs. ♦

Ieško dvi -ekspedicijos

KINGS ĮLANKA, Špicberge
nas, birž. 6. — Dvi ekspedici
jos, išvykušios prapuolusio di
rižablio Italia ieškoti, jokių 'jc 
pėdsakų nerado. Viena ekspe
dicija, tai ledų laužomojo lai
vo Braganza, išplaukusio j 
vandenyną į šiaurę nuo Špic
bergeno salų. Antra ekspedi
cija, tai kuopos alpieČių, pės
čių išvykusių salos gilumon 

i j rytus nuo Kings Įlankos, tuo 
spėjimu, kad dirižablis Italia 
galėjęs nukristi šiauriose salos 
dykumose.

Kratos ir areštai Lie
tuvoj nesiliauja

PAPILYS, Biržų apskr.
Iš 10 j 11 gegužės mėn., nak
tį, buvo padaryta krata pas 
mokytoją J. Vilminį, Joną 
Narbutą, Edv. Trečioką, J. Va- 
riakojj ir St. Naktini. Nieko 
nerasta, bet minėti asmenys 
išvaryti j Biržus, ir patalpinti 
kalėjime. Ištardžius, mok. J. 
Vilminis išvežtas j Panevėžio 
kalėjimą, o visi kiti paleisti.

PEKINAS, Kinai, birž. (». 
— šiauriečius nuveikusios Pie
tų Kinų (nacionalistu) kariuo
menės avangardas šj rytą įėjo 
j Pekiną, iš kurio buvęs Šiau
rės Kinų diktatorius Časig Tso
linas paspruko į Mukdeną, 
Mandžurijoj. Pirmas pietiečių 
įėjo į šią siautės sostinę gen. 
Ten Hsuileng, šansi kariuo
menės vadas.

į nacionalistų paėmimą Pe^ 
kino žiuYiiną kaip į pabaigos 
pilietinio Kinų kari; pradžią.

Buvęs čango premje
ras Koo Tientsine
IENTSIN, Kinai, birž. 6. 
į Tientsiną šiandie atvyko 

prem
ijų vęs 
susto- 
laukia 
j ku-

(Atlantic and Pacific Photo]

Wilbur Glenn Voliva, dvasiškas ir svietiškas valdonas 
no katalikų bažnyčios, Zion City, III. 
kratija (kuV dvasiška valdžia yra ir svietiškas valdonas), 
ir visas miestelio turtas priklauso Volivai. TeČiaus jo para pijo- [ - - 
nys patraukė jį ir kitus savo dvasiškus vadus teisman, reika- Vellington Koo, buvęs 
Jaudami $10,000,000, nes jie bažnyčios turtą naudoją asmenį- jeras, 

Volivos miestely • (Zion, netųl Waukegano) nega- finansų ministeris.

Ten gyvuoja pilna teo-
Ten

niam pelnui.
Įima niekam rūkyti, nėra daktarų ir aptiekų, o mokyklose mo
kinama, kad žemė yra plokščia, kaip kokis blynas.

Chicagietė laimėjo Septyni jaunuoliai 
pasaulio gražuolių užmušti tramui už- 
karalienės titulą gavus automobilį

. Buvusio ministerio 
Petrulio byla

KAUNAS. šiomis dieno
mis Variausias Tribunolas sa
vo posėdy svarstė p. IVtru- 
liui bvlos iškėlimo tvarka. Vy
riausias Tribunolas pripažino, 
kad p. Petrulis, kaipo buvęs 
ministeris, be Seimo sankcijos 
negali būti patrauktas teis
man. Vyriausias Tribunolas 
pripažino, kad p. Petruliui by
lą iškelti gali tik Respublikos 
prezidentas. Kitiems gi valdi- 
ninkamš byla galinti būti iš
kelta paprasta tvarka.

ir Vang Keiniu, 
Jie

jo Britų koncesijoje ir 
instrukcijų iš Mukdeno, 
rį pabėgo buvęs šiaurės Kinų 
diktatorius čang Tsolinas.
, Instrukcijų, ką jie turi da
ryti, jiems teks turbut ilgiau 
palaukti, kadangi, kaip dabar 
girdėt, per traukinio išsprog
dinimą, Čang Tsolinas buvęs 
daug skaudžiau sužeistas, ne 

Į kad oficialiai buvo pranešta.
[Telegrama iš Tokio vakar 

SPRINGFIELD, III., birž. (i. skelbė, kad buvęs diktatorius 
Ties Bidgley, dvyliką my- fiang Tsolinas nuo žaizdų jau 
j pietus nuo Springlieldo, es:;s mirps, tiR jo mirtis laiko-

gavus automobilį
šeši užmuštųjų berniukų 

mergaičių vienos šeimos
Miss Van Hueson tarptautinia

me gražiųjų merginų kon- 
teste pripažinta gražiausia

birž.
p-lė 

chicagietė, tarpumiesčio eįektrinis vago-' ma slapty.] 
amei ikii qių gražuolių kontes- nas SU(|au^ė §kerskely automo- — 
te užvakar laimėjusi “Miss 
America” titulą, vakar tarp
tautiniame konteste, kuriame 
dalyvavo dešimt svetimų kra
štų gražuolių, buvo taip pat 
pripažinta visų gražiausia ir 
vainikuota kaip gražiausia pa
saulio . mergaite - “Reauty 
Queen of the Universe.”

Be pasaulio gražiausios ti
tulo ir teisės nešioti aukso ka
rūną, p-le Van Hueson gauna 
dar $2,900 dovanų pinigais.

Kitos kontestantėš gražumo 
I prizus, nuo antro iki dešim
to, laimėjo: Raymonde Allain 
iš Francijos; Livia Marracci 
iš Italijos; Mildred Golden iš 
Denver, Colorado; Audrey Rei- 
lley iš Charleston, W. Va.; 
Irene Hill 
dos; Anna 
semburgo; 
(Kolumbus, 
brow iš San Antonio. 
Helen Paris iš Tulsa, Okla. 

-------------- —
Mokytojai dėl vietų at

sižadėjo unijos
SEATTLE, Wash., birž. 6. 

—’ Organizuoti vietos aukš
tesnių mokyklų mokytojai ir 
mokytojos išstojo iš Amerikos 
Mokytojų Federacijos ir pasi
rašė su mokyklų komisija kon
traktus.

Kontraktuose numatyta, kad 
mokytojai, mokiną Seattle mo
kyklose, negali būt unijų ‘na
riai.

ESTON, Texas, 
“Miss Chicago”, 
in H ueso n,

važiavo septyni
Visi

i Daugiau Japonijos ka
riuomenės Šantunge
TSINGTAU, Kinai, birž. <>.
Vakar j čia atvyko dar du 

tūkstančiai japonų pėsčiosios 
kariuomenės ir 600 artilerijos 
kareivių. Tuo budu dabar ja
ponų kareivių šantungo pro
vincijoj skaičius siekia 17,80(1, 
kurių 0,000 yra, Tsinane, Šan
tungo provincijos sostinėj.

bilj, kuriuo 
berniukai ir mergaitės, 
jie buvo vietoj užmušti, o au
tomobilis amžinai sudaužy
tas. Užmušti buvo Samuel B rū
bą ker, 19 metų amžiaus, ku
ris šoferiavo, ir keturios jo 
jaunesnės seserys ir brolis, ■ 
taipjau jų kaimynų vaikutis 
Chester Wiley, 5 metų am
žiaus. Visi iš Virden mieste
lio. Nelaimė atsitiko jiems

. i • namo iš Diveinono Įįajp įmonės yra nUSl- 
miestelio. i . . t •statę prohibicijai

Latviai klauso Lenkų?
Incidentas su “Mes be Vilniaus 

nenurimsim“

RYGA, geg. 21. [Lž]. — 
Kaip žinoma, Latvijos lietu
viai Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvių šventoj dainavo 
Rygos radio studijoj.

Prieš koncertą dirigentas bu
vęs įspėtas, kad choras nedai
nuotų “Mes be Vilniaus nenu
rimsim”. Esą Lenkų atstovas 
protestuojąs prieš dainos dai
navimą per radio.

iš Calgary, Kana- 
Friedrich iš Luk- 

iMary Horlocker iš 
Ohio; Auna Dc- 

Texas;

—r———————
Will Rogers sužeistas 

aeroplano incidente
LAS VEGAS, Nev., birž. 6. 

— Will Rogers, garsus jumo
ristas, l)r. Cheney ir pilotas 
Kelly buvo šiandie sužeisti, jų 
aeroplanui, bandant nusileisti 
čia, atsidūrus 
ir persivertus 
sižeidimai nė 
gi. Jie skrido
j Salt Lake City.

nosim į žemę 
per galva. Su- 

vieno nepavojin- 
iš Los Angeles

“Snnihprn Crn<i<s” kelio. g matančiam prohibiei;oe SOllinern vros® Kelio- agentui atsisakė padėti 
nė is Fidži į Australija -------

-----------  | PARKERSBU'RG, W. Va.,
ŠUVA, Fidži salos, birž. 6. birž. 6. — Elizabeth kely, apie 

“Southern Cross” mono- dvidešimt mylių j rytus nuo 
planas pasirengęs rytoj 3 vai. j Parkersburgo, įvyko kautynės 
po pietų [Cbicagos laikrodžiu tarpi dviejų prohibicijos agen
tai bus trečiadienio 10 vai. va- tų ir penkių svaigalų kontra- 
karo] išskristi iš čia j pasku- bandininkų. Vienas prohibici- 
tinį kelionės per Ramųjį van- ninkas, Summers, buvo mirti- 
denyną galą, j Brisbane, Au
stralijoj, 1,750 mylių tolumo.

nai pašautas, o butlegeriai 
sveiki pabėgo. Pašautojo' drau
gas Burdett kreipėsi j vietos 
gyventojus dėl pagalbos, bet 
žmonės, sužinoję, kad pašau
tasis yra prohibicijos agentas, 
atsisakė gelbėti. Bmrdett tu-

Lenkų miestelis įsigeidė 
“prohibicijos”• ♦

VARŠAVA, Lenkija, birž. 6.
— Pruškove, Varšuvos prie- rėjo telefonui) t i į Parkersbur-
miesty, gyventojai nubalsavo 1 gą, kad iš ten atsiųstų pagal- 

užginti pardavinėjimą svaigių-' bos mirštančiajam, 
jų gėrimų.

Aspirantų į prezidentus 
kampanijų išlaidos

WASHINGTONAS, birž. 6. 
— Senato komisijos kampani
jų fondams tyrinėti praneši
mu, penkiolika republikonų ir 
demokratų aspirantų į Jung

tinių Valstybių prezidento suo- 
' lą savo kampanijoms kandida
tūrai gauti yra išleidę ben
drai $731,078. Kone pusę tos 
sumos, būtent $380,822, yra 
išleidęs Hoover. Antras dau
giausiai — $121,471 — yra 

Šiandie saulė teka 5:15, lei-, išleidęs Smith, New Yorko gū
džias! 8:22. Menuo teka 11:27 bernatorius. 
vakaro.

*ORFIŠ:
ir apiMinkei fede- 
biuras šiai dienai

gražu ir truputi

Chicagai 
ratinis oro 
pranašauja:

Bendrai
šilčiau; lengvas mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 43° ir 54° F.

Mažiausiai, 
$115, išleido George.

yra

Žemė plokščia kai bly
nas, sako Zion City 

“popiežius”
NEW YORKAS, birž. 6. - 

Zion City, III., “popiežius” Wil- 
bur Glenn Voliva, grįžęs iš 
Europos, pareiškė baimės, kad 
Richordas E. Byrd, kurs ren
giasi skristi į pietų ašigalį, 
niekados iš ten nebegrįšiąs.

Voliva mat tvirtai tiki, kad 
žemė esanti plokščia, kaip bly
nas. Nuskridęs per antarkti
nius dyklaukiųs, Byrd nuo že
mės briaunos nugarmėsiąs j 
nežinomas bedugnes.

Banditai puolė Detroi
to laikraštį

Paspruko su $65,000, s u žeidę 
du policininku ir pašalietį

i>ETROIT, Mich., birž. 6. 
— šiandie priešpiet šeši gink
luoti banditai puolė laikraščic 
Detroit News biznio ofisus, 
kuriuose dirbo daugiau kaip 
150 žmonių. Pasišlavę apie 
$65,000, skirtų laikrąščio dar
bininkų savaitės algoms iš
mokėti, banditai automobiliu 

paspruko. Besigenant banditus 
buvo du policininkai ir vienas 
pašalietis pašauti.

SUDEGĖ LAIVAS; PENKI 
ASMENS IŠGELBĖTI

Įdomus suėmimas
KAUNAS. šiomis dieno

mis teismo tardytojo įsakymu 
suimtas ir pasodintas į kalė
jimą St. Grabliauskas. Jis kal- 
tinaVnas tuo, kad kai keli me
tai atgal jis buvo diplomatiniu 
kurjeriu Maskvoje, pil. Blaže
vičius esąs įdavęs jam 1000 
iolerių, kuriuos jis turėjęs per
duoti kitam asmeniui, bet Gra
bliauskas tų pinigų neperda- 
vęs.

Po to praėjo jau keli me
tai ir štai šis Grabliauskę su
ėmimas Kaune sukėlė ‘ didelio 
susidomėjimo. Grabliauskas, 
sako kad tuos pinigus ’ Blaže
vičius yra davęs jam ne per
duoti, »bet paskolom jam pa
čiam. Jis ir kvitą tai sumai 
esąs išdavęs; kuriame ten esą 
pasakyta, kad prie pirmo pa
reikalavimo skola privalės bū
ti grąžinta

Kaip žinoma, pil. Grabliaus
kas buvo suorganizavęs “Ta- 
xi” bendrovę, bet subankru
tavo.

GRĮŽĘS LIETUVON AMERI
KIETIS BANDĖ NUSIŽU

DYTI

NEW YORKAS, birž. 6. - 
Manhasset Bay sudegė moto
rinis laivas North Wind, ver
tės $75,000. Laivo savininkas 
F. Carney, jo žmona ir trys 
jų draugai buvo išgelbėti.

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Andrijavo valsč. Žadeikių 
kaime savo bute rastas per
plautu kaklu L. Kirbys, kuris 
nesenai buvo grįžęs iš Ameri
kos.

Kirbys padėtas Klaipėdos 
ligoninėn. Gyvybei pavojus pa
šalintas. Tardant paaiškėjo, 
kad Kirbys pats norėjo nusi
žudyti, nes sužinojęs, kad jo 
pinigai, vienos bendrovės jam 
siųsti iš Amerikos, pakely žu
vę.
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L.S.S. Pildomasis Komitetas:

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Salsted St.
P. Grigaitis, 1739 S. Halsted St.
Dr. A. Montvidas, 1579 Milwauke Av
J. Mickevičius, 1739 S. Halsted St
K. Baronas, 8605 S. Marshfield Avė.

— visi Chicago, U).

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — Franas Skamarakaa, 
6829 Calumet Avė., Chicago, III.

Sekretorius — Anton Jusas, 3959 Ar
cher Avė., Chicago, III.

Fin. Sekretorius — G. Mankus, Chi
cago, III.

Kasierius — A. Lekavičia, 2404 W.
DivisioA St., Chicago, Iii.

Knygius — A. Vilis, 2241 N. West- 
ern Avė., Chicago, 111.

Nariai — A. Kudrotas, A. Norbutas.

tivuoja: “Trispalvė pergalingai 
perėjo visą pasaulį (mat, ji bu
vo Napoleono vėliava), kada 
tuo tarpu raudonoji vėliava, 
raudona nuo liaudies kraujo, 
tik Marso lauką perėjo”.

Ir taip raudona vėliava liko 
darbininkų sąjūdžio ir Pirmojo 
Internacionalo vėliava. Po to ir 
raudonoji vėliava išsiplėtė per 
visą pasaulį, kviesdama j žy
gius ir naujus laimėjimus.

(“S.”).

LIETUVIŲ DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 851 Hollins St. Baltimore, Md.
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Raudonosios vėlia
vos istorija

Raudonoji vėliava kilusi iš 
Franciu i jos.

šimtmečius ji buvo vėliava 
absoliutinės monarchijos, kru
viniausiu jos priespaudos lai
kotarpiu. Ji reikšdavo, kad Uis 
miestas, virš kurio ji plėvėsuo- 
davo, yra apgulos būklėj. Ar 
pasišiaušdavo valstiečiai prieš 
dvarininkus ir dvasišikiją, ar 
sukildavo kokia provincija, ar 
susiburdavo elgetos ir kišeni
niai vagys kepyklas išplėšti, 
greit būdavo paskelbiama ap
siausties būklė, ir karalius liep
davo bokštuose ir virš viešųjų 
namų iškelti raudonas vėlia
vas.

Net ir per prancūzu revoliu
ciją raudonoji vėliava buvo mo
narchijos vėliava. Jos ženklu 
1791 m. liepos 17 d. Paryžiaus 
liaudis buvo šaudoma Marso 
lauke. Bet tai jau buvo pasku
tinis kartas, kada nuverstoji 
monarchija. norėdama atsi
griebti, buvo iškėlusi raudoną 
vėliava.

