
■ ■

- --------------- 1
The First and Greatest Lithuanian Dailę t n Anier/eal

NAUJIENOS į
T::a Litnuanian Daily LMiws

PflLlSHED HY <&• U.TMUAN1AN »UB1ISHING CO.. INC.Ū
.‘.3$ f’ctviito rMliSitec. C ifeie'm-.J®, IDlILaffki i

Tt fpfcsa* &o®mv*U 2500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj
........................ ......... .. ' ■ ■■■—■■■■■■■ ! I I y

NAUJIENOS
THe^Dithuanian Daily News

Mfttared m M—it *J2jum Mattmr Mar«h 7, Ztlt, ut tiko F»»t KMfflao uj tSJM****, HL. <
< 3 sndar th« Aet •! Manta B, 1B7B.

The First and Greatest Lithuanian Dailę i n America

NAUJIENOS
*8H« ILiTNUANiA* Daily Nrw«

PVttlltHBDBY 0b UTHUANiAH NEWS PUBZJSH1NG CC.. INC. 
W3$> SoutL HaLteJ Street*, Chica^O; IHmau 

lekcpboB* Rootevelt 8560

^Pirmas ir Didžiaustas Lietuvių Dienraštis Amerikoj^

VOL. XV Kaina 3c. UNlVhnsi <?hicągo, 111. Antradienis, Vasario-February 21 d., 1928 No. 43

Vietoj naginių, sil
kių, sovietai siūlo 

kaimui pudrą
Maskvos laikraštis smerkia už 

tai valdžios prekybos vedė
jus kaip bepročius ir krimi
nalistus

RYGA, vas. 20. (Chicago Tri
būne koreap, Donald Day). 
Maskvos žurnalas Molot, paduo
damas ilgą sąrašą prekių, ku
rias valdžios prekybos organi
zacija nesenai pasiuntė provin
cijų miestelių ir kaimų krautu
vėms, pareiškia, kad politine 
policija (čeką) daranti klaidą, 
areštuodama ir bausdama kai
mų sovietų prezidiumus dėl ne
pasisekimų surinkti iš ūkininkų 
javus. Vietoj tų valdininkų, |h> 
litinė policija turinti areštuoti 
kooperatyvų ir kitų valstybės 
prekybos įstaigų vedėjus.

Molot sako, kad javų rinki
mo kampanija tol neturėsianti 
pasisekimo, kol valstiečiai, ūki
ninkai nebusią aprūpinti daik
tais, kurių jie yra būtinai rei
kalingi. Tuo tarpu, sako laik
raštis. į Ukrainos žemės ūkio 
sričių kaimus ir miestelius ne
senai buvo pasiųsta toki daik
tai, kaip kaklaraiščiai, petnešos, 
kelraiščiai, naktiniai marškiniai 
ir pazamai, daugiausiai šilki
niai, Charkovo šilkų tresto ga
minti.

Kubanės, kito derlingo javais 
krašto, kaimų miestelių krau
tuvės skundžiasi, sako Molot, 
kad jos turi gaus.} “budilnikų” 
[alarminių Laikrodžių], elektri
nių prosų, radio dalių, l>et visai 
neturi cukraus, arbatos, silkių, 
kartūnų ir vilnonės materijos 
drapanoms.

Kaukazijos krautuvės buvo 
užsakiusios paprasčiausių, žmo
nėms tutinai reikalingų jų kas
dieniam gyvenimui, daiktų, bet 
vietoj to gavo parašo! ių, minkš
tų veltinių skrybėlių, karnašų, 
atlasinių kurpaičių, kosmetikos 
daiktų ir kitokių prabangos pre
kių, kurių kaimo žmonės pir
miau nė nematė.

Valstybės prekybos įstaigų 
vedėjai yra ne tik bepročiai, 
sako Molot, bet ir kriminalistai, 
nes savo darbais jie diskredi
tuoja sovietų valdžią. Jie nori 
parduoti kaimiečiams tokius 
prabangos daiktus, kurių jie ne
gali parduoti miestiečiams dėl 
miesto darbininkų neturto.

Panašiais pranešimais užpil
dyti ir kiti Maskvos laikraš
čiai. Jie daug rašo apie tai, 
kaip ūkininkai boikotuoja val
džios agentus, supirkinėjančius 
javus, ir dejuoja, kad valdžia 
negali išpildyti savo javų eks
porto programo. Ji negali iš
pildyti javų . pristatymo kon
traktų, pasirašytų su Anglija 
ir Vokietija.

Valdžia apmokės žuvu
sių kareivių motinų 

keliones j Europa
\VASHINGTONAS, vas. 20. 

— Atstovų butas šiandie priė
mė bilių, kuriuo einant karo 
metais žuvusių ir Europoje pa
laidotų Amerikos kareivių ir 
jūreivių motinos ir našlės gali 
atlankyti jų kapus valdžios lė
šomis.

i_________ _

Italijos rinkimų refor
mos įstatymas priimtas

ROMA, latlija, vas. 20. — 
Ministerių taryba šiandie pa
tvirtino diktatoriaus Mussoli- 
nio naująjį rinkimų reformos 
įstatymą.

300 kiniečių žuvo 
laivams susidūrus
ŠANCHAJUS, Kinai, vas. 20. 

— Kinų garlaiviui ILsin Tam- 
ing susidūrus su japonų garlai
viu Atsuta Maru, kaip praneša, 
trys šimtai kiniečių prigėrė.

Nelaimė atsitiko šeštadienio 
naktį ties čiankiangu.

Japonų garlaivis Atsuta Ma
ru buvo išplaukęs iš Londono į 
rytų uostus praeito gruodžio 
mėn. 16 dieną.

Ir Anglijos žmonės 
kelia riaušes dėl 

tikėjimo
l)ARWEN, Anglija, vas. 20.— 

Vakar čia įvyko tikybinių nera
mumų. šv. Cuthberto bažnyčio
je anglų protestonai padarė an- 
tikatalikiškas demonstracijas ir 
savo kunigams, vikarui Lauria 
ir klebonui Crawshaw, kuriuos 
parapijiečiai įtaria dėl simpati
jų katalikybei, neleido pamoks
lų sakyti.

Kai abudu kunigai apleido 
bažnyčią, lauke juos apspito 7,- 
600-8,000 žmonių minia, ir vi
karas buvo apstumdytas. Gal 
hutų blogiau a Ištikę, bet kuni
gus išgelbėjo atvykus policija. 
Neramumuose keletas žmonių 
buvo sužeisti.

Maskvoje kaip bad
mečio dienomis

MASKVA, vas. 26. — Mask
voj pasireiškė toksai miltų, 
sviesto, kiaušinių, muilo ir tek
stilės prekių trukumas, kad vy
riausybė nutarė imtis energin
gų priemonių padėčiai pataisy
ti.

Nors tų daiktų galima gauti 
pas privatinius prekininkus, 
mokant didelius pinigus, dauge
ly valdžios kooperatyvų krau
tuvėse jų visai stoka. Kai ku
lius valdžios krautuvės buvo 
priverstos pardavinėjimą stip- 
liai apriboti, ir pirkėjai ilgo
mis uodegomis stovi valandų 
valandas, laukdami savo eilės. 
Dažnai pasitaiko, kad žmogus, 
po ilgo stovėjimo ir laukimo, 
galų gale prisiartiną prie par
duodamojo stalo, bet čia jam 
pasako, kad tokių daiktų, ko
kių jam reikia, jau nebėra — 
visi išparduoti. Daug kitų koo
peratyvų paliovė visai pardavi
nėti daiktus žmonėms, nors sa
vo nariams dar po šiek tiek 
parduoda.

šitokia padėtis, kuri labai pri
mena anas bado dienas, parei
na, visų pirma, iš stokos gim
dų. Nežiūrint gero užderėji- 
mo, javų buvo surinkta 2,000,- 
000 tonų mažiau, ne kad praei
tais metais, ir dėl šitokio val
džios javų supirkimo kampani 
jos nepasisekimo dabar girdėt, 
kad Aleksandras Smirnov, že
mės ūkio komisaras, rezignuo
jąs.

Britų lakūnas Hinkler 
atskrido į Javą

BANDO5PGD, Java, vas. 20. 
— Skrendąs į Australiją ang
lų lakūnas Hinkler atskrido 
čia iš Singapūro.

POLICININKO NUŽUDYMAS

PHILADELPHIA, Pa., vas. 
20. — Pietinėje miesto daly, 
vienoj nuošalesnėj vietoj rado 
sąšlavų krūvoje pamestą polici
ninko \Vm. Cahill kūną.' Iš 
ženklų matyt, kad policininkas 
buvo nutroškintas paleistomis 
iš automobilio nuodingomis 
smalkėmis.

Angliakasiu streikas 
Coloradoj baigtas

Streikininkai visuotiniu balsa
vimu nutarė grįžti į kasyklas 
dirbti

DENVF.R, Colo., vas. 20. — 
Streikavę per keturis menesius 
Colciadcs anglies kasyklų dar
bininkai savo streiką pabaigė. 
Streiko vadų paskelbtas visuo
tinis balsavimas klausimu, ar 
streikuojantieji angliakasiai su
tinka grįžti į kasyklas dirbti, 
ligi valstybės industrijos komi
sija išspręs ginčą tarp kasyklų 
savininkų ir angliakasių, davė 
tokių rezultatų, kad <88 n uos. 
streikininkų pasisakė už grįži
mą.

[Per tą strieką buvo dažnų 
susikirtimų tarp streikininkų ir 
kompanijų sargybinių, kuriuose 
astuoni asmens buvo užmušti, 
daug kitų sužeista. Streikinin
kų mitingai buvo puolami ir 
išgainiojami, streiko vadai ki
šami į kalėjimus.]

Sovietai įteikė T. Są
jungai nusiginklavimo 

planą
GENEVA, Šveicarija, vas. 20. 

— Sovietų Rusijos atstovas 
busimoj nusiginklavimo konfe
rencijoj, Boris štein, pristatė 
'Tautų Sąjungos sekretoriui, 
Drummondui, sovietų planą pil
nam valstybių nusiginklavimui 
per ateinančius ketverius me
tus.

Pasiūlymas bus svarstomas 
ateinančio] priruošiamos nusi
ginklavimo komisijos konfe
rencijoj, kuri prasidės kovo 15 
dieną.

Radič pataria karaliui 
skirti premjeru ' 

karininką 
_________ ___ ___ •

VIENA, Austrija, vas. 20.— 
Pranešimai iš Belgrado sako, 
kad Stefanas Radič, Kroatų 
valstiečių partijos vadas, pata
ręs karaliui Aleksandrui pave
sti naują valdžią sudaryti vie
nam aukštam kariuomenės va
dui. Karalius betgi atsisakęs.

Jugoslavijos kabineto krizis 
tęsiasi jau trečia savaitė.

Rado laive 6 nutrošku- 
sius japoniečius

Bandė slapta atvykti į Jungti
nes Valstybes

TOKIO, Japonija, vas. 20. — 
Atvykusio iš Seattle, Wash., 
garlaivio Yahiko Maru apatinė
se dalyse rado šešis negyvus 
japoniečius, kurie bandė slap
ia atvykti į Jungtines Valsty
bes.