Bet, kas nuostabu, dar kada 
valdžia vartojo raudoną vėlia
vą. tuo pat laiku anksti ji is
torijoj pasirodo ir kaip revo
liucijos simbolis. 17 šm. vidu
ry frondos metu visai gaivališ
kai po raudona vėliava susibu
ria revoliucionieriai. Kada Con- 
de, žinomas “Karaliaus Saulės” 
(Liudviko XIV) laiku, susipyko 
su karaliaus dvaru ir užmezgė 
ryšius su Ispanija, pirma, ką 
jis padarė, tai apsijuosę plačia 
raudona šerpe. Kiek laiko po 
to fronda nugalėjo Bordeaux 
mieste ir paskelbė respubliką 
Tai buvo 1654 m. Ir šios res
publikos vėliava, kuri tbplėvė- 
savo miesto rotušėj keletą die
nų, buvo raudona.

Vėliau, 1680 m. sukilime tarp 
vadinamų “Bonnets Rouge” 
(Raudonkepurių) Bretanėj, vėl 
raudona vėliava, jm> kuria suki
lėliai buriąs.

Bet tik Francuzų revoliuci
jos metu raudona vėliava galu
tinai liko revoliucinės liaudies 
žeuklu, ir 1792 m. rugpiuty ji 
įgyjo tos reikšmės, kokią ir da
bar tebeturi.

1792 m. rugpiučio 10 yra at
mintina diena ne tik Francu- 
zijos istorijoj ir Europos de
mokratijos istorijoj, bet ir 
raudonosios vėliavos istorijoj.

Jau trejetą metų kovojo 
Francuzijos liaudis prieš seną
ją tvarką ir senąjį režimą, ku
ris jau savo pamatuose buvo 
sugniužęs. Feodalinė sistema 
buvo nušluota, betgi pasirodė, 
kad liaudis buvo praliejusi sa
vo kraują už stambiąją buržua
ziją ,kuri liaudį taip pat slėgė. 
Aristokratija buvo išvyta, bet 
priesaiką sulaužęs karalius ir 
visų neapkenčiama “Austrijie- 
tė” dar tebesėdėjo Tuljerijos 
pily. Abu tebegalvojo, kaip 
austrų, prūsų ir ispanų pagalba 
išskersti Paryžiaus “valkatas” 
ir grąžinti sau senąją galią. 
Emigrantai susirinkę Koblencc 
prie Reino ir kunigija kreipės 
į kitų šalių palocius, kad vėl 
atstačius Burbonų vienvaldys
tę.

Iš abiejų pusių buvo ruošia
masi j naujas kovas. Revoliuci
jos darbams užbaigti reikėjo 
naujo sukilimo ir naujos liau
dies revoliucijos, šą kartą ji 
buvo rengiama Paryžiaus 
smuklėse ir “klubuose”, o ypač. 
Sain-Antoine kvartale, kur pi
liečiai susirinkdavo “laisvę ir 
tėvynę gelbėti.”

šiuo laiku dar niekam nebu
vo kilusi mintis pasirinkti re
voliucijos simboliu raudoną vė
liava.

Pierre Gaspar Chaumette, 
Paryžiaus komunos sindikas 
1792m. ir vienas iš steigėjų 
“proto kulto”, kuriam vėliau 
heberistai nukirto galvą, rašo, 
kad raudonoji vėliava kilusi 
Cordollers klube, kur susirink
davo Dantono sekėjai. Daugelis 
komitetų darbavosi, beorgani- 
zuodami sukilimą. Vienas tų 
komitetų pasiūlė revoliucijos 
ženklu (simboliu) pasirinkti 
raudoną vėliavą su užrašu 
“Liaudies apgulos stovis prieš 
palociaus sukilimą”.

Chaumette dar prideda: “Po 
šia vėliava turi rinktis visi vy
rai, visi respublikonai, kuriems 
1791 m. liepos 17 d. Marso Lau
ke buvo nužudyta sūnūs, d ra u- • 
gas ar giminaitis”.

Kitas, gyvenęs tų įvykių me
tu, būtent Konvento narys 
Carra, kurs 1793 m. kartu su 
žirondistais buvo nugilijotinuo- 
tas, duoda kitokią versiją. Jis 
pasakoja, kad raudona vėliava, i 
kaip revoliucijos emblema bu- j 
vusi pasiūlyta ir priimta ma
žutėj smuklėj “Le Solell d’Or”. 
Vieną vakarą kaž koks liaudies 
įgaliotinis atvykęs į revoliucinį 
komitetą su raudona vėliava, 
kurią pats Carra pasiūlęs pri
imti revoliucijos vėliava su už
rašu: “Suvereninės liaudies ap
gulos stovis prieš valdančiųjų 
sukilimą”.

Kokia tikresnė versija? Ne
svarbu, tas dalykų esmės ne
keičia. Tik faktas, kad rau
donoji vėliava kilo iš Francuzų 
revoliucijos. Visi revoliucionie
riai ją sveikino pakilusiu upu. 
Su ja sukilo Paryžius 1792 m. 
rugpiučio 10 d., apgulė Tuleri- 
jos pilį, nuvainikavo karalių ir 
uždarė jį į kalėjimą. Po raudo
na vėliava šią atmintiną dieną 
žygiavo Paryžiaus liaudis. Po 
raudona vėliava gimė respubli
ka!

Raudonoji vėliava, vėliava 
pergalingos liaudies, tomis die
nomis pasiekė savo garbės vir
šūnės.

Tik Napoleono karinei dikta
tūrai pasisekė raudoną vėliavą 
nuplėšti ir jos. vietoj įsodinti 
trispalvę, kuri savo eile 1814 
m. buvo pakeista balta, lelijo
mis pauostu Burbonų vėliava.

Bet Paryžiaus liaudis neuž
miršo savo raudonosios vėlia
vos ir tų laimėjimų, kurie kar
tu su ja buvo jai atimti.

Metu didžiojo šilko darbinin
kų streiko 1831 m. Lyone, 
kaip ženklas skurdo ir bado, jo 
iniciatorių buvo iškeltu juoda 
vėliava. Bet 1818 m. liaudies 
rankose vėl suplasnojo raudo
na vėliava, ir darbininkai rei
kalauja laikinosios vyriausybės 
padaryti ją respublikos emble
ma. Poetas Lamartine prieši
nas tam reikalui ir jį taip mo-

Socialistų piknikas 
ir bankietas

Ateinantį sekmadienį Cook 
kauntės (Chicagos ir apielin- 
kės) socialistai turės savo me
tinį spaudos pikniką River- 
view Parke. Jisai bus nepapras
tas tuo, kad jame, kaipo' vy
riausias kalbėtojas, dalyvaus 
Socialistų Partijos kandidatas 
j prezidentus, drg. Normari 
Thomas. Jisai yra puikus kal
bėtojas, gilus Amerikos politi
kos Žinovas ir energingas ko
votojas už darbininkų reikalus. 
Kiekvienam protaujančiam dar
bininkui bus didelė nauda jo 
pasiklausyti.

Be drg. Thomas kalbės taip 
pat Kirkpatrick, Wm. Henry 
ii Cunnnea. Butų labai pagei
daujama, kad į pikniką atsi
lankytų kiek galint didesnis 
skaičius liettuvių darbininkų, 
nes tenai bus proga išgirsti 
daug ko naujo ir pamokinančio.

Ant rytojaus po pikniko, bir
želio 11 d., bus Douglas Park 
Labor Lyceum’e (Ogden and 
Kedzie Avės.) didelis socialistų 
bankietas drg. Thomas’ui pa
gerbti. įžanga į bankietą $1.50 
asmeniui. Norintys dalyvauti 
yra kviečiami iš anksto užsilai
kyti vietas Socialistų Partijos 
ofise: 803 W. Madison St., 
Room 315; Phone: Haymarket 
2010.

Internacionalo biuro 
susirinkimsa

Birželio 4 d. Ciuriche, Švei
carijoje, kur randasi Socialisti
nio Darbininkų Internacionalo 
sekretoriau raštinė, susirinko 
Internacionalo biuras. Svar
biausias šio biuro posėdžio už
davinys yra prisirengti prie In
ternacionalo kongreso, kuris 
įvyks rugpiučio (Aug.) mėn. 5 
d. ir tęsis iki rugp. 11 d. Be to 
biurui turėjo duoti raportą In
ternacionalo komisija kolionijų 
klausimui tyrinėti.

Telegramos jau pranešė, kad 
Ciuricho posėdyje tapo pa
smerkta Jungtinių Valstijų in
tervencija Nicaraguoje impe
rialistiniai siekimai centralinė- 
je ir pietinėje Amerikoje.

Milžiniška socialde
mokratų pajėga

Vokietijoje
Bendrose spaudos žiniose jau 

buvo paduota rezultatai rinki
mų, įvykusių gegužės 20 dieną 
Vokietijoje, į reichstagą, į 
Prūsų landtagą ir į kai kuriuos 
dar kitus landtagus (seimus). 
Tuose rinkimuose buvo skau
džiai sumušti nacionalistai ir 
taip pat gavo sunkų smūgį ki
tos buržuazinės partijos, daly
vavusios koalicijoje $u atžaga
reiviais demokratai, katali
kai ir liaudies partija. Rinki
mus laimėjo socialdemokratai, 
padidinę savo balsų skaičių ko
kiais 1,300,000 ir savo atstovų 
skaičių 21. Laimėjo apie pusę 
miliono balsų taip pat ir komu
nistai. Visų šalių socialistai to
kiais rezultatais, žinoma, pa
tenkinti.

Bet įdomu paklausyt, ką apie 
tų rinkimų pasekmes sako rim
tesnieji užsienių buržuazijos 
spauda. Anglijos liberalų “Man- 
chester Guardian”, pav. rašo:

“Rinkimų daviniai tiktai 
pagilina įsitikinimą. Įjūrį jau

senai turėjo Vokietijos tė- 
mytojai, kad Vokietijos vi
dujinės politikos ateitį val
dys socializmo augimas. 
Daug priklausys nuo Mask
vos. Jeigu Maskva liausis ve
dusi karą prieš Antrąjį (?) 
Internacionalą, tuomet ben
dradarbiavimas tarp Vokieti
jos komunistų ir socialistų 
bus lengvas. Bet Vokietijos 
darbininkų balsas, reikalau
jantis vienybės, yra taip 
griežtas, jogei neužilgio 
Maskva gali nebepajėgti lai
kyt Vokietijos darbininkų 
judėjimą silpną ir suskaldy
tą. Jeig-u bus pasiekta vieny
bė, tai gali būt taip pat pa
siektą absoliutiška dauguma 
(ko socialistai kartu su ko
munistais jau beveik yra at
siekę jau ir dabar).”

Vadinasi, tas liberalinės bur
žuazijos organas pripažįsta, 
kad Vokietijos socialdemokra
tai gali turėti netolimoje atei
tyje absoliutišką dauguma 
reięhstage, t, y. pasiimti į sa
vo rankas visą valstybes galią!

Toliau tas laikraštis šitaip 
įvertina socialdemokratų nuo
pelnus, steigiant demokratinę 
respubliką Vokietijoje. Sako:

“Vokietijos naminiuose rei
kaluose Prūsų valdžia ir Prū
sų seimas yra svarbesnis, ne
gu (visos) Vokietijos valdžia 
ir reichstagas. Prusai tikru
moje buvo iki šiol Vokietijos 
demokratijos tvirtovė. Mini$- 
teris prezidentas, Dr. Braun,

ir Grzezynski, vidaus reika- niai Ęuropos pagrindai tapo pa- imti ir tie, kurie dar kolkas 
lų ministeris, taip pat kaip 
ir jo 
Kari 
lingi 
ginu,
Vokietijos 
reakcijos 
ginusia jų 
liko pergalėtoja
centre ir visa Europa 
būt jiems dėkinga.”

pranokėjai tame urėde 
Severing, yra trys ga- 
vyrai, 
negu

, kurie yra dau- 
kas kitas, atlikę 

išgelbėjimui nuo 
ir fašizmo. Dau- 
dėka, * demokratija 

Europos 
turi

socialdemokra- jiems priešinasi.
Todėl ne tik 

skaičium, ne 
pajėga, bet ir

dėti daugiausia 
tų pastangomis, 
savo milžinišku 
tik savo fyziška
savo moraliu autoritetu social
demokratai šiandie užima tokią 
vietą pokarinėje Europoje, kad 
jų vadovybę bus priversti pri-|

Budrike Radio 
Skyrius 

pripi’dytas 
• kainos

ACID VIDURIUOSE

Visados yra i 
1929 modeliais ir 
mesnios kaip kitur.

RCA Radiola 
su tūbomis

Atwater Kent 
su lubomis

Atvvater Kent

18

37

38,

UŽ

už

naujais 
yra že-

$137.50

$110.50

buržuazija, 
Vokietijoje 
jau šiandie 
milžiniškus

8 tūbų už 
$150.00

“Phillips Milk of Magnesia” 
Geriau negu Soda

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

Per penkiasdešimtį metų tik
ras “Phillips Milk of Magnesia” 
yra užrašomas gydytojų, nes jis 
prašalina tris sykius daugiau 
acid iš skilvio kaipo saturated 
solution of bicarbonate of soda 
ir palieka skilvį liuesą nuo viso
kių gasų. Jis neutralizuoja gai
žumo rūgimą viduriose ir praša
lina visokius rugštumus iš vidu
rių labai lengvai. Be to dar, jis 

i vartoti negu 
; “Phil-

Taigi, kaip matome, protin
gesnieji užsienių 
kuri nenorėjo, kad 
grįžtų kaizerizmas, 
atvirai pripažįsta
socialdemokratų nuopelnus ne 
tik savo kraštui, bet ir visai 
Europai. Ir juk žinoma, kad ne 
vien tik aukščiaus paminėtieji 
trys draugai — Braunas, Grze- 
zynskis ir Severingas — išgel
bėjo Vokietiją nuo fašistinės 
reakcijos. Gal ne mažiaus už 
juos pasidarbavo tokie vyrai, 
kaip nabašninkas Ebertas, pir
masis Vokietijos respublikos 
prezidentas, Scheidemannas, 
pirmasis kancleris, Hilferdin- 
gas, didis socialdemokratų eko
nomistas ir finansininkas, ir 
daugelis kitų.

Bet šis faktas, kad Vokieti- daug malonesnis 
jos socialdemokratai išgelbėjo soda. Būtinai reikalaukit 
nuo reakcijos savo šalį ir visą lips’’. Dvidešimtis penki ir pen- 
Europą, tolyn darysis vis aiš- kiasdešimtis centų buteliukas, 
kesnis ir aiškesnis, juo be.šališ- L»i]e kokioje aptiekoje. “Milk of 
kiau žmonės sugebės pažvelgti Magnesia” yra U. S. Užregis- 
į tuos įvykius, kuriuos Vokie-1 truota Trade Mark per The 
tija pergyveno per pastarąjį Charles H. Phillips Chemical Co. 
dešimtmetį. Yra neužginčija- ir jo pirmtakuno Charles H. 
mas faktas, kad naujieji politi-;Phillips nuo 1875.

TheTourlng liAE 
«r Roadtter T“ JZ J
The JrOE
Coach.. ••••. JOJ

s:,...... ’595
The 4-door Sz *7 r 
8edan............. Oi J
The Convertible

?695
The Imperla! SrZ 1 C 
Landau...........t L J
Utillty Truck $XQC 

(ChaMiaOnty)
Light Ddlverv 

(Chauta Only) J IJ
Ali prlce* f. o. b. Flint, 

Michigan
Cfeeck Chevrolet 
Dellvered Prieš*

They inetude the low« 
• •t handling and 
flnancing chargaa 

avallabla.

Karas dėl įpasidžiau- 
gimo visai šeimynai-- 
Coach tiktai, $585 s

Tie karai padaryti su pui
kiomis Fisher bodies, pui
kių stylių, . patogus, ele
gantiški kurjuos visos mo
terys mėgsta... su juo ga
lima greit važiuoti, greit . 
starduoti, jis turi viską 
ko žmonės reikalauja iš ka
ro... ir jį taip lengva val
dyti, kad kiekviena mylia 
važiavimo yra ;vien tik 
malonumas — didesnis ir 
Geresnis Chevrolet teikia 
naują smagumą važiavi- 

. mui tūkstančius mylių to

lumo. Jis yra ruimingas, 
patogus ir turi 107 colių 
vvheelbase... Turi stiprius, 
neužsirakinamus 4 ratų 
brekius... ir labai lengva 
gyrais valdomą mechaniz
mą, visur su bąli beari il
gai s — Jis yra visur pri
pažintas kaipo patogiau
sias pigiomis kainomis ka
ras!
Jų yra septyni gražus mo
deliai. Atsilankykit ir ap
žiūrėki! juos šiandie.

Atlankykit arčiaus} Chevrolet Vertelgų
Chevrolet turi lietuvių departamentą. Kuomet jus atailankysit pas mus ar pas kitus 

Chevrolet vertelgas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

SOUTH
F. 1,. Cruivford Motor Kalei 

0321 Cottngo Grove Av®. Wltte Motor Moles 
Bluc Hiatui, m.

• Hchuller A Hufner Chevrolet Co. 
4741 CottiiKO Grove Avė. 

Spooner Motors, Ino. 
Ilurvey, Iii.

McMunus Motor Sales 
6711 8. Wcsiern Avė. 

Michigan Avė. Chevrolet Co. 
•4?:i4 8. Michigun Avė.

NiehiirK«r Chevrolet Company 
7714 Stony Islaiul Avė. 

A. J. Oosterbeek Motor Co. 
7511 S. Hnlsted St.

Orine Bros. Shcets Motor Co.
OS’BJ Cottuge Grove Avo.

» Stiperlor Motor Hales
0913 N. I(alste<i St.
SOUTH—(ContIniietI)

Help Chevrolet CoinpiMiy 
8GIŽ2 Coininerclal Avė. 

namie Motors, Ine. 
ChleiiRo HelRlits, III.
younr A Hoffnian 

1709-11 w. 9ftth 8t.
Argo Motor Coinpnny 

3311-15 Archer Av-e., Argo. Iii.

Ashliinil Avė. Motor Kales 
5430-4% S. Ashland Avė. 

Normun M. Barniu Chevrolet Hales 
9339-13 W. lllth 8t. 
Matiniai, Chevrolet Sales 

351<l -9 Archer Avė. 
Caloy Brothers 

10038 S. Michigan Avė. 
r NORTH

Uptown Motors Corporation 
•1859 Broadivuy 

Veseett-^clioulau Company, Ino. 
1215 Uhieugo Avė.. Evanston 

NORTH—(Contlnned) 
Albany Park Motor Hales 

310% Lawr<nco Avė. 
Blameuser-Egan Chevrolet Sales 

Nlles Center, iii. 
Bes Daines Motor Co. 

Dės Plnlnvs, III. 
Milivunkce Aveniie Motor Sales 

%501 MlhvHiikee Avė. 
ĮVEST 

Hinart Chevrolet Company 
Lu Grangc, II). 

Bes riiiincH Vallcy Motor Sales 
I.emont. III. 

VVi’st Aulo Sales 
9033 Waslilngton Blvd.

llrlje Motor Kales 
<15'48 Roosevelt Koad. Oak Park 
George W. Durst Chevrolet Co. 

741 W. Jackson Blvd.
WKST—(Contlnucd) 

Elnnvootl Purk Motor Co. 
Elimvood Park, III.

Flvek’s Hales A’ Service 
9139-10 8. Berilio Avė. 
Keeuan Chevrolet Hales 

5323-'45 W. %9d Ht., Cicero, III.
King Motor Kales 

Maywood, III. 
l.oivls Auto Kales 
3400 Ogden Avė. 

Murray Kervlce A Motor Co. 
059 Madison Ht., Oak Park, III. 
Ray O’Conncll Motor ,Company 

4995 W. Madison Hl.
llarry M. Keid Motor Company 

5815 W. North Avo. 
Roosevelt Motor Sules 
3838 Roosevelt Ro>id 
K. A N. Motor Sales 

08'47 Ogden Avė., Rerivyn
Tuylor Chevrolet Sales 

Jllelroso Purk. III. 
E. H. Flcek A Company 

Hhisdule, llliuois

su tūbomis
Freshman AC, 6 tūbų už $98.00
Victor Orthophonic Victrola ir

Radio krūvoje — elektrikinis
už $249.00

kaina $12 
Rekordais

prijungia- 
prie elek- 
Radio 
nieko dau- 
ner e i k i a

šitos Victor Vic- 
trolos 

Su

šitas gražus, nau
jas Radio — 
Freshman arba 
Atvvater Kent, 6 
tūbų 
mas 
tros. 
visko, 
giaus 
pirklį, už $87.00

kiekvienamNauju knyga Radio-Log,
DYKAI

Grojiklis Pianas. Vertės

UŽ ............................ $245.00
Naujas

$600.00,

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

Chicago, III.
Tel. Blvd. 470u

MŪRINIS arba MEDINIS
imokčti — kiti lengvais iš-

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

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

Quality Construction Co.
North Shore ofisas ir Vardai 

119 Chicago Avp.
Evanston

Tel. University 3950 arba
, Rogers Park 8270

G—-—G
GYVENIMAS 

Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų  .......  $1
Kopija .......................... 10c

Tik trumpam laikui 
“Gyvenimas’' ATPI
GINTAS. Kopija — 
10c. Prenumerata me
tams — $1.50. Pasi- 
naudokit šia nepa
prasta proga.
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Tarp Chicagos
| Lietuvių
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Chicagos Lietuvių 
Navynologija!
Rašo A. Vanagaitis

Jezavitas, Jozavitas, Yozavitas 

Anais metais buvau rašęs 
apie Miką Yozavitą su “Y”, bet 
dabar skaitau su “J”. Tiek to. 
Nesvarbu kaip jis vadinasi. 
Tikriausiai, tai gal bus “Juoza- 
vitas”, arba “Jėzuitas”. Bet pa
liksime pačiam Mikui nustatyti 
savo pavardę. Tegul jisai pasi
skelbia dokurtrentali.škai. Lau
kime.

Vadinasi, Mikas (kiti sako 
“Maikutis”). “Maikutis” buvo 
geras kol buvo vaikutis, bet 
dabar jau į vyrus išaugo. Na, 
o kada iš vajko — vyras, tada 
galima vyriškai ir pasikalbėti.

Iškeltas klausimas “antrą ro- 
zą”, kaip vienas “Naujienų” 
zeceris sako, turėtų būti sutar
tinai aptartinas. Mikas yra chi- 
cagiečių auklėtinis, todėl jo 
“rūdijantis talentas” reikėtų 
“nušveisti”. Tegul “skaisčiai 
iiba” musų Mikas ir lai juomi 
gėrisi ne tik lietuviai, bet ir 
kiti. Kad jis turi gabumų prie 
muzikos — nėra abejonės, bet 
kad jis neturi laiko lavintis, tai į 
yra abejonė. Jeigu jis turėtų 
tėvą ar motiną, brolį ar seserį, 
kurie, jį prižiūrėtų, tuomet be 
abejo Mikas senai butų atsižy
mėjęs. Nelaimei, jis yra naš
laitis, pilnoje to žodžio prasmė
je.

Važinėjo po kolonijas gastro
liuoti su Babravičiaus-Vanagai- 
čio koncertais, važinėjo su ma
nim, nesenai su Sodeika, bet 
to neužtenka. Jis negal savys- 
toviai užsidirbti pragyvenimą 
panašiomis gastrolėmis.

Padarykime ve kaip. Kas pri
jaučiate dailei-menui, tas buki- j 
te Miko rėmėjas. Nereikia čia] 
tūkstantinių, šimtinių, dėsėtkųi 
ar t. p. Užteks mėnesiui vieno] 
dolerio. Yra žmonių ir duosnes- 
nių, kurie nepagailės desėtko- 
kito. Juk yra žinoma, kad gau
na kiti artistai duoklėmis. Chi-I 
cagiečiai yra duosnųs. Jie, ga
lima sakyti, vieni išlaiko Bab-] 
ravičių, išlaikė Šimkų (na, iš- 
dalies ir man padėjo vargelį 
vargti), daug gelbėjo Pilkai, 
daugiau Vaičkui ir kitiems. Jei
gu “atėjūnams, grinoriams”. 
gelbėjo (kai kurie net tukstan-] 
čiais!), tai sarmata butų Mi
kui neteikti pagalbos.

Sudarykime fondą talentams 
šelpti. Lai Mikas būna pirma
sis stipendijatas iš to fondo. 
Tuo reikalu galėtų pasirūpinti 
Ratelis, kurio ir yra užduotis' 
darbuotis lietuvių kultūros la
bui.

Mikas reikia išsiųsti į Vokie
čių mokyklą ir tegul jis pasi
mokina vokiečių mokyklos suo
le, tada išmoks ir pažins gyve
nimą. Aš jam nuo širdies lin
kiu, nes ir man išėjo naudon 
toks “sėdėjimas”.... Tegul pa
grauš duonos plutą ir pačiulps 
silkės galvą, tada klausa gir
dės “saldžiuosius” muzikos gar
sus ir akys matys “dangaus 
žiniją”.... Tada tai apsireikš
kūryba. Tada Mikas pažins gy
venimą ir jo pirštai negraba
lios “džiazą”, bet ieškos klavi- 
šiuose muzikos paslapčių, ieš
kos tonų, kurie užgauna sielos 
jautriausias jausmo stygas. 
Vokiečių muzikos mokykla duo
da pilną supratimą apie muzi
ką, nes iš to nedaro biznio. Ten 
ir mokslas atseina daug pigiau, 
negu čia. Neneigiu Amerikos 
mokyklų, bet kiekvienam su
prantama, kad čia kuriama vis
kas ant biznio pamatų, ir jei 
norima ką nors atsiekti, reikia 
stoti į tam tikros klasės mo
kyklą, kur, žinoma, nesulygi
namai brangiau kainuoja. Be

to, Vokietija yra muzikos lop- 
šis. Ji davė pasauliui genijus. 
Aš linkiu Mikui pažinti tą šalį, 
kad Įgijus supratimą apie kul
tūrą ir civilizaciją,....

Tat “šiptuokime” Miką kad 
ir šį rudenį. Jis labai nori va
žiuoti, tai tegul važiuoja. Su- 
rengkime “atsisveikinimo” kon
certą jam, tik tok j, kad tikrai 
atsisveikintų. Dabar panašus 
“atsisveikinimo” koncertai-va- 
karai, tai yra grynas mulkini
mas publikos. Na, ar ne?

Mikas po metų kitų grįš ir 
bus mums reikalingas. Musų 
jaunimas nebus be vado. Jau 
“importuoti” nepadaro įtakos... 
Kiti laikai, kiti žmonių reikala
vimai.

Pagelbėkime Mikui atsiekti 
muzikos meno viršūnę. Jis yra 
našlaitis, todėl jam teikiama 
pagalba bus musų kilnus dar
bas. Sudarykime “Talentų Fon
dą”.

Birutė, Birutė, Birutė
5 Kiek kartų nerašysi, bet ki

taip neparašysi. Tai ne Jezavi
tas. Birutė vis lieka ta pati rė
muose, nors jos darbuotė ir 
keičiasi. Dirba Biiaitė visais 
frontais: “rimtai ir nerimtai”. 
Mano buvimo laikais Birutė 
dirbo (taip nekuriems tvirti
nant) “nerimtą” darbą. Ir koki 
rezultatai? Pasitraukus “ne
rimtam” vadui, jo vietą užėmė 
labai rimtas, ir kas? Birutė ne
pasidarė kitokia. Kokia ji bu
vo, tokia ir paliko. Lygiai kaip 
rašant: Birutė, Birutė....

Iš to galima padaryti išvadą, 
kad rimti ar nerimti darbai, 
nieko blogo nedaro. Reiškia, 
organizacija nenukenčia. Vadi
nasi, viskas O. K. Jeigu taip, 
tai tegul bus Amen.

Koncertai, Vaidinimai
Praeitas sezonas - nepavyko. 

Vien “Tuščios Pastangos” liko. 
Tai aš vis Pilkai sakydavau, 
kad perdaug tų “pastangų” de
da Birutei. (Tai buvo sezo
nas 1926-27, kada Birutė turė
jo bene 16 perstatymų). Tas 
viskas liko užmiršta kaip per
nykštis sniegas... žinoma, tie 
perstatymai nebuvo “rimti”... 
Vienas, labai atsižymėjęs Chi
cagos “kritikas” po vardu “Chi
cagos’ Dzūkas”, rašydamas 
“Tėvynėj” apie “rimtus” per
statymus Birutės, be rausvų 
skruostų išsitarė, kad pirmiaus 
•reikėdavo “po kede” lysti žiū
rint Birutės vaidinimus; ot, 
dabar, tai kas kita... O gale šio 
sezono tas “kritikas” kur tai 
dingo...

Tai matote kokio svietelio 
esama. “Chicagos Dzūką” aš 
gerai pažįstu, todėl stebiuosi 
jo rašymu. Jis, mano vadova- 
vyjno Birutei laikais, kitaip ra
šydavo apie tuos pačius Biru
tės perstatymus, žinau tikrai, 
kad jis neturėjo progos “lysti 
po kede”, nes visados dainuo
davo chore, arba vaidindavo...

Tokios tokelės. Tai kjis nu
veikta teatro srity ? Kas atsi
lieps ir tinkamai įvertins? Ne
užmirškite, kad tai kalbama 
apie vaidinimus.

Koncertai išėjo kitoki. šalę 
poros Birutės koncertų buvo 
Babravičiaus ir Sodeikos. Apie 
pirmąjį daug rašyta, o apie 
antrąjį tik paminėta. Tiek to. 
Geriausią “recenziją” apie So
deikos koncertą tai skaičiau 
susikibime. “Algirdo” su “Re
porteriu” (“Atviras laiškas N.
reporteriui”). Na, brač, kad 
jau taip “atvirai” kalbama, tai 
nėra kas ir berašyti...

Babravičių su Sodeika nega
lima lyginti, lygiai kaip Sodei-] 
ką su Babravičium. Sodeika, 
reikia neužmiršti yra operos 
artistas ir todėl jis koncertuo
se nėra toks jau įdomus. Be 
to, jis yra baritonas ir jam 
sunkiau sudaryti dainų reper
tuaras. Kas kita su 'Babravi
čium! Jis koncertuose—nepa-; 
mainomas bile kuo. Vieną ir 
kitą lyginti butų beprasminga. 
Sodeiką galima lyginti su Bi
liūnu, Butėnu, gi Babravičių—; 
su Petrausku (Kipru), Kūt

kausku.
Reikia musų artistus įkai

nuoti tada, kaip teks ir kitus 
girdėti. Nereikia perdaug gir
ti. Musų spauda “peratvira” 
dėl artistų. Vienus perdaug iš
kelia, o kitus peržemai nužemi
na.

Taip yra su koncertais. Kas 
geriau žino?..

(Tikrai bus daugiau).

Prie A. Vanagaičio straipsnio

P-nas Vanagaitis sako, kad 
apie Babravičiaus koncertą, 
duotą šiemet, “Naujienose” ra
šyta daug, o apie p. Sodeikos 
—tik paminėta. Man rodosi, 
kad jis klysta. Babravičiaus 
koncertas buvo paminėtas tik 
trumpa recenzija, gi apie So
deikos koncertą tilpo rezencija 
ir ėdi to rialas.

Bet gal Babravičiaus koncer
tas garsinta plačiau?

Galima sakyti, kad taip. Vie
nok reikia atminti, kad garsi
nimas yra garsinimas, o ne re
cenzija arba koncerto įvertini
mas. Antrą vertus, negailėta 
vietos nė p. Sodeikos koncerto 
garsinimai: apie jo koncertavi- 
mą tilpo tiksli adv. Olio kores
pondencija; po to, regis, — 
Dailės Mylėtojo pranešimas; 
vėliau—paties p. Vanagaičio 
straipsnis; paskui— nąujienie- 
čių ir dar viena ar pora žinių. 
Ar tai buvo tik paminėjimas? 
O kur skelbimai pranešimų 
skyriuje? —V. Poška.

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris

Nesenai teko būti Ciceroje. 
Sutikau porą parapijonų.

—Žiūrėk —sako vienas jų— 
musų bažnyčia yra vienintelė 
lietuvių bažnyčia Chicagoje, 
kuri neturi skolų ir kuri pri
klauso vien lietuviams.

Kitas pritarė pirmojo žo
džiams.

—Kitrųs jus, cicer iečiai, — 
buvo jiems pastebėta.

—Matai — tęsė kalbą pirma
sis ažuot skolinus pinigus 
bažnyčiai statyti iš bankų, iŠ«l 
vyskupijos, parapija išleido bo
nus, kuriuos išpirko lietuviai, ir 
tais pinigais pastatyta bažny
čia. Dabar ji neturi skolų ir 
priklauso pilnai lietuviams.

—Kitaip sakant, ažuot ieško
jus paskolos bankuose arba 
vyskupijoj Cicero lietuviai pa- 
rapijonai patys paskolino pini
gų bažnyčiai pastatyti. Ar ne?

—Taip išeina.
O jei kartais, sakysime, 

parapija išsiskirtų, tai kam 
bažnyčia tektų ar ne vyskupui? 
Kam užrašyta bažnyčia?

Para pi jonai atsakė, kad jie 
to gerai nežino. ♦ * ♦

“Tautiškos kapinės”, “Tautiš
kų kapinių”, “Tautiškoms ka
pinėms”...,. taip be paliovos 
linksniuoja Tautiškas kapines 
lietuviškieji komisarai Chica
goje. Pasiklausyk jų kalbų ar
ba pasiskaityk jų “ježednev- 
nos”, tai įgysi įspūdį, kad 
jiems terūpi tik Tautiškų kapi
nių gerovė, jų fondų tvirtumas.

Ir kapinių puošimo dienoje 
komisarai parodė, kaip labai 
rupi jiems Tautiškų kapinių la
bas.

Kapinių bendrovė, matote, tą 
dieną rengė pikniką, kurio pel
nas/ turėjo eiti bendrovės iždan.
ei ką musų komisarai tą dieną 
veikė? Gal būt visi suvažiavo 
piknikan, kad padarius juo dau
giau pelno?