Garlaivio virėjas prisipažino, 
kad prieš Yahiko Maru išplau
kimą į Seattle gruodžio 20, jis 
juos paslėpęs krovinių kamba
ry, kur visi jie užtroško, lai
vui nepasiekus dar nei Jokaha- 
mos. Nusigandęs, virėjas slėpė 
ių mirtį, iki laivas vol grįžo j 
Japoniją.

IMA NAGAN TĖVUS Už STIP- 
DYMĄ BADU SAVO VAIKŲ

MACOMB, III., vas. 20. — Į 
teismo rankas tapo atiduoti 
čia vietos gyventojas Henry 
Hiden ir jo pati, kaltinami dėl 
stipdymo badu savo dviejų ma
žų mergaičių, kurių viena yra 
devynerių, antra šešerių metų 
amžiaus. Rideno pati yra tų 
mergaičių pamotė.

IA Dantie and Vari tie Photo |

Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Frank B. Kellog 
(kairėj) ir Kanados Dominijos generalgubernatorius Willing- 
don susitinka per pastarąjį p. Kelloggo atsilankymą į Ottawą, 
Ontario.

Moterys išlupo kailį 
streiklaužiams

BRUK, čechoslovakija, vas. 
20. —- šios apielinkes anglies 
kasyklų darbininkai sustreikavo 
dėl didesnės algos. Kasyklų sa- 
M'įninka't bando pri s i medžiot i 
streiklaužių, ir šiek tiek jų pri
sigaudę.

Jtužusios streikininkų mote
rys, apsiginklavusios rimbais ir 
pagaliais, puolė streiklaužius ir 
ėmė juos pliekti, kai' kuriuos 
sumušdamos iki be sąmonės. 
Po to moterų minia nuėjo į 
kasyklas ir bandė neleisti ki- 
‘iems streiklaužiams pompuoti 
vandenį iš patvinusių kasyklų. 
Bet čia atvykodmilicijos kuopa 
ir moteris nuginklavo.

Rinkimų j Hamburgo 
parlamento rezultatai

HAMBURGAS, Vokietija, va
sario 20. Vakar įvyko rinki
mai * laisvojo Hamburgo mies
to parlamentą. Rinkimų davi
niai rodo, kad socialdemokratai 
gauna 60 vietų (turėjo 63), de
mokratai turės 21 vietą (turė- 
;o 16), liaudies partija 20 (tu
rėjo 18), Vokiečių nacionalistai 
22 (turėjo 25).

Komunistai ir fašistai nie
ko nelaimėjo, nors nieko ir ne
prarado.

Naujoji valdžia veikiausiai 
susidės iš socialdemokratų, de
mokratų ir liaudies partijos na
rių.

Bolševikai sušaudė ta
riamą suomių šnipą

LENINGRADAS, vas. 20. 
— Teismo pasmerktas mirties 
bausmei, Leningrade tapo su
šaudytas suomis Paul Pauko. 
Jis buvo kaltinamas dėl šnipa- 
oavimo ir teikimo Suomijos- 
valdžiai informacijų apie sovie- 
Lų laivyną.

Chicagai ir apielinkei federa- 
inis oro biuras šiai dienai pra- 
i aSauja:

Bendrai gražu ir mažumą šil
čiau; vidutinis mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 11’ ir 19° F.

šiandie saulė teka 6:39, lei
džiasi 5:29. Mėnuo leidžiasi 
5:23 vakaro.

Italijos kariuomenė 
muša afrikiečius

TRIPOLIS, vas. 20. — Pusiau 
cficialinis pranešimas sako, kad 

! Giofra krašte tarp Italų ko- 
' Jonijos kariuomenės ir sukilu- 
: šių čiagimių afrikiečių įvykęs 
smarkus susikirtimas. Sukilė
liai pagaliau buvę sumušti ir 
pabėgę, palikdami apie šimtą 
nukautų. 

»

214 mylių per valandą 
automobiliu

DAYTONA BEACH, Fla., va
sario 20. — Specialiai padirbtu 
automobiliu kapitonas Camp
bell sumušė visus greitumo re
kordus. Važiuodamas pavėjui, 
savo automobiliu jis vakar lė
kė greitumu 214.79 mylių per 
valandą, arba vieną mylią per 
16.17 sekundų.

Važiuodamas atgal, prieš vė
ją, jis automobiliu lėkė trupu
tį daugiau kaip 199 mylių per 
valandą, arba vieną mylią per 
18.03 sekundų.

Iš Ukmergės gimnazir 
j’os atleido tris mo

kytojus
UKMERGĖ, sausio 28. Są

ryšyje su areštavimu mokinių, 
kurie kaipo nekalti, jau paleisti 
iš kalėjimo, Ukmergės valdžios 
gimnazijoje atleisti nuo savo 
pareigų trys mkoytojai: p. V. 
Kovalskienė, p. 1. Galvydis ir 
p. I. Navasaitis. Ponia Kovals
kienė dėstė gamtą ir matema
tiką, Į). Galvydis — istoriją ir 
visuomenės mokslą, p. Nava
saitis — lietuvių kalbą, litera
tūrą ir istoriją. —

Ūpas gimnazijoje nekoks: šie 
mokytojai buvo rimčiausi ir 
daugiausia žinių turį. Atleistuo
sius kaltina rėmimu buvusių 
areštuotųjų mokinių. Keista: 
mokiniai paleisti, o mokytojai 
šalinami iš gimnazijos. Bene 
buvo tie mokiniai panaudoti, 
kaip priemonė, atsikratyti mi
nėtaisiais mokytojais?

To liūdno įvykio priežastis 
yra nuo senai varoma toj pa
čioj gimnazijoj prieš minėtus 
mokytojus tam tikrų “sferų” 
kampanija, kurių nepamatuo
tus ir šlykščius įskundimus 
švietimo Ministeris matyt, pri
ėmė, kaip tikrą pinigą.

JAMESTOWN, N. D., vas 
20. —- Kažkoks paklydęs šuo 
suvijo į James River upę dvi
dešimt farmerio Bayliss’o avių, 
ir jos visos prigėrė.

Darrow apie Musso- 
lini ir kita ką

NEW YORKAS, vas. 20. — 
Kalbėdamas čia vietos italų su
rengtame jo garbei dideliame 
bankiete, Clarunce Darrow, 
garsus chicagiškis advokatas ir 
autorius, apie Italijos diktato
rių Mussolinį pasakė:

“Mussolinio viešpatavimas 
turėtų sukelti pasipiktinimą vi- 
suese žmonėse, kurie tiki j lai
svę.“

Apie Amerikos teismus Dar- 
ro\v pasakė:
“Neturtingiems žmonėms sun

ku rasti teisybė teismuose. Val
stybė (prokuratūra) visados 
turi pakankamų priemonių liu
dininkams gauti, nežiūrint 
kaip ji juos gauna, o teismai 
laikosi tos nuomonės, kad kas 
apkaltintas, tas ir kaltas.“

“Aš neturiu j>erdaug didelic 
pasitikėjimo žmonija, žmonė? 
myli laisvę, kai laikai yra blo
gi, bet užmiršta ją, kai laikai 
geri.“

“Pinigai nemėgsta prezidento 
rinkimų, nes prieš kiekvienus 
rinkimus jų akcijos nukrinta. 
Jie norėtų, kad Coolidge pasi
liktų prezidentas amžinai.“

“Pinigai mėgsta despotizmą 
visuose kraštuose, išskiriant 
Husiją, kur despotizmas varto
jamas tam, kad galėtų valdžią 
išlaikyti paprastų žmonių ran
kose.”

New Yorko valstijoj 
siaučia nedarbas
ALBANY, N. Y., vas. 20. — 

Valstijos industrijos komisio- 
nieriaus Hamiltono pranešimu, 
nedarbas išsiplėtęs visoj New 
Yorko valstijoje. Daugybė be
darbių yra Buffalo mieste, 
Rochestery, Syracuse, Albany 
ir kituose pramonės centruose, 
bet daugiausiai New Yorke, ka-1 
nie nedarbo padėtis yra daug 
blogesnė, negu kada nors bu
vo per keletą pastarųjų metų.

Moncada, Nikaraguos 
liberalų kandidatas •

MANAGUA, vas. 20. —Nika- 
raguos liberalų partija savo 
suvažiavime Leono mieste kan
didatu į krašto prezidentus no
minavo generolą Jose Monca- 
dą, o į viceprezidentus, D-rą 
Antonio Medrano.

Trombetti aiškins etru
skų kalbos iššifravimą

BOLONJA, Italija, vas. 20.— 
Tarptautiniame lingvistų kon
grese Haagoje, kurs prasidės 
balandžio 10, italų prof. Trom
betti aškins, kaip jis iššifravo 
senovės etruskų kalbą.

Areštai tariamų tero 
ristų Portugalijoj

LISABONAS, Portugalija, 
vas. 20. Slaptoji policija su
line keletą tariamų teroristų, 
kurie buk planavę pasikėsini
mų prieš valdžios atstovus.

99 METAI KALĖTI Už PA
ČIOS NUŽUDYMĄ

BOONEVILLE, Miss., vas. 20. 
—N. Clayton, buvęs Mississip- 
oi Mokjrtojų kolegijos futbolo 
žvaigždė, nuteistas 99 metama 
kalėjimo už užmušimą savo 
žmonos. Clayton bandė • išsi
ginti, kad jo žmona buvus įsi- 
laužusių plėšikų užmušta.

Priešrinkiminiai ne
ramumai Lenkijoje

(lingluota policija puolė rinki
mų kampanijos mitingus; 
daug sužeistų ir suimtų

VARSAVA, vas. 20. Ryšy 
,u priešrinkimine kampanija 
Lenkijoje įvyksta neramumų. 
Vatyir Ibuvo didelių riaušių 
Varšuvoje. Riaušės kilo, kai po- 
icija neleido “raudoniesiems" 
aikyti mitingų. Neleisti į sa- 

’es rinktis, “raudonieji“ bandė 
’aikyti mitingą atvirame ore, 
niesto aikštėje. Gingluota poii- 
•ija puolė minias ir ėmė šau- 
lyti. Dvidešimt septyni žmo
nės 1/uvo sužeisti, kai kurie jų 
nirimai. Trisdešimt buvo are- 
i lupti.

Del šitokio policijos smurto, 
vairiose miesto dalyse buvo 
bandyta surengti demonstraci
jos. Del to vėl įvyko susikirti- 
nų, kuriuose policija taipjau 
^artojo šaujamą ginklą, ir dau
giau sužeistų teko gabenti į li
gonines.

Berger reikalauja 
panaikinti špiona- 

žo įstatymą
' WASHIN(;T()NAS, vas. 20. 
—Socialistų kongresmanas Vic- 
or L. Berger įnešė atstovų bu- 
e bilių panaikinti karo laikų 

špionažo įstatymą.
Apibudindamas tą įstatymą 

kaip biauriausį aktą, koks ka
la buvo kongreso priimtas, 

Berger pareiškė, kad laikyti jį 
Iglau yra labai pavojinga, kuo- 
net valdžia tęsia savo imperia- 
istinę politiką Meksikoj, Nika- 
agucj ir kituose kraštuose.