Klystumėt taip manydami. 
Komisarai nužiūrėjo, kad kapi
nių puošimo dienoje suvažiuos 
į Tautiškas kapines daug svie
to. Taigi, ažuot parėmus kapi
nių bendrovės pikniką, jie su
rengė savo, t. y. komunistų pik
niką, černausko darže ir dėjo 
pastangų sutraukti kiek galima 
daugiau publikos pas save.

Bet kaip atsiliepė šis komu
nistų piknikas j kapinių bend
rovės pikniką — ar nepakenkė 
jam? Komisarų manymu — vi

sai ne, kadangi anot vieno jų 
pareiškimo, numirėliams pini
gų nereikia.

Tvirtas argumentas, ką ir 
kalbėti! Pats a. a. Leninas gu
driau nebūtų sugebėjęs “išaiš
kint”. Reporteris.

Joniškiečių kliubo 
išvažiavimas

Nesenai Joniškiečiai turėjo 
bankietą. Susirinko daug joniš
kiečių ir jų draugų, o vietos 
buvo ne daugiausia. Taigi tu
rėjo, taip sakyti, vieni kitiems 
draugiškai ant “kulnų lipti”.

Šį kartą bus kitoki vieta. Jo
niškiečiai ir jų draugai su
plauks po žaliuojančiais skaro
tais ąžuolais ir klevais pakvė
puoti tyru oru.

Turiu pasakyti, kad visų pa
slapčių išvažiavimo aš nežinau, 
nors esu pusėtinas ekspertas 
tokioms paslaptims nugirsti. 
Tik tiek pasakysiu, kad vienas 
rengėjų, Gasparaitis, pusiau lu
pų prisiminė, jogei sis išvažia
vimas busiąs ne toks, kokie 
yra buvę iki šiol. Esą, jei visa 
Joniškiečių draugija progre
suoja, tai ir jos išvažiavimai 
turi progresuoti.

Ir todėl šierųet turėjome pa
siimti išvažiavimui erdvesnę 
vietą, idant visiems butų liue
su ir patogu. Ir kaip dabar iš
rodo, tai Joniškiečių išvažiavi
mas patenkins visus, kas tik 
bus gyvas ir atvyks jin.

Taigi ateinantį sekmadienį 
visi į Willow Springs miškus, 
kur rengėjai lauks ir draugiš
kai priims visus. Ketinu ir aš 
“Devuką” pasiėmęs ir jaunuo
lius jin įsisodinęs, važiuoti į 
tą Joniškiečių išvažiavimą.

Joniškiečių kaimynas.

Roseland
Laidotuvės Alberto Kuliešiaus

“Naujienose” jau buvo rašy
ta. kad automobiliaus nelaimė
je žuvo Albertas Kuliešius, jau
nas lietuvis. Laidotuvės įvyko 
gegužės 30 dieną, t. y. kapinių 
puošimo dienoje.

Laidotuvės buvo skaitlingos. 
Kuliešiai, kaip seni Roselando 
gyventojai, turi daug pažįsta
mų ir draugų, o dar pasitaikė 
laidotuvėms toki di£na, tat ir 
susidarė procesija iš daugiau 
kaip šimto automobilių.

Prieš išlydėsiant iš namų, 
pirm negu uždarė grabą, J. Ro
manas sūdainavp dvi laidotuvių 
daini, pritariant P. Sarpaliui 
pianu ir J. Spetilai smuiku. Ta
tai padare gilaus įspūdžio į su- 
sirinkusius palydėti nabašnin- 
ką anižinon kelionėn.

Paskui J. Grybas pasakė gra
žią prakalbą, kas dar labiau su
judino susirinkusius — ne vien 
tėvus, brolį ir seseris, bet ir 
svetimuosius. Verkė visi, gal 
prisimindami, kad tokia kelionė 
laukia mus visus, nes visi — 
vieni anksčiau, kiti vėliau1 — 
turėsime keliauti amžinam pa- 
silsiui.

Be to, reikia pasakyti, kad 
gal daug kam, kaip man, nėra 
pasitaikę matyti tiek daug vai
nikų, kiek nabašnihko Alberto 
laidotuvėms buvo prisiųsta. 
Vainikus vežę dviem automo
biliais.

Kapinėse, pirm atlydėsiant 
nabašninką, prie duobės susi
rinko daugybė žmonių ir laukė 
atlydint. čia prie grabo kalbė
jo M. Bacevičius. —N.

TEISINGAS 
PATARNA

VIMAS
Perkam, parduo
dam ir mainom na
mus, lotus, farmas, 
taipgi ir visokius 
biznius.

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 S. Halsted St.
Phone Yards 6751

Prapuolė lietuvaitė

Allice Janofsky, 16 metų, 
Englewood II|igh School auk
lėtinė, gyvenusi 3309 So. Wall- 
ace str., prapuolė pereitą šeš
tadienį. Mergina turėjo baig
ti šiemet mokyklą. Nužiūrima, 
kad ji apleidus namus, idant 
nereikėtų lankyti mokyklos.

Roseland
Pereitą sekmadienį, birželio 

3 dieną, Palmer Parke Golden 
Star Kliubo jauktas lošė bes- 
bolą su Kensington Blues. šį 
kartą Golden Stars pralaimėjo. 
Jie padarė 2, o Kensington 
Blues — 12. žiūrėtojų buvo pri
sirinkę apie 3,000.

Ateinantį sekmadienį Golden 
Stars loš su įlydė Park Blues.

N..
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18-ta gatvė
Swing viešoji mokykla ren

gia šaunių pramogą ketvirta
dienyje, birželio 7 dieną,’ mo
kytos salėse. Programas ir iš
kilmės prasidės 1:15 vai. po 
pietų.

Programas susidės net iš 19 
numerių, kuriuos išpildys mo
kiniai ir mokinės taip žemes
niųjų skyrių, kaip aukštesnių
jų. Programas bus labai įdo
mus tiek jaunuomenei, kiek tė
vams. Jaunimas turės smagu
mo besilinksmindamas, gi tė
vai — matydami, kokį progre
są daro jų vaikai.

šiemet šia mokyklą bai
gia 24 auklėtiniai ir auk
lėtinės. Jų tarpe kele
tas pavardžių rodo, kad 
baigiantieji turėtų būti lieti>- 
viai ir lietuvaitės, štai jų pa
vardės: Rose M. Demski, An- 
thony Kudrevičius, Stella Ma- 
tevich, Auna I. Prus, Stella 
Rimkus.

Programe, tarp kitų, mergai
tės 8A. skyriaus šoks minuetą, 
kurį išmokino jas šokti p-ia 
Sterling; mergaitės dėvės rū
bus, kuriuos jos pačios pasisiu
vo, sulyg nurodymu p-lės Hur- 
ley (ji yra mokytoja namų dar
bų). 8A. skyriaus bernaičiai 
pabudavos . visuomet visiems 
patinkančias piramidas.

Baigia šią mokyklą šiemet 24 
auklėtiniai ir auklėtines — iš 
jų 18 mergaitčių ir 8 bernai-* 
čiai. Didžiuma baigiančiųjų ke
tina stoti aukštesnio j on mo
kyklon (high school).

Mokinių draugui ir tėvai yra 
kviečiami dalyvauti iškilmėse.

Laiškai Naujienų
„ Ofise

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

Adomaitis, J. (2) .
Aster,f J.
Austis, J. .
Alejunui, V.
Ghevinskas, S.
Dapsis/ L.
Gestautiene, E.
Grilson, J. (4)
Glambauskas, G. (2)

Didysis Joniškiečių 
L.K. Kliubo Piknikas 

Jvyks nedėlioj, 
BIRŽELIO 10, 1928 

ST. SVELAINIO FARMOJ 
79 S. Kean Avę.

(Netoli Tautiškų Kapinių) 
Pradžia 10 vai. ryto.

Įžanga veltui.
Bus šauni muzika, įvairus 

programas, visokios rųšies žai
smai. Valgyti ir gerti visiems 
pakankamai. Dovanos. Puiki 
platforma šokiams. Patogus 
baras. Gera apsauga nuo lie
taus, Gerbiamieji visi ir visos 
bukite visi šiame jonieškiečių 
išvažiavime.

širdingai užprašo pikniko
KOMITETAS.

—Mfcaar rr~—iiMmr i—r" thf. ;■

Krigelis, I.
Kazlauskas, K, 
Laureckis, S.
Pienis, M.
•Puceta, J.
Peklis, P.
Platalis, J.
Ramonovich, M.
Simkaite, H.
Stungis, J.

Skukowski, K.
Stankus, L.
Stonieni, A.
Shimkus, C.
Sabas, F.
Smith, M.
Tumusis, V.
Vilas, A.
Žukus, J. (2)

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus};; paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kui 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. • Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

501 BaneVices J
505 Bolis F
508 Dankevic M K
516 Garins Spirų
523 Ilartanovit P
526 Kierpauskis Juzups
527 Jungklaus Aug
529 Krupa Jozef
531 Kuzmarskiene Brom
533 Lasius Heinrich
537 Mazurski Michal
538 Mazolianskiene Buže
539 Mikulskis Jonas (2) 
512 Ogarzata Elzbieta
555 Vinckin Joniu
556 Vashis O M M
557 Vlach Kleofas

M

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1 - 2 ir 3 MORGICIAMS

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

1618 West 18-ta Gatvė

" Tiktai $5 Pilna Ėgzaminacija, $5
Specialistas gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kiti 

negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzairdna- 
vimo — kas jums yra.

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

Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

MARGUTIS
DAINOS IR JUOKAI!

Artisto ir kompozitoriaus — štukoriaus • išeina visoki už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas 
nori dainuoja, ale visi linksmi kaip tik pažiūri j Margutį. 
Rašykis tuojau. Tik 75 centai į metus. Vėliau pabrangs. 
Naudokis proga. (Lietuvon: 1 dol. 50c.).

Red. Leidėjas:

ART. ANT. VANAGAITIS
3241 S. Halsted St, Chicago, III.

.”>59 VVasONvicz B J
561 Wichowska Karolina
563 Žakui Domui

HIGHLAND SCREEN ( O.
23J0 W. 69 St. Tel. Kepuhlic 3558 

Išdirbinėtojai visokių durių.
Specialio didumo darom pagal orderį 

{dedam sietelius

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

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

Phone Virginia 20 5 4

JOSEPH VILIMAS 
.V « m u Statymo

KON IR AKTORIUS
|4558 S Wa»htrnav» Avė Chicago. III

DUOKIT 
PATAISYT

kaip

SAVO DANTIS
Sutaupykit Pusę

Krown taip pigiai kaip $4.50 už 
dantį

Tiltelių darbas taip, pigiai
$4 už dantį.

Užpylimas taip pigiai kaip
Fleitos taip pigiai kaip
Fleitos pataisomos už

$1 
$7.50 
$1.50 

Garantuotas be skausmo
Ištraukimas dantų $1 

Duosime jums rašytą garantiją 
už kožną atliktą darbą 

Gas X-Ray
Kogen - System - 

Dentists
1105 West Chicago Avė. 

Kampas Mihvaukee Avenue 
Antras aukštas

Tel. Monroe 4484
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vakaro, 

nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

\
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New> 

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

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Telephone Koosevelt 8504

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rateg: 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outaide of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago. 
3c. per copy. .

Entered as Second Clasi Matter 
M a re h 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 8rd. 1879.

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

PROFINTERNO BANKROTAS

Oficialiam Lietuvos komunistų partijos organe, 
“Komuniste”, įdėtas V. Kapsuko straipsnis apie ketvir
tąjį Profinterno (Raudonojo Profesinių Sąjungų Inter
nacionalo) suvažiavimą. Nors to straipsnio autorius 
yra geras “barberys” ir moka savo publicistikos kuri
niuose taip apdailinti sakinius, kad iš jų nelengva iš
skaityti “antrąją medalio pusę”, bet šį kartą jo prane
šimas pasako daug tokių dalykų, prie kurių bolševikai 
nieku budu nenori viešai prisipažinti.

Tarpe smarkios kanonados plūdimų, adresuojamų 
“social-pardavikams”, išsiveržia iš po Kapsuko plunks
nos ve kokie karčios tiesos žodžiai:

“Kaipo pamatinis kairiųjų profsąjungų truku
mas buvo nurodytas jų nemokėjimas sujungti re
voliucinės teorijos su kasdienine praktika, nekrei
pimas pakankamai domės į kasdieninį smulkų dar
bą fabrikuose, dirbtuvėse ir t. t.... D. Tomskis, So
vietų Sąjungos profsąjungų atstovas, pasakė: Rei
kia gyvent bendru masėms gyvenimu, jų vargais ir 
reikalais, reikia atsiliept į visus opiuosius masėms 
klausimus, — tuomet masės įsitikins, kad mes iš- 
tikrųjų jų reikalus giname, kad mes mokame juos 
ginti, sugebame joms vadovauti, tuomet pasitikės 
jos mums ir dideliais klausimais/*
Ar ne įdomus prisipažinimas? Bolševikai, kurie 

skaldė darbininkų unijas ir kure savo “raudonąjį prof
sąjungų internacionalą” žadėdami darbininkams iško
voti daug daugiau visokių gėrybių, negu “reformistai”, 
šiandie pasisako, kad jų profsąjungos neparodė jokio 
sugebėjimo darbininkų kasdieninius reikalus ginti ir 
masių gyvenimo vargus suprasti. Jos maitino darbinin
kus tiktai “revoliucinėmis teorijomis”!

Kapsukas, toliaus, išdėsto taisykles, kurias pagami
no Profinterno suvažiavimas “raudonomsioms” uni-. 
joms. Keliant ekonominius streikus, girdi, reikią elgtis 
taip: reikalavimai turi būt “aiškus ir visiems supranta
mi” (matyt, bolševikiškos unijos dažnai stato streikuo
se tokius reikalavimus, kurių darbininkai nė suprast 
negali!); kad butų “kuomažiausia obalsių”; kad obal- 
siai atatiktų streiko didumui ir svarbumui (o iki šiol 
komunistai, kuomet streikuoja, norėdami gaut 5 centus 
daugiaus per valandą mokėt, tai jie stato “reikalavi
mą”, kad butų nuversta kapitalizmo sistema!); ir lai
kytis tezio: “kad revoliucionierių būt, tai ne būtinai 
reiškia per rėkt reformistus statomųjų kapitalistams 
reikalavimų didumu”,

šitos Profinterno suvažiavimo instrukcijos komu
nistams, veikiantiems profesiniame darbininkų judėji
me, skamba beveik kaip tų veikėjų pašaipa! O betgi jos 
pilniausia atatinka tikrumui.

Kuo, iš tiesų, bolševikiški darbininkų unijų “kai- 
riasparniai” skiriasi nuo kitų unijistų? Nu-gi tiktai 
tuo, kad jie visuomet stengiasi visus “perrėkti” ir pra
lenkti statomųjų reikalavimų didumu, nežiūrint, ar juos 
galima iškovot, ar ne. Atimk bolševikų riksmą (ir plū
dimus), atimk jų “radikališką” pasiryžimą paversti 
menkiausią konfliktą dirbtuvėje “socialine revoliucija” 
— ir kas tuomet iš bolševikiško “veikimo” ekonominėje 
dirvoje pasiliks? Nieko!

Taigi Profinterno suvažiavimas, smerkdamas “rau
donąsias” unijas už jų nemokėjimą ginti kasdieninius 
darbininkų reikalavimus ir už jų demagogišką riksmą, 
faktinai pasmerkė visą bolševikišką profesinį judėjimą, 
nuo jo atsiradimo iki dabar. Reiškia, patys bolševikai 
pripažino, kad jų pastangomis sukurtosios neva revo
liucinės profsąjungos yra tik bereikalingas darbininkų 
judėjime balastas.

Nors Profinterno konstitucija sako, kad jisai laiko 
savo kongresus kasmet, tečiaus per penkerius metus 
jisai jokių suvažiavimų nelaikė (Kapsukas šitą faktą 
visai užtyli). Ir dabar, kada jisai pagaliau susirinko, 
tai Profinternas savo lyderių lupomis išdavė sau bank
roto paliudymą, — su kuo mes jį ir sveikiname!

Užsisakymo kalnas
Chicagoje — paltu: 

Metams........ ........................  $8.01
Pusei metų -........... . 4.0
Trims mčneriams _______  2.5
Dviem mėnesiam ______ 1.5
Vienam mėnesiui _——.. ,75

Chicagoje per lineiiotojuai 
Viena kopija __________ 8c
Savaitei —________________ 18c
Mineliui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
je, paltui

Metams-------  —< $7.0(
Pusei metų -------------------------- 8.5(
Trims mėnesiams —_ —— 1.71
Dviem mėnesiams    . .... — 1.21
Vienam mėnesiui _----- —. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] t

Metams ____ r > < $8.00
Pusei metų ------------- ----- — 4.00
Trims mėnesiams   — 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Prof. Miliukovo 
paskaita

Birželio 2 d. Ashland Audi
torijoj j vyko prof. P. M. Miliu
kovo paskaita apie Rusiją. Sa
vo laiku prof. Miliukovas lošė 
svarbią rolę. Caro valdžiai su
smukus, jis buvo įėjęs j val
džią, užimdamas joje užsienių 
reikalų ministerio vietą. Vėliau 
iŠ valdžios jis pasitraukė, ka
dangi jis nesutiko su kitų mi- 
nistetių nusistatymu.

Savo paskaitą prof. Miliuko
vas pradėjo nuo bolševikiško 
perversmo. Leninas pats neti
kėjo, kad tokioj atsilikusioj ša
lyj, kaip Rusija, galima įvyk
dyti socializmą. Atsisveikinda
mas su Šveicarijos darbinin
kais, jis išreiškęs, jog nėra 
vilties, kad Rusijoj busią gali
ma grynai socialistišką tvarką 
įvesti. Bet, esą, per Rusiją 
bus galima priruošti dirvą pa
saulinei revoliucijai.

Vienok kuomet Leninas grį
žo į Rusiją ir tapo įvykdinta 
bolševikiška revoliucija, nusi
statymas tos revoliucijos vadų 
žymiai pakitėjo. Ir tai visai 
natūralu. Bolševikai davė tam 
tikrus pasižadėjimus, nuo ku
rių jie nebegalėjo lengvai atsi
sakyti. Bet štai prasideda ci
vilis karas. Apie pravedimą 
gyvenimai! komunistiškų teori
jų nėra kada galvoti. Reikia 
pirma nugalėti priešus. Opozi
cija prieš bolševikus tampa nu
galėta. Deni kino, Kolčako, 
Vrangelio ir kitų armijas bol
ševikai išblaško. • Dabar laikas 
pradėti savo pasižadėjimus pil
dyti. Ir pradedama. Pradeda
ma nuo kaimiečių. Reikia juk 
miestų gyventojus maitinti. Iš 
kaimiečių rėk vizuojama maisto 

produktai. Iš pradžių eina vis
kas tvarkoj. Mat, kaimiečiams 
prisižadama pristatyti iš mies
to įvairių prekių. Vienok tų 
prekių bolševikai pristatyti ne
gali ,nes pramonė yra visiškai 
susmukusi. Pasireiškia tarp 
kaimiečių pasipriešinimas. Jie 
atsisako duoti savo grudus. Tą
syk valdžia siunčia baudžia
muosius burius “kulokų” naiki
nimui. Kadangi pasinaudoti 
sayo darbo vaisiais kaimiečiai 
negali, tai sekamais metais jie 
tiek grudų tesėja, kiek jiems 
patiems reikia.

Rezultatas to visiems žino
mas: 1921 m. badas, kuris pri
vedė prie kanibalizmo ir nuva
rė į kapus šimtus tūkstančių 
žmonių.

. Kas buvo toliau. 1913 m. 
Rusijos biudžetas išnešė apie 
pusantro miliardo rublių. Prie 
bolševikų jis pradėjo sparčiai 
augti. Iš pradžių du miliardai, 
paskui trys, keturi, penki, o 

dabar jau pasiekė septynių mi- 
liardų. Valdžios išlaidos yra 
sudaromos iš mokesnių. Vadi
nasi, juo didesnis biudžetas, 
tuo sunkesnę naštą tenka pa
kelti gyventojams, nes jie turi 
didesnius mokesnius mokėti. 
Dabai* jau patys bolševikai pri
pažįsta, jog toliau tuo keliu ei
ti nebegalima. Mokesniai yra 
tiek aukšti, jog didinti juos 
butų pavojinga.

Taip yra su kaimiečiais. Na, 
o ką g$ra balševikai davė dar
bininkams? Darbininkų uždar
biai yra labai menki. Daugelyj 
vietų dar ir šiandien jiems ten* 
ka dirbti 11 ar net ir 12 vai 
landų dienoj.

Reiškia iš bandymo įvesti 
komunizmą Rusijoj išėjo pil
niausias fiasko. Na, o kas atsi
tiko su pasauline revoliucija ? 
Atsitiko tas, kad j y visi ban
dymai nuėjo niekais. Jų san
tykiai su kitomis valstybėmis 
paaštrėjo. O tai. žinoma, nei
na Rusijai į sveikatą. Neganda- 

ma iš Užsienio paskolų, Rusija 
per ilffbs metus negalės atsi
stoti ast kojų.

Kai dėl Rusijos ateities, tai, 
sako prof. Miliukovas, nėra 
reikalo nusiminti. Ankščiau ar 
vėliau bolševikai susmuks. Jų 
pačių tarpe dabar eina dideli 
nesutikimai. Reikia žinoti, kad 
komunistų Partija yra trilypis 
kūnas. Centrą sudaro Stalinas 
su savo sekėjais, kairįjį spar
ną Zinovjevo ir Trockio šalinin
kai, o dešiniąjam sparnui va
dovauja Kalininas ir Rykovas. 
Tų nesutikimų pasėkos gali bū
ti visai netikėtos.

Paskaitai jjasibaigus, prof. 
Miliukovas atsakinėja į raštiš
kus klausimus. Vienas klausi
mas liečia antisemitinį judėji
mą Rusijoje. Prelegentas at
sako, jog tas judėjimas dabar
tiniu laiku iš tiesų yra stiprus. 
Jį galima aiškinti tuo, jog tuoj 
po bolševikiško perversmo daug 
žydų užėmė aukštas vietas. 
Nors dabar dalykų padėtis ir 
persimainė, vienok neapykanta 
prieš žydus ‘pasiliko. Kita prie
žastis tai atbudimas naciona
lizmo, kuris tankiai pereina į 
šovinizmą.

Klausiama, kokio nusistaty
mo žmonės galės išgelbėti Ru
siją? Prelegentfis atsako, jog 
visi demokratiško nusistatymo 
žmonės turi veikti bendrai ir 
sudaryti, taip sakant, vieną 
frontą. Prie progos jis čia pa
minėjo ir apie busimos Rusijos 
santvarką. Busima Rusija tu
rės būti demokratiška ir, kaipo 
tokia, su kaimynėmis valstybė
mis privalės įsteigti tinkamus 
santykius. Apie grąžinimą at- 
simetusių nuo Rusijos tautų 
dabar negali būti ir kalbos.

Buvo ir daugiau klausimų, 
bet visus juos čia sunku sumi
nėti.

Publikos susirinko apie pen
ketas šimtų. Buvo ir monar- 
chistų, ir anarchistų, ir socia
listų ,ir bolševikų, ir šiaip sau 
be jokio nusistatymo žmonių. 
Retkarčiais bolševikai plojo, 
žinoma, polo jo ne dėl to, kad 

jiems patiko prof, Miliukovo
paskaitos turinys. Jie plojo 
tuose atsitikimuose, , kuomet 
prelegentas paminėjo pasaulinę 
revoliuciją ir kitus bolševikišką 
širdį kutenančius žodžius.—K.

Teisėjas kaltinamųjų 
suole

Jau bus kuris laikas, kai 
Chicago Crime Commission 
pirmininkas, adv. Loesh, parei
kalavo viešai,»idant-trys kri
minaliu teismo teisėjai butų 
perkelti civilin teisman. Jis 
kaltino juos tuo, buk jie per
daug lengvai teisia kriminalis
tus. Dabar perkratinėjama 
skundai, kuriuos padarė adv. 
Loesh. Pirm poros dienų po
rą valandų kamantinėta vie
nas kaltintų teisėjų — Eller.

Ar kaltinamieji teisėjai taps 
pateisinti, ar jie bus pripažin
ti kalti — dabar nežinia. Bet 
faktas yra tas, kad krimina
liame teisme kaltinamiesiems 
pasidarė nejauku. Sunkiau jie 
baudžiami, daugiau jų siun
čiama kalėjimai! nuo to laiko, 
kai Loesh -paskelbė savo rei
kalavimą.

Atimta permitai iš dak- 
datų ir aptiekorių

Pasak prohibicijos adminis
tratoriaus E. C. Yellowley, ge
gužės mėnesį atimti leidimai 
prirašytai ir pardavinėti alko
holį iš 15 aptiekininkų ir 11 
daktarų. ;

— ■' ' * -------
Koalicijos sąrašas' 

'laimėjo
Koalicijos — republikonų ir 

•demokratų —surašąs kandidatų 
septynioms aukštesniojo teismo 
vietoms ir vienai municipalio 
teisėjo laimėjo*. Chicagos advo
katų asociacijos sąrašas praki
šo..

Riverview parkas
Jauni žmonės ir vaikai Ri- 

vervievv parką mėgsta labiau 
už visus kitus parkus Chica
goje. įdomus cirkas, magiški 
teatrai, įvairios žaismės, pasi
važinėjimai ir kitokį smagu- 

! riavimai patenkina visokius 
žmonių jausmus ir norus.

i Ateinantį sekmadienį, birže
lio 10 dieną, tame parke So
cialistų Partija turės pikniką. 
Lietuviai turės savo skyrių ir 
programą. Reikia tikėtis, kad 
tenai suvažiuos didelis būrys 
lietuvių. Atvažiuokite ir atsi- 
vežkite savo vaikus. Tegul jie 
pasilinksmina ir prisižiūri vi
sokių “navatnybių”.

Ilgas Socialistų Partijos bi
lietas 30c y patai. Su partijos 
bilietu parko lankytojai gauna 
papigintomis kainomis 21 bi
lietus dėl pasivažinėjimų, cir
kų, magiškų parodymų ir t. t. 
Neturintieji 12 metų vaikai 
leidžiami į parką dykai.

— Koresp.

Žaismių diena Chica
gos parkuose

Chicagos parkų sistema api
ma 5,912 akerių žemės. lįriskai- 
tant čią municipalę parkų siste
mą, Chicagoje yra 193 aikštės 
žaismėms, 62 laukai atletikai 
ir 10 aikščių golfui lošti; čia 
esama/46 prūdų maudytis ir 16 
vietų ežero pakrantėse ežere 
maudytis; 13 aikščių lošti va
dinamą hockey, 580 dvarų te
nisui, 162 aikštės besbolui ir 
dar daug įrengtų vietų kito
kioms žaismėms. Parkuose esa
ma 130 mylių cementuotų ša- 
lygatvių ir 100 mylių smėlio 
takų.

Birželio 9 dieną, ateinantį 
šeštadienį, kai kuriuose šių par
kų bus specialiai lošiai ir žais
mės. Publika kviečiama atsilan
kyti juo skaitlingiau pasižiū
rėti žaismių. Pradžia 2 vai. po 
pietų, žaismės bus Garfield, 
Jackson, Washingfton, Colujn- 
bus ir Lincoln parkuose.

Kam ir kaip išmokami 
miesto pinigai

Chicagos taksos kyla ir ky
la, ir rodos neužilgo debesius 
pasieks. Nesenai miesto tary
ba pareikalavo, idant miesto 
valdininkai atidarytų knygas 

ir parodytų kam ir kiek iš
mokama algų. Nors ne visos 
išmokėjimų paslaptys tapo ati
darytos, visgi pasirodė įdomių 
dalykų: miesto pinigai mokė
ta už tokius “darbus”, kurių 
mokamieji nedirbo, čia pami
nėti užtenka tik du pavyzdžiu. 
Koks ten Dr. Wolford gauda
vęs $190 algos iš miesto, kaip 
šalygatvių inspektorius, nors 

savo laiką jis pašvęsdavęs li
goniams pacientams. Kitas — 
p. Reinshavv, tarnaująs, kaip 
svičmonas, Illinois Central 
gelžkeliui. Jis iki gegužės 1 
d. gaudavęs iš miesto $205 
mėnesiui ir dar $35 mėnesiui 
užlaikyti automobiliui. Yra 
daug kitokių keistų miesto 
“stipendiantų”. Np stebėtina, 

kad taksos baigia visai pri
spausti prie žemės Chicagos 
piliečius.

Dar tėbešoka
•

Koliseum trobesyje, 70 va
landų praėjus nuo pradžios šo
kio, dar buvo šokėjų tarpe 20 
porų. Kad padarius rekordą, 
šokėjų poros turi be paliovos 
iššokti 122 valandi. Tos poros, 
kurios ištesės tiek laiko, gaus 
prizus.

Nusižudė
Išbuvęs 5 mėnesius be darbo 

ir nepakęsdamas nedarbo var
go, Oscar Lindblad, 58 metų, 
338 West Goethe St., išgėrė 
nuodų. Mirė pavieto ligoninė
je.

Jūsų saugumui
šios savaitės hiuletene poli

cijos komisionierius, Michael 
Huglies, duoda tokių patari

mų:
Vagiliai turi gerą šienapiutę 

vakacijų laiku. Pirm negu vyk
site atostogoms, atkreipkite dė
mesio į sekamus patarimus:

Nepamirškite paprašyti paš
tininką sulaikyti jūsų kores
pondenciją. Pluoštas laiškų ir 
kitokių pašto siuntinių yra pa
kvietimas vagiliams įsipiršti į 
jūsų namus.

Praneškite jūsų laikraščio 
išnešiotojui, pienininkui ir vi
siems kitiems, kurie gali at
nešti jums siuntinių, idant jie 
palaikytų juos iki jus sugrį- 
žite namo.

Paprašykite kaimyną laikas 
nuo laiko pažvelgti/ į jūsų so
dybą ir prižiūrėti, ar kartais 
kas nemekleriavo apie langus 
ir duris jūsų namų.

Jokiu budu neprivalu palik
ti namie brangmenes. Jūsų 
apielinkės bankas arba daik
tams sudėti sandėlis yra ge
riausia vieta palikti toms 
brangmenėms.

Rūpestingai uždarykit visas 
duris ir langus tvirtais užrak
tais pirm negu aplcisite na
mus. Neužtraukite visiškai lan
gų kurtinų. Stengkitės palikti 
įspūdį svetimiems, buk jus 
esate namie.

Padėkite mums apsaugoti 
jūsų sąvastj, turėdami omenė- 
je paduotus aukščiau patari
mus.

Apiplėšė graznų 
krautuvę

Pirmadienio vąkare 9 bandi
tai pasigavo John Wahl’ą, sels- 
moną Hillman & Katz brang- 
menų (jewelry) krautuvės, 84 
West Madison St. Privertę sels- 
moną atiduoti jiems krautuvės 
raktus ir pasakyti saugiosios 
šėpos kombin'uotę, trys bandi
tai parvežė jį namo ir išlaikė 
jį ir jo šeimyną priežiūroje, 
kol kiti šeši, pasišlavę gražnų 

vertės $75,000, išsinešdino.

Del naujos taksų 
sistemos

Gubernatorius Small paskel
bė, kad jis ketinąs šaukti spė- 
cialį legislaturos posėdį, idant 
padarius pradžią darbui, kuris 
bus dirbamas, idant sutvarkius 
taksavimo sistemą tinkamiau, 
ne kad iki šiol. Del nevyku
sios dabartinės taksų sistemos 
Chicagoje ir Cook paviete de
šimtys tūkstančių žmonių, ypač 
mąžesnių namų ir kitokios 
smulkesnės savasties valdytojų 
nukentėdavo. . ,

Septyni jaunuoliai 
užmušti

Prie Auburn, 111., tapo už
mušti septyni’ jaunuoliai-ber- 
naičiai ir mergaites, kai au
tas, kuriuo jie važiavo, susi
kūlė su clektrikiniu karu. IŠ 
septynių žuvusiųjų šeši buvo 
.vienos-Doreli Brubaker šeimos, 
iš Virden, III.

Susirinkimas Chicagos 
gatvekarių .proble

mai rišti
Chicagos Miesto Kliube į- 

vyko antradienyje susirinki
mas, kuriame dalyvavo alder- 
manai, įtekmingųjų piliečių or
ganizacijų atstovai ir gatveka- 
rių kompanijų reprezentuoto- 
jai. Susirinkimas šaukta tiks
lu pagreitinti tinkamą gatveka- 
rių klausimo išrišimą, 
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Planuoja katedrą 
$10,000,000

-----------------

Chicagos episkopalai planuo
ja statyti naują’ katedrą, kuri 
kaštuosianti jiems netoli $10,- 
000,000. •

Reikalauja pinigų gat
vių taisymui

Pasak viešųjų darbų komi- 
sionieriaus Wolfe, Chicagos 
gatvės taip pairusios, kad rei
kia būtinai $11,479,493 jų pa
taisymui.

Rengiasi streikuoti
Rrolherhood of Sleeping Car 

Porters (unija darbininkų, ku
rie dirba kaip porteriai Pull- 
mano karuose) paskelbė, kad 
sustreikuosią, jei kompanija 
nesutiks pradėti su jais dery
bų, idant padarius sutartį dėl 
algų, iki ateinančio penktadie
nio. Mat, Pullmano kompani
ja nenori pripažinti juodukų 
porterių unijos.

Dar užpuolė 5 krau
tuves

Prohibicijos agentai padarė 
kratas dar penkiuose “soft 
drinks” parloriuose. Viena tų 
krautuvių, 3659 So. Went- 
\vorth avė., priklauso lietuviui, 
Jonui Onanauskui.

Jie tai atsišoks
Coliseum trol?ėsy pereitą 

šeštadienį, 12 vai. dienos pra
dėjo kontesto šokį 127 poros. 
Trečiadieny, 2 vai. po pietų 
tešoko tik 13 porų. Chicagie- 
čių poros nori subytinti tokį 
pat šokį New Yorke, kur iš
šokta 122 valandos be susto
jimo, ir laimėti $3,500. Jei po
ros šoks 122 vai. tai laikas su
kaks šiandie 2 vai. po pietų.