Antifašistinės demons
tracijos Detroite

DETROIT, Mich., vas. 20.— 
'talijos ambasadoriui de Mar
ino atvykus į Detroitą, gele- 

nnkelio stoty jis pasitikta su 
mtifaštinėmis demonstracijo
mis. Daugiau kaip šimtas faši- 
tų priešų šaukė: “šalin Musso- 

’ini ir fašistų režimas Italijoj!“ 
Policija demonstrantus išvaikė 
T ambasadorių nulydėjo j vieš
butį. Vienas demonstrantų bu
vo suimtas.

Priėmė bilių svetimša
lių turtui grąžinti

WASHINGTONAS, vas. 20.
— Senatas šiandie priėmė at
stovų buto bilių grąžinti sve- 
imšalių turtą, kurs karo me- 
ais buvo valdžios užgrobtas.

FAIRMON, W. Va., vas. 20.
— Netoli nuo Mount Morris, 
Pa., jo automobiliui paslydus ir 
■ipvirtus, buvo užmuštas Er- 
nest McCoy, vietos McCoy Coal 
kompanijos pirmininkas.

j
T ---------------- :=į

“Naujienų” Kon-
testas Eina

Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už. įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausias dovanas.

I ............................   , i)
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Milwaukee, Wis.
S. L. A. 10-to apskričio meti

nis suvažiavimas

Sausio 15 d., 10 vai. ryte, 
įvyko S. L. A. 10-to apskričio 
metinis suvažiavimas Polonia 
Hali. Suvažiavime dalyvaujant 
keletui korespondentų maniau, 
kad jie aprašys “Naujienose”, 
bet, kaip matyt, vienas kitų 
pasitikėdami, suvėlavo šių ži
nutę darbo neatlikdami.

'trumpai noriu iš buvusio 
suvažiavimo pranešti, kas se
ka.

Pirmiausiai reikia atžymėti, 
kad šis 10-to apskričio suva
žiavimas buvo vienas iš rim
čiausių. Reikia atiduoti garbę 
dalyvavusiems kuopų atsto
vams, kurių buvo 32, supra- 
tinnj druuįri.škos pMigrax*L>*>s liiylc 
priešingų minčių. Visi tarimai 

beveik vienbalsiai be ginclŲ 
priimti. Sakau, kaip yra leng
va dirbti kad ir sunkiausia dar
bas ten, kur santaika ir pa
garba viens kito žydi. Taip 
yra 10-tam apskrityje.

Nutarimai:
1. Užprenumeruoti visoms

septyniems 10-to apskričio kuo
poms Dr. Jono šliupo leidžia
mus raštus I ligi jena ir Medi
cinos Istorija. Kiekviena kuo
pa abidvi knygas iš apskričio 
gaus dykai. s* •

2. Bus skiriama kiekvienai 
kuopai, jei kuri siųs atstovų į 
busianti S. L. A. seimų iš ap
skričio iždo $25.00.

3. Suteikti dovanas dviems 
musų apskrityje atsižymėju
siems lietuviams už jų visų 
amžių iki žilo plauko darba
vimosi S. L. A. ir abelnam lie
tuvių judėjime, kaipo tvirtiems 
lietuvystės dvasioje. Jais yra 
kenosbietis veikėjas Kazys Bra
zi* virius, kuris auklėja didelę 
šeimyną iš astuonių narių; vie
nas jų, Vytautas, dabar lanko 
\Visc< nsino Universitetą ir stu
dijuoja medicinos mokslą. To
kią didelę šeimyną taip pavyz
dingai išauklėti ir tiek daug 
dirbti visuomenės reikalaut, 
brangesnio žmogaus už jį ne
gali surasti. Antras, Jonas Ban
kus, mihvaukietis, taipjau pa
vyzdingai didelę šeimynų išauk
lėjo ir visą laiką liuoslaikj pa- 
švęsdavo visuomeniniam dar
bui. Abiems bus nupirktos do
vanos ir įteiktos busiančiam 
apskričio parengime bal. 29 d., 
Polonia Hali, Mikvaukee, Wis.

I. Paskirta iš iždo 212 kp. 
lietuvių kalbos vaikų mokyk 
Iries įsteigimo reikalams $35.

5. Ruošti parengimų su pro
gramų ir šokiais varde apskri
čio visoms kuopoms tuo tik
slu, kad sustiprinus kuopų iž
dus, nes kiek bus pelno lygiai 
visoms kuopoms bus išdalinta. 
Prie to iš apskričio iždo pa
skirta $15.00 dovanoms; bus 
atspausdinta tikietai ir išdalin
ti kuopoms, kiek kuri kuo 
pa už tikietus surinks pinigų, 
tiek turės naudos.

6. Ruošti vasaros laiku pik
niką pavesta valdybai. Pikni
kas įvyks birželio 24 d., Four 
Mile Road, Root River parke. 
Barine, \Vis. Tų pačių dienų iš 
ryto įvyks ir apskričio pusme
tinis suvažiavimas.

1928 m. apskričio valdybon 
išrinkta: pirmininku A. Pak- 
šys, vice pirm. J. A. Raukus, 
sek r. M. Kasparaitis, iždininku 
V. Staupickas, organizatorium 
Pranas Jurkus.

Suvažiavimas baigtas val
gant skanius pietus, kuriuos 
gamino penios O. (iikienė, S. 
Beržienė ir kitos. Po pietų pra
sidėjo programas. Koncertinę 
dalį programų išpildė 133 kp. 
iš So. Mihvaukės Jaunuolių Dai
lės Ratelis, >po vadovyste p. S. 
Beržienės. Iš Kenosha atvykę 
Lietuvos kaimiečiai sulošė juo
kus iš senesnių laikų lietuvių 
gyveninio Lietuvoje. Po pro

gramų! tęsėsi šokiai iki vėlu
mai.

Visų šį parengimų ruošė 328 
kp., kuriai liks ir pelno, nepai
sant kad atstovams teikdami 
veltui skanius pietus nemažai 
padarė išlaidų. Visi svečiai vai
šėmis ir gražiu programų pa
tenkinti ir lieka dėkingi 328 
kuopos gaspadinėms ir visiems 
nariams už geras vaišes.

Suėjau “Naujienų” kontes- 
tantų p. Vincą Staupickų, ga
bų veikėją, gerą tėvynainį. Jis 
man į ausį pasakė slaptybę ir 
prašė apie tai kitiems nepa
sakoti, kad neišsigąstų. Jis bu
riamas “Naujienų” kontestantu 
ir gyvendamas dideliausiam 
Wisconsino mieste, turi daug 
medžiagos, tik reikia apdirbti 
jų ir tuo lengvai galima įsi
gyti “Naujienų” skiriamą do
vaną — automobilių. (ii p. 
Staupickui nėra to, kas jam 
.leliutŲ gulima atlikti.

— M. Kasparaitis.

Baltimore, Md.
Atsakymas “Vienybės” 

korespondentams

Neturiu noro vesti ginčą su 
fašistais, ar komunistais, ku
rie yra išsižadėję logikos, tei- 
ngumo ir paprastos dorovės. 

Bet “Vienybės” koresponden
tai jau antru kartu stengiasi 
;avo skaitytojus neteisingai in
formuoti, ir tuom patim mes- 

i kaltę ant jiems nepatinkamo 
įsmens.

Dalykas einasi apie 3 d. sau
sio atsibuvusį masinį mitingą, 
kuriame buvo priimtos dvi re
voliucijos; viena — Lietuvos 
smurtininkų valdžiai, reikalau
janti atsteigimo demokratijos 
ir nenuolaidžios kovos už atga
vimą Vilniaus, o antra, — Tau
tų Lygai vien tik Vilniaus •klau
simu.

“Vienybės” 7 n r. tūlas Skliu
tas aprašo virš kalbamą mitin
gą, vapaliodamas pats nesižino 
apie ką. Sako, kad adv. N. Ras
tenis “pateikdamas savo pa
ruoštas rezoliucijas, kurias ma
sinis mitingas priėmė, įgaliavo 
dabartinę Lietuvos valdžią ves
ti liaudį prie sudarymo demo
kratinės valdžios.” Adv. Ras
tenis peniuose savo kalbos žo
džiuose pažymėjo, kad mes su
jaugtom spėkom turim reika
laut atsteigimo demokratijos 
Lietuvoje, už ką publika jajn 
plojo delnais. Rezoliucija, nors 
gana trumpa ir švelni, tečiaus 
kas moka skaityti, kiekvienas 
supras, kad nėra kokis “įgalio
jimas,” bet reikalavimas at
steigimo Lietuvoje demokrati
jos. Vienok sufašistėjęs ir ąp- 
nsmetonavęs korespondentas šo
ka į viršų, šaukia ir sveikina 
Rasteną. Korespondente, pa
žiūrėk į veidrodį, o pamatysi 
P. Jarą, kuris tam pat mitinge 
šukavo su savo frontu šlibu- 
riu, pas duris stovėdamas, tar
si iš proto išėję sutvėrimai, 
’š ko žmonės eidami iš svetai
nės turėjo gardaus juoko.*

Toliaus tas ignorantas sako: 
“Atrodė gana juokinga, kai 
Liutkus davė paklausimą, iš 
kur kalbėtojas žino, jog Mary- 
land valstijoj esu priskaitoma 
20,000 lietuvių?’ Jam Rastė- 
nas pasiūlęs eiti ir perskaityti. 
Čia yra pasakyta grynas me- 
’as. Liutkus nestatė jokio 
klausimo, bet tik padarė pirmi
ninkui pastabą: “Ar ne perdi- 
delis skaitlius, 20,000 lietuvių 
duodama Maryland valstijai ?” 
| ką p. iRastėnas atsakė seka
mai: “Jei kas tam netiki, tai 
tegul susiskaito.” Antra pa
staba buvo sekanti: “Ar ne bu
tų gerai įdėti punktas į pirmą 
rezoliuciją, reikalaujantis poli
tinių kalinių paliuosavimo?” J 
tai p. Bastūnas atsakė, kad 
punktas, kuriame reikalaujama 
demokratijos, padengiąs ir pa
darytą pastabą. Na, susimil
dami, pasakykite, kas čia yra 
blogu ir nelogiškų Liutkaus pa

stabose? Bet p. Skintas, ap
imtas fašistinio kvaitulio, ver
čia viską aukštyn kojomis, net 
nesuprasdamas prasmės rezo
liucijų, šaukia—rėkia, kad p. 
Bastūnas užgyrė smurtininkų 
valdžią, patiekdamas savo re
zoliucijas. O tai yra kaip tik 
priešingai. Taip tamstai ir pri
lygsta Vanagaičio daina: “Asi
le, asile, durnių karaliau, be ta
vęs svietas^apseit negali”...

“Vienybės” num. 19 d. sau
sio, tas pats fasištiško plauko 
korespondentas, tik po kitu 
slapyvardžiu, rašo da dauginus 
nesąmonių ir neva kritikuoja 
mano korespondenciją, kuri til
po “Naujienose” 10 d. sausio. 
Jisai sako: “Socialistas ne-ar- 
tojo sūnūs šmeižia lietuvius”. 
Taip tamsta, aš esu socialistas 
ir užtikrinu, kad mano tėvas 
buvo tikras Lietuvos artojas. 
Na, ir ko dauginus nori? Bet 
pasakyk man, kur mano kores
pondencijoje yra šmeižimas 
lietuvių? Aš parašiau tik tą, 
kas buvo maž daug vaizdinges
nio tam mitinge. Apie P. Ja
vo ir Sliburio jri neišmintingus 
fašistiškus šukavimus visai nie

kt) nesakiau, nes, paprastai, 
kvailų prietikių visuomet bu- 
na ir apie juos neverta rašyti. 
Venciaus prakalbą, kurioj jis 
tepė surūgusią Smetoną ant 
publikos akių daugiaus kaip va
landą laiko, aprašiau neiškrai
pydamas, bet toj pat prasmėj 
kaip kad jis kalbėjo, ką ir tam
sta patvirtini savo korespon
dencijoje, sakydamas: “Na, o 
Dr. Vencius sakė, kad mums 
reikia remti šalies valdžią; nes 
jei mes neremsime šalies vai
džius, tai tuom pat neremsim 
ir Lietuvos valstybės”. Iš ma
no gi korespondencijos tamsta 
cituoji: “Reikia remti dabar-i 
tinę Lietuvos valdžią, nes jei 
mes neremsim, tai tuom pat 
neremsim ir Lietuvos valsty
bės”. Na, pamanykite, susi
mildami, kame čia iškraipy
mas p. Venciaus kalbos? ši
tas posakis yra gana senas, 
Juo vadovavosi ir vadovaujasi 
visi despotai. Caras irgi tuo 
pačiu obalsiu vaduodamasis ki
šo į kalėjimus ir žudė politinius 
priešus. Rusijos bolševikiško
ji valdžia irgi po tuom pat o- 
balsiu naikina savo oponentus. 
Mussolini daro tą patį su savo 

į politiniais priešais. Ir taip vi
si • diktatoriai ir carai žudė ir 
žudo savo priešus varde gyni
mo šalies-tėvynės. Tamsta su 
ponu Vencium kaip tik sėdite 
ant vienos'lentos su anais des
potais ir rėkiat, kad jus kas 
nepajudintų, nes sėdit neva dėl 
tėvynės labo. Jums visai ne
svarbu, kad kiti yra žudomi ir 
grūdami į kalėjimus...

Ką Vencius kalbėjo apie žy
dus, Tamsta ir-gi pritvirtini 
kad taip buvo. A.š tik pridur
siu dabar, kad Venciaus kalba 
buvo ne vien prieš Lietuvos 
žydus, bet kurkus plačiaus kal
bėjo apie atvykusį į Ameriką 
žydą rašytoją Urias Kacene- 
lenbogeną, sakydamas, kad tas 
rašytojas (jis sakė žydelis) at
vykęs čia tikslu organizuoti 
žydus prieš Lietuvos valstybę.

Tai regis, bus ir viskas kas 
liko tamstai pasakyt. Aš ne
noriu kalbėt apie tamstos pri
vačius dalykus, kaip kad tam
sta darai. Man nesvarbu, tu, 
ar kas kitas prosidamas žydiš
kus švarkus daro sau pragy
venimą, nes tai yra ne etiška 
kištis į privačius žmogaus rei
kalus. Prie užbaigos, noriu tau, 
neva korespondente, pasakyt, 
kad korespondencijų rašymas, 
reikalauja tiesos, o ne melo.. 
Kad tamsta geriaus save su
prastum, tai aš patarsiu aty- 
džiai pastudijuoti tą paveikslą, 
kuris tilpo “Rimbe”. Ten rasi 
keletą riestauodegių, kurie la
ka Smetoną ir dėlto už Smeto
ną loja. Ant vieno riestauode- 
gio yra užrašyta “P. Jaras”. 
Kažin, ar nebus artimas tams
tos “frontas”?....

—Artojo Simus.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

CHICAGO STATIONS TODAY
ru ES D A Y 

620k—-VVCFLr—484m.
10 a. m.—Municipal progruin
12—Organ concert; fanu talk.
I— Best hour program
5— Organ concert
6— News; music; lalks
7— Musical, hculth talk; news
8— 1 l-e-Popular program; songs; or

chestra
II— Dance program

770k—WBBM-WJBT—389m.
I— Dance program; pianist
5— Organ concert
6— Orchestra; tenor; ensemble
7— Musical comedy hits; orchestra; 

organ
8— Pianist; malė ųuartet
9— Orchestra; organ
10— 12—Dance program; pianist; 

songs
820k—WJJD-WEBH—366 m.

10 a. m.—News dlgest; household 
institute; organ concert

II— VVoman’s program
12—Petite symphony; farm talk; 

.soloist
1— Organ program
2— Ghildren’s program
3— Plano reverie; string trio; (alk
4— Children’s program
5— Children’s club
(j—Voters’ service symphony or

chestra
7—Orchestra; trio; Ne\v York pro- gium
0—Ttieatcr program; cliilUrcn’.s 

program
9—Tlieatcr musical program; nows; 

time
11— 1—Studio program

870k—W 1^—345 m.
9 a. m.—News; time signals; ques- 

tion box
9:30—Opening bonrd of trade (serv

ice repeated every half hour to 
1:30). „

9:35—Live stock market
10:35—Farm talk
11:30—l.ive stock market; pianist; 

time
12— VVeather; organ; live stock 

market; pianist; time
12—VVeather; organ; live stock

market; talk
1:25—Board of trade elose

2:30—Homcmakers’ hour; music; 
talks

5:15—Sports; organ; time signals
0—Markets; orchestra; .sports;

Avcather
7—Scrapbook; Etude hour 

980k—W1BO—306m.
2:30—Organ recital
3—Shut-in program
7— Sports; orchestra; trio; songs
8— Song recitals; trio
170-1—Orchestra: “Order of Saps” 

980k—WRT—306
10 a. m.—VVoman’s hour program; 

music
12—Organ; fanu news; market; 

weather
I— String trio; pianist; sports
0—Sports; organ program
8:30—Weather; pianist; songs;

ųuartct
II— Your Hour league
STATIONS OUTSIDE CHICAGO 

Evening Programa
8— VVFAN (1310), Philadelphia — 

Basket-ball, Philadelphia vs. Chi
cago

8—VVHK (1130), Cleveland—Quąrt-
8—VVJZ (060), New York— Ame

rican Inst. of Mining Engincers 
baiiųuet, lo Blue netsvork

8—VVOVV (590), Omaha—Program
8— WSOE '(1110), Milvvaukce — 

Classic hour
q:30—KPRC (1020). Houston — Slii’inv band
8:30—WTMJ (1020), MJlvvaukee — 

Entertainers
9— (’.NBA (930), Moncton—Orches

tra
9—<KTIIS (780), Bot Springs — 

Frolic
9—WAI)C (1260), Arkon— Band
9— VVEAF (610), New York—Auc- 

tion bridge
10— KFI (610), Los Angeles—Dr

auge net work
10—KNX (890), H.ollywood —Pro

gram
10—KLX (590), Oakland—Program
10—KVOO (860), Tulsa --College 

band
10—KI’AB (910), Lincaln — Pro

gram
10—KM0X (1000), St. Louis—Dance 

music

10—WHB (880), Kansas City — 
Dance music

10- \VP(i (1100), Atlantic City — 
Orchestra

10:30- -KFI (610), Los Angeles — 
(Irange netvvork—Bridge

10:30—WEAF (610), New York — 
—Orchestra lo KSD and WH0.

10:30- AVSAl (830), Cincinnati — 
Orchestra

10:30—WTMJ (1020), Milvvaukce — 
Frolic

11— KFI (610), Loę Angeles—Dr
auge netvvork

11—CNBV (1030), Vancouver — 
’rheater

11—KPO (710), San Francisco — 
Quartet

11—KIA (590), Oakland — Pro
gram

11—KNZ (890), Hollyvvood — Or
chestra

11—KJB (860), Seattle—Vodvil
11— WGY (790), Schenectady — 

Symphony to WMAK and WH- 
AM

11:30—KFI (610), Los Angeles—Or- 
ange net vvork

11:45—WDAF (810), Kansas City 
—Frolic

12— CNBV (1030), Vancouver—Ca- 
nadians

12—KJR (860), Seattle—Orchestra
1—KNX (890), Hollyvvood —Or

chestra
1:45—CNBV (1030), Vancouver — 

Organ 
THURSDAY, February 23, 1928

245.8 M-WEVD-New York City— 
1220 KC

1:00—Jennic Middschlegel, popular

A-C SETAS

S15
MAŽIAU TŪBŲ

Mes suelektrizuosime jūsų setą 
UŽ $15.

Tikras A-C darbas, ne užvadas 
iš bčdos, padaroma iš jūsų bate 
rijų typo seto, vartojant stiprius 
ARCTURUS A-C TUBUS.

Atsineškit šį skelbimą su sa
vim, jis vertas 50c. už turą.

Arcturus Radio 
Service Co., 

701 S. VVells St.
Harrison 8233

soprano and pianist
1:40 —Boland Weber, reading
2:00—Mrs. L. G. Haas, German dra- 

niatic soprano
2:20—Myra Mortin, piano
3:20—Alice Ward, soprano
3:20—N. Y. Tuberculosis & Health 

Assn.. Measles Talk
3:40—4 ristan \Volf, tenor
4:00—Adolph Otterstein, violin and 

leeturer
4:20—Mina Schachtinan, American 

soprano
4:40—Bosą Kovar, contralto
5:50—Hints from Suzanne
9:00—Dorothy Johnson, drainatic 

soprano
9:15—Professor J. H. Uolines, Patr 

iotism—True and Falše
9:30—Debs String Quartet
9:45—Pnb’ic Owncrship—The Boul- 

der Canyon Project
10:00—G. Carroll Clarke, negro 

baritone
10:15—Debs String Ųuartet
10:30—Fredrick C. Howe, WLat are 

the Co-operatives doing in Eu- 
rope

10:1.)—Debs String Quartet.

NAUJAS 
EELEKTRINIS

Atwater

Lengvais išmokėjimais taip 
pigiai, tik $3 į savaitę.

Dykai demonstravimas 
jūsų namuose

VITAK ELSNIC CO.
4639 So. Ashland Avė.

Yards 2470-2471

MOKYKLOS NUR8®» 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukštesnės mo
kyklos merginoms apie asme
ninę higieną, patyrusi distrik- 
to nurao pasakė:

“Viena pagrindinių taisyk
lių c’e» merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
štinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtu būti varto
jamas. Paimk Šaukštą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo.“

Nujol galit vartoti nežiū
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

I

Feen^-mint
t 

Liuosuotoją 
Jus kramtysit
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos .

For Cuts and Woun<lt
A paisau goki t užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrėžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakterijas. 
Ir išgydo.



’ Antradienis, vas. 21, 1928 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Tiesiai i akis gatą tvėrimui Darbo Partijos] 
r atsisakė padengti lėšas.

Istorija parodo, kas tuo tar
iu geriau permatė politinę ei- Į 
tą; parodo, kad kaip kairiųjų,! 
aip ir socialistų buvo teisinga! 
inija. Ir dabar mes galime pil-' 
įai pasijuokti iš “komunistų,“ 
og jų politiniai glensai buvo 
'etikę, jei nesistojo Darbo Par
tija ir Farmerių Partija.