Turtinga ubagė
P-nia Elizabeth Clark, 58 

metų, buvo patraukta teisman 
dėl ubagavimo. Teismas pa
skyrė jai $25.00 baudos. .Ii pa
sisakė neturinti pinigų ir pa
reiškė noro kalėti. Bet vedant 
ją iš teismo užtikta rišulys, 
kuriame pasirodė $250; dra
bužiuose rasta įsiūtų daugiau 
pinig-ų.

Padidino pavieto li
goninę

Pribudavota naujų trobesių 
prie pavieto ligoninės, šis ]>rie- 
das miestui kainavo $2,500,000. 
Ryto nauji kambariai atsidaro. 
Daugiau ligonių galės sutilpti.

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

vyrai

Dykai Patarimas
Teikiamas Sergantiems žmonėms

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

Dr. B. M. Ross
35 So. Dearborn Street

Kampas Monroe Street, Chicago, 
Crilly Building

Imkite elevatorių iki penkto auketo. Vjrų 
priėmimo kambaryu 60(1,— Moterų f>o8. Ofi
so valandos kasdien nuo 10 ryto iki o x.i- 
karo. NcdMionos i|uo lo rj to >Ki 1 po 
l>i>-t. I,an<-«idlyj. s.ie.loj lr Subaloj nuo JO ryto tat k vuluiiUui vukaio.
Dvidesimtis penki metai tame name
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Ketvirtadienis, birž. 7, 1928 v NAUJIENOS, Chicago, m. ”

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Marųuette Park Tarp Chicagos lietu 
viy liuteronu

North Side
Komunistų ir parapijonų 

išvažiavimas

Sekmadienyje, birželio 3 d., 
Jefferson giriose įvyko išvažia
vimas Northsidės komunistų 
kokios tai. “sekcijos”. Taipgi 
ten pat buvo ir Northsidės pa
rapijonų išvažiavimas. Parapi
jonų buvo gana skaitlingas bū
rys, o komunistų visai mažai — 
apie pusantro tuzino. Bet, mat, 
komunistai visados nori mokyti 
žmones, nors patys nieko gero 
nemoka. Na, Ir štai apie šeštą 
valandą komunistai pradėjo lai
kyti spyčių. Kadangi jie savo 
klausytojų mažai turėjo, tai, 
mat .reikėjo kaip nors “ap
šviesti” parapijomis. Todėl jie 
nuėjo toliau, kur parapijonai

Pereitą sekmadienį, birželio
d., įvyko šios kolonijos SLA. 

260 kuopos mėnesinis susirin
kimas adresu 2486 W. 59th St. 
Pirmininkas, Jurgis Gribas, ati
daręs susirinkimą, paprašė su
sirinkusius ramiai užsilaikyti. 
Protokolų rašt. Pranas Druk-( 
tainis perskaitė protokolą iš. kolas pereito susirinkimo, tai

3 Gegužes 26 dieną L. E. L. 
Pašalpos Draugystė laikė mė- 

i nesinį susirinkimą. Kažin ko- 
| dėl susirinkiman narių atsilan
kė nedaug.

Kai ta|M> perskaitytas proto-

pereito susirinkimo. Protokolas * pasirodė, kad draugija kyla
vienu balsu priimtas taip, kaip narių skaičiumi: prisirašė sep- 
užrašyta.

šiame, susirinkime ir vienas'yra veiklus lietuvių liuteronų 
kandidatas įstojo į SLA. —1 tarpe. Vienas jų — Martynas 
Dominik Shliazas, ir vienas Naujokas — pašvenčia daug 
persikėlė iš 176 kuopos — Kas- kartų savo liuosą laiką scenos 
tas Budris.

Skaityta laiškas iš Pildomo
sios Tarybos. Laiške pranešė,

tyni nauji nariai. O jie visi

menui. Geriausia jam vyksta 
vaidinti “Keleivio” “Tėvų ir 
Maikj”; ypač geras“‘Tėvo” ro- 

kad Pildomoji Taryba įvertina ■ Įėję. Jis tinka scenai. Butų ge- 
musų jaunos kuoi>os darbų ir rai, kad daugiau pašvęstų lai- 
nutarė prisiųsti musų jaunuo- kp ir darbo scenai. Šiuo laiku 

įsigyti p. Naujokas eina L. L. Z. Pa- 
• _• ' i z\n i Mtvi i v* i » Ir

širdingiausia ačiū1 pareigas. Prie Western avė. ir 
169-tos gatvės jis turi drabu- 

_ _ _ ___  _„f___ f _ prosyti ir siūti 
SLA. 6-to apskričio konferen- Į dirbtuvę. Antras veikėjas —

liams besbolininkams į 
uniformas $100. Už tai visa talpos Draugijos pirmininko 
kuopa taria 
Pildomajai Tarybai.

Delegatai išdavė raportą iš žiams valyti,
nuėjo toliau, Kur parapijonai .
sėdėjo kaldras pasitiesę, ir ša- cijos. Raportas buvo puikus ir Karolis Lemkis; jis darbuojasi
le jų pradėjo spyčių rėžti.

Pirmiausia kalbėjo p-ia 
meikienė, bet Remeikienė, 
būt, parapijonų nelietė, 
jie ramiai sėdėjo. . 
pradėjo varyti spyčių p-as An
driulis. Tik neilgai nabagui te
ko ki»IL>eti. Kada jis užkabino 
parapijomis, tai pastarieji šoko

Re
tur

Chicagos lietuvių liuteronų pa
rapijai ir yra tos parapijos pir
mininkas; tarnauja kaip siun
tinių ražtvedis ir yra tvarkyto
jas vietinių žinių mėnesinio

► “Paslas”, kurį lei-
dingiausia ačiū SLA. 6-to ap-'<lž'a kun. Kazokas. Jonas Mil-
skričio valdybai. i keraitis — roselandietis; geras

Taiptri likosi nutarta sureng- I megrejas vaidila lietuvių 1 iii Lo

ti šeimynišką išvažiavimą kur , ronW tarpe Chicagoje; bėjo ne

įdomus, ir dar buvo paaiškinta, 
kad SLA. 6-to apskričio valdy
ba taipgi nutarė musų jaunuo
lių besbolininkų jauktui paau- 

i kauti $15 uniformoms įsitaisy-

šešių mėnesių laiku: nuo 16 iki 
21 metų — veltui, o nuo 21 iki 
45 metų — tik $1. Draugijos 
susirinkimai yra laikomi kiek- 
veino mėnesio paskutinį šešta
dienį Meldažio svetainėje,

Draugija rengia išvažiavimų 
į Savicko farmą, kuri randasi 
prie Tautiškų kapinių. Išvažia
vimas įvyks, rodosi, 24 dieną 
birželio. Bus gera muzika, bus 
ir žaismių; paskirta $10 dova
noms laimėjusiems prizus.

Pranešta, kad miręs draugas 
Jonas Mankus. Jis yra buvęs 
šios draugijos narys, bet jo 
mokestys draugijai užsivilko, 
taigi jis buvo netekęs draugi
jos nario teisių. Gaila, kad kai 
kurie žmonės neapsižiuri.

Taip pat pranešta, kad rei
kia mokėti pomirtinės po vieną 
dolerį ir 10 centų ryšy su mir
timi draugo Martyno Peterscn. 
Jis rasta garaže negyvas. Tar
navo kaip naktinis sargas. Mi- 
rusityo draugo laidotuvėmis 
rūpinosi draugijos narys Jonos 
Huffas. '

Draugai, neužvilkite draugi- 
savo duoklių.

M. K. Kasparaitis.

Pagal jsukymą Krivų Krivaičio, 
Vaidylos renkasi paprastoje vietoje, 
birželio 7 d., saulei nusideidus.

Klausutis.

Gerbiamieji, kurie padavčt aplika
cijas dėl įstojimo j Chicagos Lietu
viu Draugiją S. P., būtinai atsilan
kykite pas Dr. A. Montvid, 1579 
Mihvaukee Avė., nevėliau kaip iki 
birželio 11 d. X. Saikus, sekr.

Graboriai

S. D. LACHAVICZ

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Roosevelt 2515-2.516

Lietuvis Graborlus i 
Balzamuotojas

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

jai

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.

Ale paskiau Užtai visa kuopa taria šir-1 laikraščio

kaip sujudintos širšės ir viena ||)ors j ar į parką> kur; vienas parengimas neapsieina; 
parapijonka taip įsismagino, muay besbolininkai teiksis pa- ypač gerai atlieka komiškas ro- 
kad vos susilaikė neužvažiavus |inksminti. nal.ius besbolo lošiu. i les- A- Paulikaitis, senas chi- 
Andriuliui per marmuzą. An- v I catrietis. sulvg amatu siuvėjas.Andriuliui per marmuzą. 
driulis atsidūrė labai keblioje 
padėtyje. Pabalo kaip žydų Ve
lykų macas, o aplink jį pasida-i 
re net prastas oras ir tokiu bu-Į 
du supeizojo tavorščiams visą I 
biznį. Pasiginčiję išsiskirstė. 
Kai kurie tavorščiai paskiau 
sukinėjosi vėl apie parapijonus,' 
kiti važiavo namo. O parapijų-Į 
nai, pavalgę paskutinės veče- 
rios, padainavo ir žaidė iki vė
lumos.

Komisijon įeina šie nariai: K. cagictis, sulyg amatu siuvėjas, 
J. Mačiukas ir Pr. Mikolaitis - turi rūbams siūti įstaigą; jau- 
surasti patogią vietą tam daly- nesnėse dienose yra daug dir- 

I bęs lietuvybei. Albertas Pauli
kaitis — tai dar jaunuolis 16 

besbolininkų metlb mokinys; auga tikras 
lietuvis, iš kurio lietuviai turės 
gerą profesionalą; nors čia gi
męs, bet vartoja aiškią lietuvių 
kalbą; jis priklauso Chicagos

kui.
Toliau likosi išrinktas užsa

kyti uniformas 
jauktui K. J. Mačiukas.

Po visų apsvarstymų kuopos 
pirm, uždarė susirinkimą apie 
4:30 j vai. po pietų.

Pranas Druktainis,
S LA. 260 kp. koresp.

So. Englewnod
Pavogė čekių knygutę

šių savaitę Chas. Matcku- 
nui, savininkui Vincennes &’&- 
ražiaus, 71241 Vincennes a ve., 

pavogė čekių knygų. Čekiai 
yra Commonvvealth Trust and 
Savings Bank, prie 69th ir 
Wentworth gat. Numeriai pa
vogtųjų čekių yra nuo 60 iki 
500.

PRANEŠIMAI

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 

F Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield 
Tel. Lafayette 

\ SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

Auburn Avė. Tel. Blvd.

Avenue 
0727

Cicero

Akfy Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar rauda

Įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893

m naujoj vietoj Rez. Tel. Drexel 9191DR. VArifeH, o. D. DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

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

LIETUVIS AKIŲ SPECI 1STA
Palengvins akių įtempimą, kuris! 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso; ___ _ ___  ______
kreivas akis, nuima kataraktą, ati- į Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue
JYlciViln cinlof UUliTlcą KclUcli ;

taiso trumparegystę ir toliregystę., 
Prirengia teisingai akinius. Visuo-' 
se atsitikimuose egzaminavimas da-1 
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
1() iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 20 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

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

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

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

Naktį So. Shore 2238, Blvd. 6488

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospcct 1930

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

Dabar klausimas: kurie iš jų 
buvo teisesni arba kaltesni?! 
Mano supratimu, turėjo būti Į 
taip: jeigu parapijonams neti-J 
ko komunistų kalba, tai jie tu
rėjo pasitraukti šalin; išmin
tingesni j u ir pasitraukė; nes 
miškas platus ir nebūtų jiems
reikėję tų spyčių klausytis. O' 
komunistams irgi pamoka, kad 
tarpe davatkų, tai ne tarpe pro- 
gresyviškų žmonių, kurie visa
dos nusileidžia,
kad komunistai dažnai esti 
prašyti svečiai. Taigi tokie 
tokiais susikibo. —X. S.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
South Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
, Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų
I OFISO VALANDOS:Ds* I T Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4

171* oiltlB vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro. Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dienų

Phone Midway 2880

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

3464 South Halsted Street | ^^29 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų , 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 South Wallace Street3201 3201

Naujienų Spulkos Susirinkimas. 
Šiuomi esate kviečiami atsilankyti j 
Lithuanian Nevvs Loan & Building 
Aąs’n. (Naujienų spulkos) metini 
šėrininkų susirinkimą, kuris jvyks 
Birželio-June 8 d., 1928, 7 v. vak., 
Naujienų Name, 1739 S. Halsted St.

Jeigu dėl kurios priežasties nega
lėtumėte dalyvauti susirinkime, iš
juokite įgaliojimą ant čionais pridė
tos Proxy, arba prisiuskite kam 
nors iš spulkos valdybos.

Su pagarba, 
Lithuanian News Loan 
& Building Ass’n.

Naujienų spulkos sekretorius, 
s. A. Kypkevičia.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHII.LAS 

A K U Š E R K A
3252 South Halsted Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 3.

Prospect 1028
Res. 2359 S. Lęavitt St., CanaI 2330 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal sutartį

Chorui, kuriam jo sesuo moky
tojauja.

Šiame susirinkime prisirašė 
vienas naujas narys. *

. Iš svarbiausių pranešimų, 
duotų susirinkime, tai bene bus 
____________  __ _____.j praneši
mas (Centralinį Komitetą su
daro asmenys, paskirti keturių 

j organizacijų, kurie 
darbuojasi, idant* suderinus 
Chieagos lietuvių liuteronų vei
kimą). Iš to komiteto darbtto- 
tės raportą išdavė Andrius 

į Kasparaitis. Jis pranešė, kad 
........................ i dabartinis Centralinis Komite- 

Šiandten jis jau yra nUįaręS kreiptis į vi-

Dar vienas talentas
Musų Mikas Jazavuas sugiį- (jentralinio komiteto 

žo Chicagon. Jis kurį iaiką čia 
ir pasiliks. Teko kalbėtis su 
juo. Tarpe kita ko kalba užėjo vietinių 
apie lietuvių jaunuomenę Ame-' 
rikoje. Ir štai ką jis papasako-' 
jo apie vieną jų.

Daugiausia žadąs, kaip dai-
I nininkas, iš Amerikos lietuvių' 

nors žinoma,' :..........   r..*. r>„ I
ne
su

North Side
Adv. K. Vičas

jaunuomenės yra tur būt Ra
polas Yuška. f‘

t t I VCVO Jia lYLUipUlB £ VI"

turi 24 metus amžiaus. Gimęs sus ketui-ias organizacijas ir 
bostone, daugiausia laiko Pra" Į prašyti išrinkti dar po dvi ypa- 
leidęs Worcesteryje. Buvęs •tj į Centro KomitetlĮi nes jie 
vargoninku Biocktone. l ąstą- esantys nusitarę būtinai rūpin

tis įkurti Chicagos Lietuvių 
Liuteronų nuosavą svetaiuę. To

Buvęs 11 j j ceuįro Komitetą, 
Pasta-1

ruoju du metu mokėsi Curtis1
Institute, Philadelphijoje.

Curtis Institute, pasak p. Jn-.<jarĮK> pradžiai jau turi $50, o

Atyda Mildos Teatro Bendrovės 
$ėrininkams

Gerbiamasis: — “Extra” susirin
kimas šėrininkų Mildos Teatro Ben
droves atsibus Birželio-June 17, 1928 
m., Mildos Bendrovės name, 3140 S. 
Halsted St., Chicago, II!., i vai. po 
pietų.

Propozicija yra paduota pirkti na
mą mokant po $8 už Šerą. Siame su
sirinkime bus jūsų užduotis balsuo
ti už šią propoziciją parduoti namą 
ir likviduoti Korporaciją, arba prieš 
šią propoziciją.

Ateidamas! susirinkiman būtinai 
atsineškite savo Šerus. Teikitės būti 
laiku.

Su pagarba,
Mildos Teatro Bendrovė,

Per John P. Ewald, sekretorius, 
840 West 33rd Street.

Viršui Universal 
State Bank

Moterys ir mergi
nos kreipkitės 
reikalais nuo 
iki 8 vakaro, 
tu laiku pagal 
tartį.

Advokatai

su
12

BU-

zavito, esanti ideale vieta la
vintis amerikoniškam talentui. 
Tan institutan priimama tik' 
žmonės, kuriuose nužiūrima1 

menui talentas.1

ir toliau stengsis išnaudoti 
kiekvieną progą, idant sukėlus 
reikalingą kapitalą, kad juo 

' greičiau butų galima įsigyti 
. . . ■ svetaine. Reikia tikėtis, kad ši

nuosavy-j 1 avyzdžim, kai laikė kvotimus užduotis pavyks įkūnyti. O kai 
I . , idant įstojus į insti- mingtos organizacijos turės sa-

1 lai bas gauta ne i tūtą, tai iš 150 laikiusių juos yo įaį įojj svetainė
niekam kitam neteks ir ja 

11 ■ naudosis minėtos organizacijos.
| Naujų sumanymų eilėje tapo 
(išrinktas naujas kontrolės ko- 
I misijos raštininkas, p. Jonas 

.kaip,. Pa.V'’ j Kasparaitis, gabus veikėjas, 
| kuris kartu yra ir Centro Ko- 
; mitete nuo L. L. Z. B. Palaipi
nės Draugijos/Jis deda pastan
gas, kad kaip galima 
svetainė įsigijus.