Taigi, “komunistų” girimąsi, 
:ad jų visada teisinga pozici- 

uo-

“Komunistai,” priešakyje su 
Kosteriu, Butbenbergu ir lietu
viškais “filosofais“: Pruseika 
Andriuliu ir kitais, labai smar 
kiai organizavo “Farmers 
bor Party“ 1923 m. ir 1924 
Bet dabar tos partijos nesigir 
di. Kur ji dingo?

Kuomet “komunistai” sušik 
organizavo “farmerių” partiji 
ir kvietė socialistus, tai pasta I ia-linija, neša margis ant 
rieji pareiškė, kad “tuščia: | legos. 
darbas”, kad iš to darbo nieki 
nebus, nes dar ne tos sąlygos 
kuriose 
partiją, 
cialistus 
kad jie 
priešai” 
Įsteigs “farmerių 
tą suvažiavimą lietuviški 
munistai 
“famierį 
(Kai Bimba vyko į tą suvožia 

ėmė juokas mane 
nėra jokit

galima Įsteigti panaši.* 
Komunistai tasvk sc 
išniekino, pareikšdam’ 
esą “darbininkų kleso: 
ir tt. Jie sakėsi 

partiją

• * *
Dabar norisi prisiminti 

pie vieną “komunistų”
dar
pa-

kac 
ir

buvo pasiuntę save 
A. Bimbą delegatu

vimą, labai 
žinant, kad Bimba 
farmerys ir nėra išrinktas far 
merių. Paskiaus sustojau junk 
tis, nes paaiškėjo, štifi kas: vie 
nas buvęs prie “Kovos“. turėji 
užpirkęs lotus, o paskiau, dc 
reakcijos, turėjo “bėgti“. Tai 
jo lotus nupirko L. K. S. pini 
gaiš ir užrašė ant trijų asine 
nu. Kitaip sakant, U K. S. va 
dai organizacijos pinigais atpir
ko lotus ir užsirašė sau. Tokit 
budu A. Bimba ir atstovavi 
“farmerius,” tveriant tarme 
rių partiją. 'Patai sužinojęs su 
stojaus juoktis ir įpuolė seri- 
oziška mintis. O kad L. K. S 
pinigais atpirko lotus, tai šiur 
Nes pats raportus girdėjau).

Dabar man kyla klausimas 
kur farmerių partija ir kas 
valdo Uis “farmas”, kurias Bim
ba atstovavo?

Keikia pasakyti, jog su to 
partijos organizavimu išėji 
taip, kaip sakė socialistai. G 
tas parodo, kad socialistai tu< 
tarpu geriau suprato visas są 
lygas organizavimui farmerii 
partijos, negu “komunistai.“

♦ ♦ ♦

Kita partija taipgi metasi 
akis, — tai Darbo Partija.

Darbo Partiją taipgi organi 
zavo tie patys “komunistai” pa 
baigoje 1923 ir pradžioje 192‘ 
metų.

Tos partijos Įsteigimui “ko 
munistai” kvietė prisidėti ii 
Socialistų Partiją. Socialisti

į Darbininkų Apsigynimą 
“I. L. D.”). Minimą organiza- 
iją "komunistai” išvystė išau- 
ino taip, kad ji neatsako žmo- 
ių reikalams pagal jos vardą. 

Cada vadinosi “Darbininkų Ap- 
igynimas” arba “Labor De- 
ence,“ tai ėjo darbas visai ki- 
aip. Tada bile klausime stojo 

f,inti darbininkus ir bile reika-1 
? Šelpė kaip streikierius, taip 
r politikos veikėjus. Persikrik-! 
tiję “komunistai” kitu vardu, 
įasiglemžė savo bizniškai nau- J 
lai, ir šiandien “Tarp. Darb. , 
\psigynimas” nieko daugiau 
eremia, kaip tiktai “komunis- 
is”, liet ir tų neįstengia pa- 
emti. štai faktas:

“Tarp. Darb. Apsig.” rengė 
Jaudanskui maršrutą praėju

sią žiemą, o pinigus padengimui 
ė šų ėmė iš L. D. B. K. V. Pau
kštys savo atskaitoje paskelbė, įv kampeliu, 
ad Liaudansko išlaidoms, ku
tas padarė “T. D. A.” maršru- 
as, apmokėjo virš $140.00. Ta 
’aukščio atskaita parodo, kad 
monių aukoti pinigai dėl Lie- 
uvos draugų, nuėjo į Liaudan- 
ko kišenę, ir, kad Tarp. Darb. 
\psig. neišgali apginti pačių 
komunistų” nuo bado nasrų.

Gi tikrenybėje, jeigu Tarp, 
larb. Apsig. nebūtų “komunis- 
ų” sufušeriuotas, tai turėtų 
r galėtų atsakyt vienas ir ne
rikėtų kitokių fondų. Kai va
liuosi “Darbininkų Apsigyni- 
nas, tai buvo tik kaipo fondas 

.• | ūkų rinkimui ir ateivių gyni- 
nui ir 1.1. O kai “kom.” pakei- 
ė “T D. A.”, tai padarė narių 
irganizaciją su įstojimo įžan- 
ra ir mėn. mokestimi, 
sakant, pasidarė raudono biznio 
staiga. Pirmiaus mokėjo 10c 
nėn. duoklių, dabar praėjusia 
u važiavimas pakėlė iki 25c. Ir

[Pacific and Atlantic Photo ]

Chicagietė p-lė Čelestų J. 
Miller, 82 m. amžiaus, paskilbu- 

i si keliauninkė, pasimirusi Phoe- 
. nix, Ariz., keliaujant apie visą 
pasaulį 32-rą kartą. Ji keliavo 

; veik be paliovos nuo 1874 m. ir 
, tur būt mažai yra tokių pasau- 

., kūnų ji nebūtų 
aplankiusi.

“komunistai” po priedanga “T. 
D.A.” mulkina mažiau supran 
tančius žmones. T'uomi jie mul
kina ne tik mažiau suprantan
čius, bet ir pati III Internacio
nalą! Gi tas jų darbas, palai
kymas dviejų politinių org., vie
naip nusistačiusių, parodo tą 
jų “komunistiškumą”. Ir jei 
Leninas butų gyvas, tai duotų 
ne su kumščiu j galvą, bet šaut 
iŠ kanuolea, nes Čia jau prieš 
patį 
ėjo! 
nėm 
sėdi

principu “komunistai

merių Partijos” ir “Darbo Par-1 
tijos’” organizavimą, ir pakeiti
mą “Darbininkų Apsigynimą“ 
“Tarptautiniu Darbininkų Ap
sigynimu”, tai turėsime jau 
gerą bončių klaidų.

Kad jų taktiką rudis nusine-1 
še partijas organizuojant, tai 
dar netik daug papuola po po
litine bausme, bet už pasidary 
mą dviejų politinių partijų, bū
tent, A.D.P. ir to “Tarpt Darb. i 
Apsig”., tai pakliūva po labai 
didele politine bausme.

Pastarąją klaidą “komunis-l 
tai” darė sužiniai: kuomet A.D. 
P. pradėjo smukt žemyn ir 
naujų narių negauna, tai su
galvojo pakeist Darbininkų Ap-| 
sigynimą tuo neva “Tarp. Darb.1 
Apsig”. gaudymui narių; o1 
kai prisigaudys narių, tai tada 
sakys, kad III Inter. liepia su
vienyt A.D.P. su “T.D.A.”, nes 
dvi politinės organizacijos ne
gali būt, kurios yra vienaip 
nusistatę, tai yra darbininkų 
spėkos skaldymas ir t.t. Ir j 
“komunistai” tą vienybę darys, 
žinoma, tada, kai nebegaus 
naujų narių ir į tą “TD.A.”. 
Bet kol dar žuvelės gaudosi, 
“komunistai” tylės. .

Ką jie darys,— tą, bet turės 
daryt, nes dabar stovi 'klaidin
goj pozicijoj. O jei nieko ne
darys, tai įrodys, kad jie yra 
darbininkų klesos didžiausi 
priešai, kurie stengiasi nesu- 
leist darbininkus į vienybę.

Taigi tasai “komunistų” tak
tingumas ir “tiesioji linija” dar 
rodo, kad jie turės ką nors da
ryt su “T.D.A.”: ar vardą keist, 
ar prikergt prie A.D.P.

Galų gale, nesvąrbu ką da
rys, bet svarbu tas ką padarė.

♦ * *
Ant galo, patariu skaityto

jui, paklauskit "komunistus”: 
Kokis skirtumas principe taiąie 
A.D.P. ir “T.D.P.”? Jeigu jie į-’ 
rodys skirtumą, tai klauskit: 
Kodėl “komunistai” turi du 
principu ir palaiko dvi princi
pines organizacijas? O jei nep 
rodys principinio skirtumo, 
klauskit: Kam palaiko to paties 
principo dvi politines organiza

cijas? Ir: Ar Komunistų Inter
nacionalas duoda teisę palaikyt 
vienodo principo dvi polit. org.?

Prie progos pasinaudokite, 
nes, rodos, gera politika.

—V. .T. Zabulionis.
P. S. Svetimženkliuose dėjau 

“Tarpt. Darb. Apsig.” todėl, 
kad jis nėra tuo apsigynimu, 
kuo turėtų būti. Jeigu jis at
sakytų savo vardui ir butų dar
bininkų gynėju, tai New Yorko 
draugijos bei organizacijos ne
būt šaukę konferencijos įstei
gimui “Council fnr the Protco 
tion of Foreign Boro Work- 
ers”. (Tarybos Apgynimui 
Ateivių Darbininkų). Taip pat 
nereikėtų kiekviename iškilu
siame streike steigt fondai, nes 
tikras Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas pirmoj vietoj iš
tiestų ranką. Dabar jis darbi
ninkų negina, gina tik “komu
nistus” ir jam vardas geriau 
pritinka: “Tarpt Komunistų 
Apsigynimas“. Ir kuomet negi-

na abclnai visų darbininkų kle- 
su kovoje, tai ir pritinka padėt 
į svetimženklius: “Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas”. Ir 
visados aš jį dėsiu į svetim
ženklius. Beje, prisiimti nki te 
kiek tas “Apsigynimas” gynė 
Sacco ir Vanzetti! —V. J. Z.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaustai 
M. YUŠKA & CO.

4604 8o. Paalina St, Chicago. Oi

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu

COLUMBUS
Arba kitais žios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms

130 La Šalie St., Chicago, I1L 
arba prie vietinių agentų

kitaip *

partijom, kitaip kalbant, 
ant dviejų kėdžių. Tai be- 

principių biznierių taktika.
O dar vis giriasi su savo tak

tingumu!
Dabar suglauskie i daiktą 

“komunistų” klaidas, t» y. “Far-

L0W RENT
pi- 

ren- 
be-

EIK SU MINIA
Plieninis valgomo kambario karas 

Uždėtas ant truck chassis 
“Self-l’ropelling’’

Ši važiuojama virtuvė yra ką tik 
užbaigta, turi vėliausios mados pa
gerintus įrengimus, elektros šviesą 
ir kerosi no pečiukus.

Kaina $3,500
$1,500 eash, kitus Į 12 mėnesių iš
mokėjimu. Lunch karai daromi pa
gal jūsų nurodymus.
Austin Welding Works

553 W. Quincy St.

UŽTIKRINA SAUGUMU 
“BAYER ASPIRIN”

Vartokit be jokios Baimei 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chomiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis iftgydyti, 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 ižegzaminavimo
— kas jums yra. ___

DR. C. C. SINGLEY
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 7:30 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

>2^0VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ----------------- --------- -
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

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

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

KAUNO ALBUMAS ............................. ...........................................
Knyga paveikslu ir fotografijų Kauno miesto.-

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose___________ I7JD0
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA .... ............................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS .............   65c
Namų darbai, naminė sąekaitybi ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

11.50

>3.00

5Dc

Partija ir ta pasiūlymą atmetė 
pareikšdama, kad tose sąlygose 
negalimas daiktas suorganizuo
ti Darini Partiją. Tuomet “ko
munistai” prakeikė socialistui 
ir sakė, kad tvėrimas Darbi 
Partijos “nenukentės“, nes, gir 
di, “Soc. Partija jau nieko ne 
reiškia darbininkų judėjime.“ 
Gi “Vilnis” No. 49 (rodos, taip) 
1923 m. rašė šitaip:

“Socialistų Partijos su važia vi 
mas atmetė... kvietimą dalyvau
ti tvėrime Darbo Partijos su 
važiavime. Žinomas socialbur- 
žujus Algernon Lee stojo prieš 
dalyvavimą tvėrime Darini Par 
tijos, aiškindamas, kad dai 
‘nepribrendę sąlygos’ tokiai par 
tijai, ir didžiuma delegatų [su
tiko] su juo.”

Toliau:
“Žinoma, delei to nenukentės 

tvėrimas Darbo Partijos, nes 
S. P. jau nieko nereiškia darbi
ninkų judėjime.”

1923 m. S. P. “nieko nereiš
kė,” o 1927 m. “komunistai” 
prašė socialistą Pankeną, kad, 
jei bus išrinktas į miesto urė
dą, kad įsteigtų Darbo Parti
ją. (Tas jau buvo “N.” paste
bėta).

Vadinasi, ir čia taip išėjo, 
kaip sakė “solialburžujus” Al
gernon Lee, o ne pagal “komu
nistų” tvirtinimą. Juk “komu
nistai” labai norėjo suorgani
zuoti Darbo Partiją, bet neiš
degė, nes buvo nepribrendę są
lygos. Kita, tai per daug buvo 
viskas varoma iš atbulos pusės, 
viskas buvo traukiama ant ko
munistiško kurpalio.

čia reikia pastebėti, kad Cle- 
velando “komunistai” išmetė iŠ 
Draugijų Sąryšio kairiųjų* ve
damas draugijas už tai, kad 
kairieji nepristojo siųsti dele-

‘komunistai” dar kartais renka 
ūkas tam neva Apsigynimui. 

Tai dabar jau neprašys aukų, 
kai pasididino mokestis.

Taigi dabar turime įrodymą, 
kad “komunistai“ iš “Darbinin
kų Apsigynimo“, pasidarė sau 
biznio draugiją. Tai dar ne
viskas.

“Komunistai” dabar turi 
‘Tarptautinę Darbininkų Apsi
gynimo” organizaciją. Bet leis
ite man paklaust, prie kokios 
arptautinės ta organizacija 
iriguli?

Prie III Internacionalo, pa
rai “komunistų“ sakymą, pri
guli A.D.P. Jeigu A. D. P. pri
guli, tai kita tos pačios šalies 
irg. negali prigulėt, nes III 
nter. įstatai neleidžia. Prie II 

'nternacionalo nepriguli. Tai 
kurgi tas “Tarpt. Darb. Ap- 
dg”. priguli?! Kai nepriklau- 
o prie tarptautinės, negali va- 
lintis “tarptautiniu”!

Šitas darodymas parodo, kad

lietuvis Kent faktorius
Suvedam ivlesaa I 
elektros jiegą | nau 
jus ir senus namus t 
mainom naujas liani 
pas | senas; duodam 
unt lengvo ilmokiji 
mo.

Electric

Street 
2691

Metropolitan
Shop 

2216 W. 22nd 
Phone Caual

f- - - - - - - - - - - - - - - - -
Rūgštumai Viduriuose

“Phillips Milk of Magnesia” 
Geriau negu Soda

Musų 
gios 
(los ir 
vertei k o s 

pelno jums 
pasi daro

meriiup* taupinimas Q iš musų n dirbtuv ė s,
„J

- / j

mus už dirbtuvės kainas (faMory 
price).

Kada jūsų rakandai darosi se
ni, susidėvę, nublukę arba spato- 
ti, vienasj iš geriausių išėjimas 
jums reikia perdirbti. Mes jums 
perdirbsim, kaip naujus, už ma
žą sumą pinigų. Del pasitarimo, 
mus pašaukite šiandien.

Ant namų setų mes priimam ir 
senus. Atvežain ir išsivežam, ne
paisant kokioje dalyje miesto esa
te, be atlyginimo. Savininkas

Kol jus nematot “Bayer Kry
žiaus” ant pakelio arba ant tab 
let’o, tai jus dar negaunat tik
ro Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas per milionus vartotoją 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

Slogų
Neuritis
Dantų gėlimo
Neųralgia

Galvos skaud 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

Kiekvienas nesulaužytas 
‘Bayer” pakelis turi patikrin
tus nurodymus. Parankus bak- 
-iiukai iš dvylikos tabletų kai
nuoja keletą centų. Aptiekoriai 
taipgi parduoda buteliuose po 
M ir 100.

STRĖNDIEGLIS IR 
MIZERIJA GREITAI 

PAŠALINAMA

Red Cross Kidney Plasteris 
Veikia tarsi Magiškai

Jus galite beveik urnai pašalint aš
trius skausmus ir nušipusius dieglius 
dėl Strėndieglio. Neuralgijos ir kitų 
Reumatizmo priepuolių su Johnson’s 
Reed Cross Kidney Plaster. Nuo mo
mento, kuomet šis nuostabus, senas 
belbstantis plasteris yra panaudoja
ma prie skaudamų vietų, jis teikia 
šilumą, švelnina ir ramina sujaudin
tus nervus ir pašalina skausmą ir 
mizeriją tarsi magiškai. Jus gau
nat patvarią pagelbą da ir dėl to, kad 
gyduolės Red Cross Kidney Plasterio 
nuolat sunkias per odą j apimtas vie
tas taip ilgai, kol plasteris laikomas 
orie kūno. Buk tikras pareikalaut di
delio Red Cross Kidney Plasterio su 
raudona flanele užpakaly. Visose vais
tinėse. .

Vietoje sodos nuo dabar pra- 
dėkit yartoti po biskį “Phillips 
Milk of Magnesia” su vandeniu 
bile kada nuo nevirškinimo arbn 
rugštumų, acid, gasų viduriosi 
ir palengvinimas ateią 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 sodu 
ir palieka skilvį liuosą nuo viso 
kių gasų. Jis neutralizuoja gai 
žumo rūgimą viduriose ir praša 
liną visokius rugštumus iš vidų 
rių labai lengvai. Be to dar, ji. 
daug malonesnis vartoti negu 
soda. Būtinai reikalaukit “Phil 
lips”. DvideŠimtis penki ir pen 
kiasdešimtis centų buteliukas 
bile kokioje aptiekoje. “Milk oi 
Magnesia” yra U. S. Užregis 
truota Trade Mark per Thi 
Charles H. Phillips Chemical Co 
ir jo pirmtakuno Charles H. 
Phillips nuo 1875.

D. KISSEL

CALIFORNIA 
UPHOLSTERING 

SHOP .
Parior sets made to order 

3327 Archer Avė. 
Show Room 3306 Archer Avė.

Phone Lafayette 8936

Babies Lova It
Del skilvio ir viduriu Beema- 
rumų ii priežasties dantį 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip lig saugus Kūdikių 
Lauative.

MRS. WlNSL0W*t
Syrup

Pasalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas

• Gyląs ir Skausmus

dudelč. Chlldren’s Mmterolo (len«ve*- 
n<S forma) 3Sc.

Geresnis nei Mustard Plaster.

SERGANTI ŽMONES!
Pasitarkite su 
Dr. Ross apie bi 
le kokia LIGĄ 
arba SILPNU 
MĄ. Maloniai su
teikiami visokie 

patarimai 
DYKAI

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearbom St.

kampas Monroe St., Chicago.
Crilly Building. — Imk elevatorį iki 

penkto aukšto.
Jus privalote turėti geriausj gydy
mą. Paaimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo ligų, sifi
lio. odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūslės li
gų. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai. Specialia 
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų lijrų. 
Dr. Ross pašvenčia visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandą: PStnyčioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėlyj, sere- 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

DvideŠimtis penki metai 
tame name

Užsidaro “Naujienų” Kontestantų 
Registracija—Kovo 1 d., 1928 

‘ Kurie
Norite
Dalyvauti ;. .
“Naujienų” 
Konteste 
Kontestantais 
Registruokitės 
Tuoj 
Išpildykite 
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KUO REMIASI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ

Seniaus tautos būdavo nepriklausomos arba pa
vergtos, žiūrint kiek pajėgų jos turėdavo kovoti su ki
tų tautų valdovais. Galingi valdovai nepaisydavo etno
grafinių ar kitokių ribų ir stengdavosi prie savo valdo
mos teritorijos prijungti tiek žemės plotų, kiek tik pa
jėgdavo. Todėl karas būdavo svarbiausias karalių, ku
nigaikščių, hercogų ir panašių “Dievo pateptinių“ už
siėmimas. Be karo, dažnai vartojama priemonė valsty
bės žemėms padidinti, buvo vedybos: karalius arba ku
nigaikštis, vesdamas kito valdovo dukterį, gaudavo iš 
jo tam tikras teritorijas, kaip jaunosios kraitį.

Žemė su jos gyventojais, tuo budu, buvo kitąsyk 
lyg koks daiktas, įgijamas grobimu arba taikiomis su
tartimis tarpe valdovų. Net patiems žmonėms retai te
ateidavo i galvą mintis, kad jie turį kokių nors teisių į 
tą teritoriją, kurioje jie gyveno. Šiandie jie pildydavo 
įstatymus vieno karaliaus; o kai ateidavo kitas valdo
vas su stipresne armija ir užimdavo jų gyvenamą plo
tą, tai jie klausydavo jo.

Aiškus dalykas, kad dabartinės Lietuvos nepri
klausomybė atsirado visai kitokiu budu. Ne kunigaikš
čių arba karalių kardu ji tapo išvaduota iš svetimos 
vergijos. Ji susikūrė, kaipo atskira valstybė, dėlto, kad 
apie pabaigą didžiojo karo, kuris sugriovė rusų ir vo
kiečių imperijas, pasaulyje jau buvo paėmusi viršų 
tautų apsisprendimo idėja. Kada, karo rezultate, nutru
ko pančiai, kuriais Lietuva buvo surakinta daugiaus 
kaip per šimtą metų, tai ši idėja apsaugojo ją nuo tb, 
kad naujas jungas butų jai uždėtas.