Į Centro Komitetą 
dar du

Advokatas Kazimieras Vičas, 
1579 Milwaukee Avė., gavo 
valdišką darbą rekorderio ofise. 
Jam pavesta galutinas ištiri- nepaprastas 
mas ir išsprendimas i 
bių priklausime. Algos 4000 R. Yuška, 
dol. metams. 1 
per politikieriavimą, o už tin- priimta tik trys: du lietuviu — 
kamtimą šiai vietai, nes adv. R. Yurška ir p. Petraitis — i“ 
Vičas, nors dar jaunas advoka
tas ,iš pat pradžios pasižymi 
nuoširdumu, teisingumu, siste- 
matingumu ir savo profesijos 
žinojimu. Buildinge, kur jis 
ofisą laiko, visi be skirtumo, 
religinių ir politinių pažvalgų, 
myli jį kaipo «erą kaimyną ir 
teisingą advokatą. Nors lietu
viškai jis negeriausiai kalba, 
vienok North Sidės lietuviai vis 
tankiau i jį kreipiasi ir yra pa
tenkinti.

West Side. Nepaprastas išvažia
vimas, rengia Dr. Vinco Kudirkos 
draugija basket piknikų Chernausko 
darže, No. 1 Lyns, 111., nedėlioj, 17 
dienų birželio, 1928. Geistina, kad 
merginos ir moterys pagamintų val
gius. Bus visokie žaismai ir gros 
lietuviški muzikantai.

Rengimo Komisija.

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chi ra aro. III.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111
Telefonas Central 4411

V isi profesionalai vienoj vietoj
Dr. A. Montvidas, adv. K. 

Vičas ir adv. Grigalius turi sa
vo ofisus tame pačiame buil
dinge—1579 Milwaukee Avė.— 
ir visi trys labai kaimyniškai 
sugyvena. Viso tik tris profe-

vienas kitatautis.
Instituto fakultetas susidaro 

iš žmonių, užkaravusių pasau
linį pripažinimą, I 
Hofmanu, Rosenthal, De Go- 
gorza (New Yorko Metropoli
tan Operos 
(Heifitz’o, 
mokytojų), 
saus konduktoriaus 
politan operos.

P-no Yuškos baso ypatybe 
esanti ta, kad jis turi registrą 
nuo žemiausio baso iki aukš
čiausio tenoro. Balsas galingas, 
tembras gražus; puikus inter
pretavimas. Su laiku ir darbu, 
manoma, kad R. Yuška užims 
svarbią vietą pasaulinių artis
tų tarpe.

Dabar p. Yuška yra išvažia
vęs Europon. Išvažiuodamas

artisto), Auer’io 
Zimbalist’o ir kitų 
Hageman’o, gar

is Metro-
asmeniu.

nauju nariu, 
komitetam yra

greičiau

išrinkta

išrinktu
M. Tu-

Du
Centro
naitis ir A. Palaitis. Abu darbš
tus vyrai. Taigi dabar, kai 
Centre yra visi darbštus ir 
energingi žmonės, galima tikė
tis, kad jie išnaudos visas pro
gas ir suras budus sukelti ka
pitalą svetainei įsigyti. *

Dar turiu priminti,
bar gera proga įstoti į L. E. L.

kad da-
sionalus turime ir visi jie mė- jis rengės aplankyti Paryžių ir(bai gera pinga įstoti į L. L. L. 

' Pašalpos Draugiją, ba yra nu
tarta nupiginti įstojimas begiu

gsta arti vienas kito būti.
—Prašytojas.

Vienuą, o taipgi Kaupiu
Rep.

S. L. A. 6 apskričio transporto 
komisija, prašo atsišaukti visų kuo- 

'pų delegatų važiuojančių į seimą, 
užsisakyti vietą ant traukinio. Mes 
turim užsakę atskirsi karą (vagoną). 
Todėl kiekvienas delegatas sutaupys 
$11.15 keliones išlaidų, i abi pusi. 
Bilietas f iš Chicagos į Baltimore 
$44.45 “sleeper?, atskirai viršutinis 
$6.60, žemutinis $8,25 viena pusė. 
Taipgi kviečiam, Kenoshos, Racine 
ir kitų Wis., miestų kuopų delegatų 
prisidėti prie musų exkursijos. Už
sisakant bilietą prašom prisiųsti ir 
rankpinigius. Kreipkitės pas S. L. 
A. 6-to apskričio pirm. G. J. Stun
gis, 4111 So. RocKvvell St., Telefo
nas Lafayette 9210.

Roseland. S. L. A. 139 kuopos 
susirinkimas jvyks 7 d. birželio, 7:30 
vai. vakare, Strumilos svet. Visi 
nariai ir nares dalyvaukite susirin
kime, nes turim svarbių dalykų ap
tarti. Sekr. J. Slaniuuskas.

Birutės Kalno Draugyste laikys 
savo priešpusmetinj susirinkimų
lenktadieny, birželio 8 d., 1928 m. 
Vadžia 7:30 vai. vak., Chicagos Lie- 
uvių Auditorium. Visi nariui esa

te kviečiami dalyvauti šiame susi
rinkime, nes yra daug svarbių daly
kų dėl'apturimo.

M. K. Dieniu, nut. rašt.‘ i i L i__*1 ' v • . ' i
Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 A. 

C. W. <>f A. mėnesinis susirinkimas 
jvyks penktadieny, Birželio-June 8, 
1928, 8 vai. vak. 
Centre” svetainėj, 
Blvd. f . ‘ .
venciios, taipgi yra daugiau svarbiu 
reikalu dėl apsvai Mymo.

A. M. Kadsel, sekr.

Amalgamated 
_ 333 S. Ashland

Bus delegatų raportas iš kon-

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

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

Office Boulevard 7642
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

127
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarų, išskyrus ketvergą 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto

Telephone Kemlock 0066
DR. B. J. R00TH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1989 *

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

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

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. Brunsyvick 4983

Namų telefonas Brunswick 9597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

Ofiso Tel. Victory 7188 
Rez. .Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

V
Jei abejoji apie savo aKis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

{vairus Gydytojai

6487
Avenue 

Street 
1752

Phone Boulevard
4649 South Ashland 

ir 805 East 47th
Phone Kemvood
Praktikuoja 20 metų

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

Tel. Kenvvood 
a 1 a u d o s 

nuo 9 
nuo 6 

irt Šventadienio

iki 
iki 
ir

5107

11 vai. ryte;
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

Res. Telephone Plaza 3200
DR. M. J. SHERMAN 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1724 So. Loomin Street 

Kampas 18th St.
Vul. 2—4 po piet ir 7—9 vai. vakarei 

Telefonas Canal 1912 
Eeaidence Tel. Fairfax 63b3

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 200111 
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6

Vakamis
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(Joho Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS
West Adams St. 'Room 2117 
Telephone Randolph 6727

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

Namų Telefonas Republic 9600

105

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu

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

2243 West North Avenue
prie

1579 Milwaukep Avė.
. Room 301

Telephone Humboldt 5586

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunniestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Lcavjtt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakaro 
Seredoj ir Pėlnyeioj nuo 9 iki G

Nędėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p,

Aiv 'sdkZl; y !.• J.-., i. / -iri-ta, imti >



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ketvirtadienis, birž. 7, 1928NAUJIENOS, Chicago, III.

Fanus For Sale
• Ūkiai Pardavimui

*>»**>»-

Naujienų Piknikas
Naujienų Pikniko rengimo 

komisija dirba išsijuosus, kad 
piknikas visais atžvilgiais bu
tų pasekmingas. Komisija kvie
čia visus naujieniečius reng
tis. Automobilistai, apžiūrėki
te savo autus. Moterys, apžiū
rėkite savo suknes. Singeliai. 
išsiprosykite švarkus, susirin
kite guzikus. Vienu žodžiu, 
rengkitės piknikui, černausko 
darže žolė dar nenuminta. Bir
želio 24 dienų lietaus nebus.

Vėliaus pranešime daugiau.
— Komitetas.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

ATPIGINIMAS, 
už garažus, $10 įmokėti, 2 metam 
išmokėjimui, porčiai sun parlorai. 
Cementinis darbas visokios rųšies. 
Pakeliam namus, dedam pamatus, 
Šalytakius.

F. TAYLOR, 
Spaulding 6432.

NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bungalows, 
vasarnamini, pakeliam namus, įde
dant cementinids pamatus, uleiste- 
riojam, dengiant stogus, jvedam 
plumbingą, malevojam ir pertai- 
soni. Dykai apskaitliavimas ir pla
nai. Stanton Const. Co., 6.347 South 
Western avė. Tel. Hemlock 2636.

Financial
Finanaai-Paakoloa

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUST1N MACKIEWICH
2342 So. Loavitt St.

Phone Canal 1678

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

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

[CLASSIFIED APS?)
Miscellaneous

(vairus 

t

AR JUMS KAS NORS 
SKOLINGAS PINIGŲ .’

Mes atgausime juos per 
“garnishinent” teismą. Įsteig
ta 1912 — 16 metų patyrimo. 
Kolektavimas, l>e mokesčio. 
Patarimas dykai.

UNITED STATES NATIONAL 
ADJUSTMENT CO. 

3408 S. Michigan Avė.
Victory 1126

Financial
Finansai-Paskolos

HELBERG liros, turi pinigų pas
kolint! dėl 2 morgičių už 4% koinilo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 617-8, 
192 N. Clark St. Deaiborn 4020.

laskolas 
Katate 

Bidir.'' & Jx>an Assoc. 
b»v

MES DAROME pirmu morirh'ių pi 
nuo $10(10 Ir (langiau, uft gerus Reni 
vreltaa patarnavimai*. *L 7. 
Tavor 2, laiko HiiRlrinklinUR kiekvieni) 
reda llaino ofinc.

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

MES UŽMOKĖSIME JŪSŲ TAKSUS 
ARPHnieiittiH Ir kilnu bllna pernio<k'1iolamft. 
Iki 24 mėnoHių dėl iltnokčjimo ntgal. Tatp- 
Kl 2 Ir 3 morKh'ini.

DAV1S PLAN LOANS, 
Room 1718. 100 N. La Šalie St. 

Rniulolph 3892

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

SCHWARTZ BROS. STORAGE 
640 E. 61 st Street

Iš sandelio išpardavimas naujų 
ir seni] rakandų

$30.000 vertės naujų rakandų ir kaurų 
turi būt iAparduota labai biriai.
4 kambarių, verti $1OOO   ——. $206 
4 kambarių, verti SUJOOO ------------------ $476
IJtlJOO Motuitr Frieze Heltly.Moa Bota* ____ $NH
$150 Frieze zeklyc'ion aeiaa —...........  $146
$160 rieėitUniH valrmno kamb. setar $56 
$186 6 ftmotų walnut niterrulmio retar $88 
Coxweli krėHlal, kaurai viaokioa rųMes.

Arnotų puarydiama aetaa-------
Klauskit Mr. i’armel 

COLL1NS STORAGE 
6114 Madlaon Mtreot 

Atdara vakarais iki O. nedalioj

5

ikt

$10

5

4 KAMBARIAMS, $395 
Nepaprastai aukštos rųšies rakan
dai, 3 šmotų parloro setas, mahoga- 
ny rašymui stalas, liampos, stalas, 
walnut valgomo kambario setas, 
veidrodis, 3 šmotų vvalnut miegrui- 
mio setas, coil springsai ir matra
cas, du priegalviai, 5 šmotų pusry
čiams setas. Atdara dieną ir vaka
rais. Dunn’s, 6714 Cottage Grove.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI saliunas, pačiame 
Calumet darže . Turi būt parduotas 
j trumpą laiką, nes savininkas labai 
serga Ir turi išvažiuoti j šiltus 
kraštus. Pirmas leisingas pasiūly
mas bus prijmtus.

CALUMET GROVE 
Blue Island, III. 

Tel. Blue Island 84

Aš ŽINAU pigiai gerų farmų ant 
pardavimo, taipgi yra visokių farmų. 
Kurie nori mainyti ant namų, pirk
ti ar mainyti, meldžiu kreiptis pas 
mane. .Ine Geryba, Scottville, Mich.

PARDAVIMUI groserne ir delika- 
teseh, geroj vietoj, biznis išdirbtas. 
Greitai noriu parduot. Phone Hem
lock 7811.

GROSE RNĖ, delikatesen, $650. 
Parduosime arba mainysime; puikus 
biznis, 715 W. 48 PI.

PARDAVIMUI groseriukas, sal
dainių, cigaretų, taipgi dalis baldų, 
pasirenkamai, 4 kambariai, be išmin
tas, su visais patogumais. 2139 W. 
21 St.

KVIEKINYčIA pardavimui. Del 
ligos parduosiu pigiai. Geriausiai 
apmokamas biznis, lietuvių koloni
joj, įstaiga 4 metų. Gera proga 
lietuviams. 6912’/fc So. Western Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
ne, gera bizniava vieta, 4 pagyveni
mui kambariai. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos. 3230 .So. 
Ashland Avė.

MODEBNISKA 210 AKBŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

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

J. II. SCHAEFĘR & CO.
803 Ridge Avė., \Vilmttte 

Phone 364

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

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

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pat

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

Boulvard 0611-6774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

ŪKĖS FARMOSE VISIEMS 
Aš busiu Chicagoj Juhe 

Turiu keletą <• ūkių 
kad niekas negirdėjo, 
mainymo, 
lesi.

7-8-9-10. 
tokių bargenų, 

Turiu ir ant 
Matykit mane, nesigai-

. D. ANDREKUS, 
1926 Canalport Avė.

2 lubos nuo užpakalio

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvai# 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Persiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

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

GEROS, riebios juodžemės galite 
pirkti pigiai, dėl savo daržo, pievos 
ir t. t. $7 už lodą taipgi “f ii ings”. 
Šaukit Nevvcastle 2818.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

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

Telephone Vi et ory 0562
Daro paskolas ant 

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

vakaras

BE KOMISO
Mažos Paskolos 

$100 — $200 ir $300 
Nėra jokių “red tapė” 

1647 W. 47 St.

MUFUOJAM visokius rakandus ir 
pianus ir visokius mažiausius 
rius padarau. Taipgi anglis 
Patarnavimas užtikrintas.

GEORGE BROTTS
3500 So. Union Avė.

orde- 
vežu.

Phone Boulevnrd 3787

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Vilai 
kom malevą, po p i erą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

AR jusu 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.

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

ACORN Boiler Repair Co. Taisy
mas boilerių ir karšto vandens šil
dytuvų. Suvirinimas ir atkirpiinas. 
Visokios rūšies paipų darbas. Dy
kai apskaitliavimas. Reikia lietuvių 
pardavinėtojų. 4435 S. Union Avė. 
Yards 3883.

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

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

KAM MOKĖTI CASH?
{atveskit į savo namus plumbingą 
arba apšildymą tuojau, be įmokėji- 
mo, ir 24 menesitm išmokėjimui.
Taipgi pertaisome labai pigiai. Tel. I 
Calumet 3688.

2 METAMS IŠMOKĖJIMUI 
NIEKO NEREIK ĮMOKĖTI 

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

641 E. 63rd St. Midway 0673-3904

10% PIGIAU UŽ VISA DARBA 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei

tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
li avima s. Kedzie 5111.

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

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

Cementinis Darbas
Visokios rųšies. 

tiniai bloksai, 
skiepų grindys, 
pertaisymas, 
dėl 30 dienų, 
išmokėjimais, 
šykit. Dykai

Pamatai, cemen- 
namų pakėlimas, 
garažai ir visokis 

Specialės kainos tik 
Jei norite, lengvais 
Atsišaukit arba ra- 
apskaitliavimas.

MR. A. CLOVE 
920 N. Mozart St. 

Brunswick 7354

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Personai
__________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, 

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

B. Pelechowicz
Ragistered Patent Attorney, 

28t0 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, HL

BANKRUTO STAKAS NAUJAS 
IR VARTOTAS

Pigios kainos. Mohair parloro sa
las, $60, Frieze setas, $60, Walnut 
miegruimio setas, $60. Pianas, pus
ryčiams setas, kaurai, stalai, coxvvell 
krėslai, pastatomos liampos ir t. t.

PARMOUNT STORAGE, 
7301 Greenwood A v. Dorchester 1800

1CE CREAM Parlor su aukštos 
rųšies fikčeriais, parduosiu arba 
mainysiu j gerą automobilių. 5205 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI valgykla ir galiū
nas. .Biznis senas, geroj lietuvių 
kolonijoj. Parduosiu pigiai. 1818 
Canalport Avė. 549 W. 18 St.