Tautų apsiskrendimo idėja buvo ta mintis, kuri da
vė drąsos Lietuvos Tarybai 1918 m. vasario 16 d. pa
skelbti Lietuvą nepriklausoma valstybe. Tarybos dekla
racijoje mes skaitome:

“Lietuvos Taryba, kuri krašto ir užsienių Lie
tuvių yra pripažinta vienintelė įgaliota Lietuvių 
Tautos atstovybė, remdamosi tautos apsisprendimo 
teise ir nutarimu Lietuvių Vilniaus konferencijos 
iš Rugsėjo mėn. 18-23, 1917 metais, skelbia atsta
tanti nepriklausomą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje.“
Bet ne gana yra pasiskelbti save nepriklausoma 

valstybe; reikia dar, kad kitos valstybės ją pripažintų, 
kaipo tokią. '

Iš tiesų, kitos valstybės, neužilgio po to paskelbi
mo, ėmė viena po kitos nepriklausomą Lietuvos valsty
bę pripažinti — pradžioje tos valstybės, kurių balsas 
tuo metu svėrė pasaulyje neperdaugiausia, o paskui jau 
ir tos šalys, kurios savo rankose laikė viso pasaulio li
kimą. Nu-gi ta pačia tautų apsisprendimo teise, kuri 
buvo proklamuota ir kaipo vienas pamatinių “punktų“ 
taikai po didžiojo karo.

Tautų apsisprendimas tuo budu yfa dabartinės ne
priklausomos Lietuvos pamatas. Jį atmesk — ir Lietu
vai nebus kuo paremti savo teisę gyvuoti, kaipo nepri
klausoma valstybė.

FAŠISTIŠKI IGNORANTAI

To paprasto dalyko, kad Lietuvos nepriklausomybė 
remiasi pripažintąja pasaulyje tautų apsisprendimo tei
se, dar iki šiol, pasirodo, nežino smetoninės diktatūros 
garbintojai.

Vienas jų organų Amerikoje, pav. prikaišioja 
“Naujienoms” didelį “nusidėjimą”, kad jos jau nuo 
1914 metų sistemačiai skelbė, sąryšyje su Lietuvos klau- 
simu, “kaž-kokį apsisprendimą”.

“Kaž-koks apsisprendimas“! O to paties fašistuo- 
jančio organo skiltyse vasario 16 d. buvo įdėta Lietu
vos Tarybos deklaracija, kurioje pasakyta, kad ji atsta
to nepriklausomą Lietuvos valstybę, “remdamasi tau
tos apsisprendimo teise!

Fašistai, kaip matome, nesupranta net to, ką jie 
patys savo laikraščiuose spausdina.

remzlės. Tarp kaulo vidurines 
alies, kunu vadinamos, ir ga- 
į yra tarpinės kremzlės sluok- 
nis. šioms tarpinėms kremz- 
ims augant, kaulai ilgėja ir

į plotį. Yra ir tokių žmonių I unas didėja. Suaugusio žmo- 
kurie aukštumu nuo kitų žmo I aus šios kremzlės yra sukau- 
nių nesiskiria, tačiau jų kūne I ’jusios ir todėl žmogus į auk- 
platumas, rankų, kojų storu I tį daugiau augti negali. Sky- 
mas būva kelis kartus didės [ 
ni kaip paprastų žmonių. Pr< 
aukščiau minėto 4 aršinų aukš
čio milžino žiedą lengvai gale 
jo pralysti sidabrinis rublis.

Nors milžinų kūnas, palygi
nus su normaliais žmonėmis 
yra didelis, bet jų jėgos bunr 
labai silpnos. Jie greitai pa 
vargsta, ir, be to, kitiems ne' 
stovėti ir vaikščioti yra sun 
ku. Pas juos kartu su fiziniu 
silpnumu pasireiškia ir psichi
nis (dvasios) silpnumas. Ta 
žmonės daugiausia silpno pro
to, silpnos valios, be didesnie | 
išsilavinimo. Jų dvasinį darbr i 
sunkina dažnai galvos skaude I 
jimai ir kiti smagenų sutriki-1 
mai. O tai vis dėl to, kad jie I 
yra nenormaliai išaugę.

Nykštukai I

Yra ir labai mažų žmonių. I 
Kiti žmonės neišauga ir vie I 
no metro ūgio. Vienų liemuc I 
ir galva turi normalaus suau-1 
gausio žmogaus didumų, tik ran- I 
kos ir kojos savo didumu ma I 
žai prašoka vaiko galūnių di-1 
durną, šių žmonių protas vei- I 
kia normaliai.

Bet yra žmonių, kurių ne I 
tik galūnės, bet ir liemuo ma- .. . . . .... ¥
žas. Iš lokių nykštukų vien' N.bus galvos skaudej.mo, Ruas- 
yra jau gimę mažesni kaip nor- “*"« V dūriuose Sunkių blogu 
mulių žmonių kūdikiai, kiti gi r ^kiehejimo vidurių rytmety, 
gimę normalaus didumo, dėl 
kai kurių nenormalumų neišau
ga ir palieka nykštukai, kitas 
visam amžiui kaip kelerių me
tų vaikas.

Jie seka žmonių gyvenimą 
mėgsta taip elgtis, kaip ir nor
malaus ūgio žmonės, bet vis 
tik jų supratimas ir kiti dva
siniai gabumai, kaip ir jų kū
nas yra daug kartų silpnesni 
už normalių žmonių.

Nenormalaus augimo 
priežastys

Jau buvo nurodyta, kad ne
normalaus augimo priežastis 
yra sutrikęs endokrininių liau
kų veikimas. Čia negalima griež
tai pasakyti, kad tik tam tik
ra endokrininė liauka reguliuo
tų augimą, augimui turi įta
kos jos visos. Svarbiausioji au
gimą reguliuojanti liauka yra 
smagenų priedelis. Išplovus be
augančiam gyvuliui šį priede
lį, jo augimas sustoja. Gyvu
liui, kuriam tas priedelis bu
vo išplautas, vėl jį prigaivinus, 
augimas iš naujo prasideda. 
Maitindami tuo priedeliu žiur
kes, pastebėjo, kad jos prade
da smarkiai augti. Kaip pra
džioj buvo minėta, smagenų 
priedelį sudaro priešakinė ir už
pakalinė dalys. Priešakinė sma
genų priedelio dalis stiprina 
kaulų augimą, o užpakalinė 
silpnina, tormozuoja.

Jei priešakinė smagenų prie
delio dalis labai išsivysto ir sa
vo veikimu nugali jai priešin
gą, užpakalinę dalį, tai žmogus 
auga nenormaliai smarkiai, jo 
kūno augimas nesustoja ir po

nuo- 
ligų,Krugero zoologiškas!! ,30%,«* v o šimčių žūsta nuo

liūtų ir kitų žvėrių. Tokiu bu
du bendras jų prieauglis siekia

Paikas, kuriame randasi 130,-15%.
000 žvėrių. — Baltieji - raga
nosiai. — Paiko vardas. — 
Liūtų skaičius. — Paiko 
dis.—Kiek liūtai sudrasko 
tilopų.—Liūtų prieauglis. 
Antilopos. — Drambliai, 
ganosiai ir hipotamai.—Pau
kščiai.—Augmenys. — Susi
siekimas. — Turistai ir mo
kslininkai.

parkas

dy-
an-

ra-

MY* 
da- 
at- 
nu- 
są- 
na-

ine liauka turi didelę reikšmę 
I ių tarpinių kaulų kremzlių au- 
I imui. Išplovus gyvuliui sky- 
I inę liauką, kaulų augimas silp-

ėja arba ir visai sustoja. Duo- 
ant gyvuliui su maistu sky- 
:nės liaukos, jo augimas di- 

I ėja. Reiškia, skydinė liauka 
I liprina tarpinių kaulų kremz- 
I ų augimą. Ir jei kas apsige- 
į na su neišvystyta skydine liau- 
I a, tam taip pat lemta pasi- 

kti nykštuku, o kieno skydi- 
lė liauka per stipriai veikia, 
as išaugs aukštesnis už kitus 

I ’.mones.
| Neminint kitų, turinčių kar

ais ir nemažai reikšmes, en- 
j 'okrininių liaukų, dar tenka 
I ’psistoti ties lytinėmis liauko- 
I lis.
I Lytinės ’ liaukos tormozuoja 
I lugimą.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
Tačiau ši augimo jėga, tas 

akstinas, kuris verčia kūną di
dėti, nėra kokia nors viršgam- 
tiška galybė. Įvairios, taip 
vulio, taip žmogaus kūno 
lys* gali augti ir būdamos 
skirtos nuo kūno. Laikant 
piautą pirštą atatinkamose 
lygose, buvo pastebėta jo
gą augant. * Reikia tik padėti 
pirštas į maistingą skiedinį, ku
rio temperatūra butų lygi žmo
gaus kūno temperatūrai. Tin
kamose sąlygose atskirta nuo 
organizmo kuri nors kūno da
lis gali ilgą laiką išlaikyti gy
vybę ir augti. Anot paskutinių 
mokslo davinių, išpjauta žmo
gaus kūno jungiamojo audinio 
dalis, laikoma aukščiau minė
tose sąlygose, išbuvo gyva ir 
beauganti iki septynių metų.

Augimas vyksta tokiu bu
du, kad kūno narveliai dalina
si į du, jie užaugę vėl dalina
si į du ir taip be galo. Didė-

Kruger parke antilopų yra 
kelių rųšių: vildbestai, voter- 
bukai, elandai ir t.t. Labiausia 
prasiplatinę yra vildbestai.

Zebrų irgi yra labai daug. 
Parke taipgi galima užtikti 
laukinių kiaulių ir žirafų. Pas
tarųjų skaičius nuolat auga.

Parke gyvena dviejų rųšių 
drambliai. Jie pamažėl daugi-

Prieš kiek laiko pietinėj Af- naši, labiausia todęl, kad už 
rikoj tapo sukurtas nacionalis! parko ribų randasi portugalų 
parkas, kuris užima tokį že-1 kolonija, kur ant dramblių gan 
mes plotą, kaip visa Massachu- tankiai yra rengiamos medžiok- 
setts valstija. Tame parke ran- lės. Drambliai tad bėga iš por

tugalų kolonijos ir apsigyvena 
parke. Tačiau parke išeko prie
glaudos ne vien tik drambliai. 
Taip pat daro ir juodieji raga
nosiai, kurių 
vis* labiau ir 
daugi parke jų niekas nekliu- ■ .i«nt narvelių skaičiui, didėja ir

", Hamilton mano, * 1 - *—
jog bus galima nuo išnykimo no augimas eina panašiu budu 
juos sulaikyti.

dasi daugiau įvairių žvėrių ir 
paukščių, negu bile kuriame 
zoologiškame darže. Liūtų, hi- 
potamų, juodųjų raganosių, ži
rafų, zebrų, buivolų, kelių rų- 
šių antilopų, leopardų, hienų ir 
laukinių šunų ten priskaitoma 
iki 130,000.