BISKĮ VARTOTI 
puikus mohair seklyčion sėt n s 
Frif'zo seklyčios setas .......  . .
Gražus wnlnut mieio-ulinio setas 
4 Arnotu vvalnut miCKruimtoCopy- 

Patentų 
■u 
ir

$:ir»o 
$400 
$‘J5O 
$600

HOfAH ____ ___________ _________ J_____________
$550 1’iiikiiH

MlM
wa)nut valdomo kambarį

$160 Gražus 
bario setas

vainos valiromo kamba

$03.6(1 
$87.60 
$65.50
$88.50
$44.60

____  $58.50 
$75. 9x12 Wilton kainai _______  $22.50
$125, 9x12 Rtofi VVilton kaurai ____  $34.50
$25, 5 Aniotų )»us*ry<'iainH setas ........ $8.50

Available Fireproof Storage
7728-32 Stony Island Avė 

Atdara kasdir* iki JO vai. vakaro. 
Ncdėiloj iki (i.

Exchange—Mainai
KĄ TURITE MAINYMUI?

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

A. GRIGAS
3114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898 /

iš-

Real Estate For Sale
_____ N a m a i - 2 c m ė Pa r d a v i m u i

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
štoras ir 5 kambaiiai viršuj. Tinka
mas dėl saliuno, hučernės arba gro- 
sernės. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu. Randasi ant Archer Avė. 5097 
Archei* Avė.

I’ORTAGE PAUK
Pardavimui 6 kambarių rezidenci

ja, karštu vandeniu šildoma, kieto 
medžio trimas, 2 vanos, stikliniai 
frontiniai ir užpakaliniai porčiai, 2 
kari] garažas, gatvė ir ėlė cemen
tuota ir apmokėta, platus lotas, 
naujai dekoruota. * šis yra geriau
sią ir didžiausia bargenas Portage 
Parke dabar. Apžiūrėkite prie 
5937 Dakin St., kaina tik $8,000, 
įmokėti $1,000. Federal Real Estate 
Co. 5814 Irving Park' Blvd. Kildare 
6670.

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

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

Republic 
Hemlock

mai-

4170
2382

NORIU PARDUOTI už “Cash” 
arba mainysiu į nebrangų dviejų fia
lų namą arba bungalow savo 4-ris 
lotus. 2 lotai randasi prie 58-tos gat
ves ir So. Harlem Avė., taipgi visfff 
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 P), 
tarp Marquetto 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. Kreipkitės: 
“Naujienos”, klauskite J. Mickevi
čius.

INTERNATIONAL 
1NVESTMENT 
CORPORATION 

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Be Komiso ir Išlaidų 
Vfea paskoliname jums $100, $200 
trb* $300, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite i 12 valandų, 
(ndustrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

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

Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bldg.
108 E. Ohio St.

4 KAMBARIŲ nauji rakandai, 
$180. 4 kambarių neatsišaukusių ia- 
kandai, $80. Jusų kreditas yra ge
ras. lengvais išmokėjimais, jusų 
pasiūlyta kaina. Atdara vakarais. 
Dastatymas bile kur dykai. Ajax 
Furniture Co. 1434 W. Madison St.

PARDAVIMUI 4 kambarių rakan
dai, visus arba atskirai, yni fronti- 
nės stalas. Priežastis — apleidžiiam 
miestą. 2804 S. Union Avė. 2 užp.

Sewing Machines
JSiuvanyjs Mašinos

1,000 MAŠINŲ

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

TURIU parduoti namą ir lotą, su 
groserne ir delikatesen, iš priežas
ties mirties. Lietuvių kolonijoj. 2216 
W. 22nd St.

72 AKRAI, 3’/j mylios nuo Ply- 
inouth, Ind., V2 mylios “frontage” 
U. S. cementinio kelio No. 31. Yra 
geri įtaisymai.
F. H. MAYNE FARM AGENCY 

749 Broadvvay, 
GARY, INDIANA

PARDAVIMUI 6 ruimų muro 
bungalovv. karštu vandeniu šildoma, 
2 karų garadžius. Puikus beizman- 
tas, reikia $5000 cash. Kaina tik
tai $10,000.

Savininkas
6343 So. Mozart St.

Morgičiai pirmi ir antri 6 nuošimčiais padaromi i 24 
valandas.

Musų išlygos bus jums naudingos.
Kreipkitės pas

M. J. KIRAS,
8335 So. Halatod St.

REIKIA salesmanų. prie anglių, 
South Side, komiso pagrindais, pil
ną arba dalį laiko. Pasimatykit su 
M r. Doyle, 5842 So. Robey, Tel. 
Republic 5900.

Slnger, White ir visokių išdirbis- 
čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jusų kai
na. šios vra išmainytos į žinomas 
NEW HOME ELECTRIC siuvimui 
mašinas. New Home dirbtuves sky
riai: 4463 Broadvvay, 6521 S. Halsted 
St., 4714 Irvinu Purk Blvd. ir 1551 
Washington St., Gary, Indiana.

REIKLINGAS patyręs- vyras 
dirbti ant ūkės. Mokestis, valgis ir 
guolis. Telefonas Blue Island 689 Y-l

Automobiles
M & K Motor Sales

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

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

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris. Atsišaukit tuojaus. 6332 South 
Central Avė. šaukit po 7 vai. vak. 
Prospect 0567.

PEHKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

unicaroa aenaiual tr Afaakane>aual vartotą 
karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniAkame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 " 
$2000. Mes turime karą kuris tinka 
kiems reikalams. Cash, iAmokfijimais, 
nals.

0811-18 8o. Halsted 81.

iki 
vi Ko
mai-

Mokame
Augiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

REIKIA patyrusių moterų dėl 
sortavimo popierų atkarpų. Atsi
šaukite 1451 So. Peoria St.

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui skudurų ir popierų atkarpų. 
1405 W. 21 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL

Chicago, Dl.

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

CENTRAL FINANCE CO. 
Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Wells Si.

Asmeninės Paskolos 
nebrangiomis kainomis, valstijos 
valduos priežiūroj, šaukit State 
2299 arba 5783, šiandie ir gausite 
pinigus rytoj.
STAB LOAN & MORTGAGE 

COMPANY
30 N. Dearborn St. 

Room 814

PASKOLINSIM nuo $51 iki $300 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

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

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

SALESMES IR SALESWOMEN
Del aukštos rųšies real estate pro- 

Eozicijos Chicagoj. Didelis uždar- 
is tinkamiems žmonėms. Geras 

komisas. Kreipkitės telefonu 
Mohawk 3395 arba atsišaukit nuo 10 
ryto iki pietį] arba nuo 7 oki 9 vak.

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

2nd Floor

NAUJI STtlDEBAKER
Naujas Studebaker Dictator Six, 

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

MILDA AUTO SALES
806 W. Slst St., Tel. Victory 169" 

D. KURAITIS ir A. KAsfuLiS
Savininkai

GEGUŽIO MEN. BARGEfJAI
60 karų pasirinkimui, visi garantuoti. 

CadUlac’ai, Buick’ai, Nash’ai, Hudson’al. 
Es8ex’al, Chevrolot’al tr daugelis kitų, la
bui pigiomis kainomis. Matykit p. Lapai* 
tt. Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES, 
7130 So. Halsted 8t.. Triangle 0330

For Rent
RENDAI Datas 6 kambarių tin

kantis daktarui ar kokiam kitam biz
niui. 3327 So. Halsted St. Phone 
Yards 4669.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA saliunas su na
mu arba vienas biznis. 720 W. 35th 
Street.

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

Musical Instrumento 
Muzikos Instrumentai s

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

6621 S. Richbond S t 
2nd floor

PARDAVIMUI Kimball gro- 
jiklis pianas, benčius ir roleliai. 
Vienas trijų šmotų ir vienas 
keturių šmotų, aržuolinis, ap
muštas parloro setas, kaina 
$125. Parduosiu skyrium, 2950 
S. Union avė.

TURI būt tuojaus parduotas gro
ji klis pianas už $65, su voleliais. Jei 
norite, išmokėjimais. 6612 South 
Halsted St.

PARDAVIMUI groseris ir ken- 
džių krautuvė. Pelningas biznis. 
Parduodama dėl nesutikimo partne
rių. 3253 So. Normai Avė.

PARDAVIMUI lunch room. Labai 
pigiai, su labai mažai pinigų. Pa
tyrimas nereikalingas. Apleidžiu 
miestą. 669 W.' 14 St.

PARSIDUODA karčiama labai ge
ras biznis, ilgas lysas. 6101 So. 
Kavine Avė.

PARDAVIMUI soft drink parlor 
ir boufing alley. Priežastis — tu
riu du bizniu ir partnerių nesutiki
mas, 4658 Archer Avė. Virginia 2271

PARDAVIMUI 2 kėdžių barber- 
nė, viskas baltai įrengta. Paiiluodu 
dėl ligos cash ar ant išmokėjimo. 
6643 S. Mozart Si. .

KELETAS FARMŲ
1. -^-SS akrai žemės vaisiais apso

dintos, šalo golfo lauko, strytka'- 
ris bėga pro šalį. Cemento kelias, 
elektrą, viena barnė, mažas namu
kas ir dai’ keli budinkai. 5 akrai 
grėpsų (vynuogių), 10 akrų obuo
lių, 1 akras raudonų aviečių, 1 — 
juodų aviečių, 5 akrai Alfalfos ir tt 
Su gyvuliais ir padargais, kaip no
rite. Kaina 12,000 dol. be gyvulių, 
įmokėjimas 4,000 dol.

2. —71 akras vaisių (fruktų) apie-
linkeje Sale didelio rezorto ir Rolfo 
lauko ant kranto upės ir privačio 
ežero 700 p5dų ilgio, 10 pėdų gilio 
ežeras tarpe kalnų, strytkans su
stoja prie dui-ų, cementinis kelias, 
elektra, vanduo įvestas, modemiš
kai viskas įtaisyta. Labai gera vie
ta dėl rezorto. 20 akrų grepsų (vyn
uogių), 9 akrai obuolių, vyšnių, gru- 
šių, slyvų etc. etc., 3 akrai puikaus 
miško. ___

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

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

5. —Rezortas (vakacijų vieta) iš 
54 akrų žemės, ant upės kranto, 9 
skylių golfo laukas, daug vaisme-^ 
džių ir visokių uogų dėl svečių. , 
Vandentraukis visuose kambariuose 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
virtuvė. Namas 25 kambarių kaipo 
hotelis, 17 namukų (cottage) su 1 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi

Batogumai. Garažius 12 automobi- 
ų. Valgomasis kambarys talpina 

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

Kaina tik 70,000 dolerių. Biznis 
išdirbtas.

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

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS 

100 akrų javų auginimo ir pieninin
kystės farma, 6 kambarių stuba, 
mūriniu pamatu, “carbide” šviesos, 
vištininkas, garažus, kornams san
dėlis, kiaulininkas, barnė, sailo, 1G 
akrų alfalfos, 12 akrų avižų, 45 ak
rai dėl kornų, 4 akrai dėl bulvių, 2 
akrai dėl agurkų, G akrai doržo- 
vėms, 17 akrų miško ir ganyklos, 
upė bėga per kampą farmos, 5 my
lios į vakarus nuo Diamond ežero, 6 
mylios į vakarus nuo Niles, Mich., 
18 mylių nuo South Bend, Ind., kai
na su staku ir padargais, $12,500. 
Mainysiu į 2 aukštų biznio namą. 
Savininkas S. Sirovica, 2911 E 97th 
St. Regent 2826.

PARDAVIMUI kampas, 71 St. ir 
FairfiekJ Avė., labai pigiai. Taipgi 
100 pėdų prie California Avė., netoli 
70 St., pigiai. Biskį cash, kitus išmo
kėjimais. J. A. Lynch, 40 N. Dear- 
born St. Central 3654.

3846-50 W. GRAND AVĖ.
Z nauji po 5 flatus namai. 3-6. 2-4 kam

barių, 2 karų garažas, uždaromos lovos, 
gnru dildomas, viskas iArenduota, kaina 
$32,000 kiekvienas, casb $5.000.

3725-27 W. GRAND AVĖ.
rvnujas namas. kq tik užbaigtas, 10-4 Ir 

3 kambarius. 2 krautuvės, 4 karų muri- 
garažas, kaina $75,000. cash $15,000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CRYSTAL AVĖS.

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

J. MONTENEGRO BLDR.
Spaulding 1013

s 
nls

PARDAVIMUI mūrinis bungalow, 
6 kambarių, karštu vandeniu šildo
mas, aržuolo trimas, 6647 S. Talman 
Avė., kainavo $12,500, dabar $10- 

Veikit greit,500. Ne j mainus, 
tikras bargenas.

Šaukit savininką.

Fairfax 9100

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

SULLIVAN AND CASEY 
7221 S. Halsted St. 

Triangle 1606

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, laoai graži vieta aplinkui, 
vien žemė verta $3000, galite nu
pirkti už $14,000. Tiktai biskį įmo
kėti, kitus kaip rendą.

H. F. Ritter and Co.
757 W. North Avenue

Kampas Halsted — 2nd floor 
arba telefonuokit Mohawk 3395

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, 5-5 kambarių, pečiumi ir 
furnas šildomas, 3109 Walnut St., 
gera transportacija, prie mokyklų, 
kaina $6000, įmokėti $1000, kitus 
kaip rendą.

J. N. HOSTET'lER & CO. 
137 N. Kedzie Avė., 

Tel. Kedzie 1919

Reikalinga Farma
ARBA VASARNAMIS REZORTAS 
mainyt ant namo 2 aukštų, 3 pagy
venimų, Storas ir garadžius. Atsi
šaukit arba rašykit prisiųsdami in
formacijų savo nuosavybių. Maty
kite savininką arba telefonuokit nuo 
10-11 iš ryto arba nuo 7-8 vakare.

J. Namon,
2418 W. Marųuette Rd. 

Phone Prospect 8678 
Chicago, III.

$500 ĮMOKĖTI 
pastatysim ant jūsų loto 

Bungalovvs .............. $6,950
2 flatis ................... $11,900
3 flatiš ................... $15,875
6 flatis .................. $30,000

Mes
Mūrinis 
Mūrinis
Mūrinis
Mūrinis

Moderniški naujos mados.
Budavotojas FRANK LYNN, 

5944 N. Rockvvell St. Edgevvater 1930

SPECIALIS BARGENAS
Kam mokėti rendą, jei galit nu

sipirkti Šį modernišką 5 kambarių 
bungalovv nuo savininko už $6,000. 
Randasi prie cementinės gatvės, pui
kioj apielinkėj, netoli transportaci- 
jos, haujai dekoruotas. Įmokėti 
$250, o kitus po $50 į mėnesj, su 
nuošimčiais.

7168 Wcst Grand Avė.

MODERNIŠKAS 3 flatų namas, 
elektra, refrigeratorius, įmūrytas 
plumbingas, lietaus lašų vana, ug- 
navietės, knygynai, garu šildoma, 
stikliniai miegojimui porčiai, randa
si Beverly Hills. Brokerių nereikia. 
Greitam pardavimui $26,000. Savi
ninkas, 9349 Justine St., Beverly 8091

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojam, įde
dant cementines grindis, šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbingą, visas dar
bas garantuoats.

AJAX CONSTB. CO.
2206 Milwaukee Avė.
Phone Brunswick 4707

UŽ $795 nusipirksite mano 3 kam
barių cottage, su vana. Vanoj yra 
enameliota vana. lavatory, sėdykla, 
suros ir vandens sistema, virtuvėj 
sinka, su sieteliais porčiai, durys ir 
langai, apielinkėj yra 6 ežerai, 95 
mylios nuo Chicagos, prie Michigan 
Central geležinkelio. Biskį įmokėti, 
kitus išmokėjimais, Naujienos, Box 
1072, arba šaukit State 0732.

PARDAVIMUI prie dvigubos sek
cijos, kampas 127 ir Halsted St., 
50x125, $25,000. — Kampas 63 St. 
ir Importe Avė., 32x125, $12,000. 
Skersai kelio nuo aeroplanų stoties. 
— 25 arba 50 pėdų, 12312 S. Eliza- 
beth St., $30 pėdai. Yra visi įren
gimai. Illinois Central trąpsporta- 
cija. Gebos sąlygos.

DR. VALLELY, 
4750 Sheridan Road , 

Sunnyside 5879 
_______________ v______ ■ __

GERIAUSI BUDAVOTOJAI.
Mes pastatysime bile kokį jums na
mą ant jusų loto, be jokio įmokėji- 
mo. kol tik užbaigsim. Paskiau 
mokėsit mėnesiniais išmokėjimais, 
kaip rendą. Del dykai informacijų 
Šaukit arba rašykit.

NORTHWEST SIDE LUMBER 
COMPANY, 

4440 W. North Avė., 
Spaulding 9500.

PARDAVIMUI arba mainymui 
namas. Mainysiu ant loto arba bile 
kokio biznio. Vienai moteriai sun
ku užlaikyti. 8436 Gilbert Court. Tel. 
Triangle 8558.

ŽIŪRĖK 4 FLATAI, $12,450, 
karštu vandeniu šildomas, 2-7 kam
bariai, 2-3 kambariai pečium Šildo
mi, netoli parko, įplaukų, $1920, 
cash $2000.

3136 W. 16th St. 
Berk. 3690