žvėrys, kurie išliko dar gyvi, 
randasi tame zoologiniame par
ke. Trūksta tik baltųjų raga
nosių, kurių begalima užtikti 
apie Nilo upęs ir zulų žemėje. 
Pulkininkas J. Stevenson Ha
milton, parko prižiūrėtojas, rū
pinasi tos rųšies raganosius 
atgabenti iš kitur.

Tas zoologiškas daržas šian
dien yra žinomas kaipo Kruge- 
ro Nacionalis parkas. Prieš 28 
metus Paul Kruger, Transvaal 
respublikos prezidentas, padavė 
sumanymą, jog 
parkas steigti, 
manymas tapo 
praeitą vasarą.

Parke randasi nuo 500 
600 suaugusių liūtų, kurie 
daro turistams gana didelį 
vajų. Bet kuomet turistai
na grupėmis, specialių sargybi
nių lydimi, tai liūtai, žinoma, 
nedrįsta jų kliudyti.

Apie 400 liūtų yra susibūrę 
Sobie upės apylinkėje, o liku
sieji 150 Shingwedzi teritori
jojo. Jie siaučia mažomis gru
pėmis. Kiekviena grupė turi 
savo teritoriją. Tačiau vietos 
liūtams netrūksta, nes Krugero 
parkas užima 
niškas mylias.

Kiek
žvėrių,—tikrai 
kyti. Tačiau 
apskaičiuoja, 
būrys vidutiniškai 
dvi antilopi per savaitę, 
uos antilopes 
dviem savaitėm,
tais buvo pastebėta 475 liūtų 
aukos. Parko prižiūrėtojas yra 
tos nuomonės, kad lai sudarė 
tik 5% visų aukų. Vadinasi, 
per metus laiko liūtai paskerdė 
apie 9,500 žvėrių.

J. S. Hamilton budriai žiuri, 
kad liūtų skaičius per daug ne- 
padidėtų. Beftdrai imant, per 
metus miršta 200 liūtų nuo se
natvės. Liutas-patelka kas 
antri metai turi po du ar tris 
vaikus. Vienas, o kartais ir du

skaičius Afrikoj 
labiau mažėja. Ka

do, tai J. S. Hamilton mano, žrnogaus kūnas. Žmogaus Ru

kaip ir augalų augimas, 
žmogaus kūnas turi augjmo

tik

llipotomai yra kita gyvūnų ^uliatorių, kurie auginą čia sū
rusis, kuriai gręsia išnykimas. | stiprina> čia vėI jį sulaiko. 
Kartais hipotomai įsigauna į Pirmiausia, įvairių kūno da- 
portugalų koloniją, kur jie yra py augimą reguliuoja išsišako- 
šaudomi. Laukinių šunų ir ję vjSy Runą šakelėmis ner- 
leopardų skaičius taipgi mažė-i vajt yjy nervų žinios mu-

Hienos po truputį pradeda Sy kimo dalelės negali pada- 
atsigauti, nors visai dar nese- ryti ir mažiausio judėjimo. To-
ja

nai buvo manoma, jog nuo iš- ‘ ........................
nykimo jų'nebus galima sulai- įtaką. Be jų augimui didelės

dcl ir auginiui jos turi savo

reikalinga toks 
Tačiau tas 

įvykdytas
su
tik

iki 
su-i

ipa-, 
ei-

kyti.
Kai dėl paukščių, tai parke 

jų yra devynios galybės, 
veik nėra 
čio, kurio 
ti parke.

Parkas

Be- 
Afrikoj tokio paukš- 
nebutų galima suras-

11)0 UŽSI KIMŠOSIU Ž AR
IU, GALVOS SKAUDĖJI
MO, SLOGŲ, VARTO

KI! “CASCARETS”

7,937 ketvirtai-

taip pat yra turtin
gas Įvairiausiais augmenimis, 
kurie patraukia mokslininko 
akį. Parko ribose gyvena ne
didelis skaičius laukinių žmo
nių, į kurių vidujinę tvarką 
niekas nesikiša. Tačiau me
džioklės reikale jie privalo pri
silaikyti parko valdybos nusta
tytų patvarkymų. Kalnų uolose 
yra užsilikę bušmenų braižiniai. 
Tai įdomi archeologams me
džiaga. Parke tebėra užsilikęs 
pirmas baltojo žmogaus namas.

Krauger parkas
visai jaunutis, todėl jis ir turi 
parke. Tačiau parke ieško prie- 
nemažai 1 
je i vietoje 
monės yra i 
hannesburg 
1,000 mylių nuo 
Iš Johanesburgo

tebėra dar

liūtai nugalabina kitų 
negalima pasa- 

. S. Hamilton 
jog šešių liūtų 

nugalabina 
Vie-

liutui pakanka 
Praeitais me-

liutukai žūsta jaunystėj. Iš li
kusiųjų tik pusė pasiekia su

trukumų. Pirmo- 
; susisiekimo prie- 

ne kokios. Jo- 
randasi apie 

> Cape Town. 
par

ką prisieina traukimu važiuoti 
visą naktį, šiaip tinkamų kelių 
autobusams nėra. Parke kol 
kas dar nėra viešbučių, kur 
turistai galėtų sustoti.

Vienok su laiku tie trukumai 
bus pašalinti. Tąsyk Kruger 
parkas kas metai sutrauks tū
kstančius turistų, kurie va
žiuos ten “šaudyti” kameromis 
Afrikos žvėris. Kitokia me
džioklė ten draudžiama. Be to, 
į parką važiuos ir mokslinin-

i reikšmes turi ir endokrininės 
liaukos. Jos gamina atatinka
mus hormonus, kurie ąrba tie
siog veikdami narvelius arba 
per nervų šakutes, čia sukelia, 
čia sulaiko augimą. Endokrini
nių liaukų yra keleriopų. Ne
vienodus ir hormonus jos ga
mina. Vieni hormonai vienos 
kūno dalies augimą sustipriną, 
kiti jį sulaiko. Kada šios liau
kos veikia suderintai, tai žmo
gus auga normaliai, visos jo 
kūno dalys išsivysto proporcin
gai. Nelaimingas tačiau palie
ka žmogus, kai nors viena ku
ri liauka per silpnai arba per 
stipriai dirba. Tuomet nesude
rintas endokrininių liaukų vei
kimas iškraipo kūno sudėjimą, 
susilpniną protą, čia ir pakal
bėsime apie kai kuriuos augi
mo nukrypimo pavyzdžius.

Milžinai
Iš mažų dienų atsimenam pa

sakas apie milžinus ir jų gy
venimą. Jose pasakojama, kad 
senovėje buvę stebėtino didu
mo žmonių. Pasakų milžinai iš
raudavę medžius, išgerdayę po 
kelias bačkas vandens, savo pir
štines piršte sutalpindavę arto
ją su jaučiais, norint užlipti 
ant gulinčio milžino viršaus, 
reikėdavę prisistatyti ilgos ko
pėčios.

Dabar, kada išnyko aitvarai, 
išnyko stebuklai, išnyko ir mil
žinai. Liko tik įdomus klausi
mas, kas yra buvę tie pasakų 
milžinai, kas davė pradžią pa
našioms pasakoms pramany
ti.

Nusipirkit už 10c baksiuką 
labar.

Apsivėlęs Liežuvis, Blogos 
Slogos, Nevirškinimas, Pagelti- 
mas ir Didelis galvos skaudėj i- 
uas pasidaro nuo nesveikų kepe- 
lų ir užsikimšusių žarnų ir jūsų 
>kilvis pasidaso prisikimšęs su 
lesuvirškintu maistu, kuris rūg
sta kaip sąšlavos kene. Tai pir- 
nutinis žingsnis neapsakomų 
kentėjimų — nevirškinimo, ga- 
sų viduriuose, nemalonaus kva
po, pageltimo, proto ne
veikimo, visko kas nemalonu ir 
erzinančio. Cascarets paimtas 
iš vakaro išvalys jūsų vidurius 
abai gerai ir busit sveikas iš ry
to. Jos veikia, kol jus miegat— 
LOc bakselis iš vaistinės užlaikys 
jus sveiku per mėnesius. Milio- 
nai vyrų ir moterų vartoja Cas- 
caret dabar ir vėliau ir užlaiko 
savo skilvį gerai ir nežino nelai
mingų valandų. Neužmirškite 
vaikų — jų maži viduriukai rei
kalauja gero išvalymo taipgi.

ATĖJO “Kultūros“ No. 1. 
Galima gauti “Naujienose“. 
Kaina 45c.

kai studijuoti žvėris bei aug
menis.—K. A.

Yra žinoma, kad gilioje pra
eityje yra buvę įvairių rųšių

21 ir 25 metų. Iš tokio žmo
gaus išauga milžinas.

SKOLINAM
PINIGUS |

ANT

NAMU
Matykit M r. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avb. ________ *

brendimo metų. Iš šimto liu- 
tų-patelkų apie 30 atveda vai
kus kas metą. Penkiolika liū
tukų sulaukia senatvės. Iš šim
to suaugusių liūtų šeši miršta 
naturale mirtimi, o keturi nuo 
medžiotojo kulkos arba bekovo
dami tarp savęs. Tokiu budu 
liūtų metinis prieauglis yra la
bai nežymus.

Kruger parke, kur maisto 
yra pakankamai, liūtai galėtų 
sparčiau daugintis. Bet pri
žiūrėtojai neleidžia jiems tai 
daryti. Kai tik liūtų atsiran-į 
da daugiau nei šeši šimtai, tai 
tuoj yra rengiamos medžioklės, 
kad atsikratyti nuo perviršio. 
Jeigu nieko nebūtų daroma, tai
liūtai perdaug prodėtų antilo- 
pas nakinti. Gi dabar apskai
čiuojama, jog . metinis an
tilopų prieauglis lygina-

OLD GOtD-
JUOKAI

Magistratas — “Apsakyk kaip tas 
kalinys išrodo, kuris įžeidė skundė
ja Policistas — “Jis išrodė labai ne
žymus sutvėrimas, beveik jūsų ūgio, 
teisėjau.”

V—

"Ar palikti degančią šviesą prie
angyj, klausia tarnaitė guspadinls.0

“Ne,” atsako gaspadine. “Aš ma
nau, kad mano vyras nepareis na
mo iki rytui. Jis išeidama* pabu
čiavo mane ir davė trisdešimt} dole
rių nusipirkimui skrybėles.”

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

milžiniško didumo gyvulių, prieš 
kuriuos žmogus tik mažu nyk
štuku atrodę; jų vienas dan
tis kelias dešimtis kilogramų 
svėrė; bet kad butų buvę mil
žiniško didumo žmonių jokiam 
tyrinėtojui nepasisekė jokių 
pėdsakų užeiti. Ir, be abejonės, 
labai didelių žmonių ir nėra 
buvę. Tačiau ir dabar galime 
užeiti lokių žmonių, kurie dėl 
savo žymiai skirtingo nuo kas
dien sutinkamų žmonių didu
mo galėjo duoti pradžią seno
vės pasakoms.

F. Machnovas rodė. Maskvoj 
iš Gudijos kilusį milžiną, ku
ris turėjo 4 aršinus (arti tri
jų metrų) aukštumo, žmonių 
2 metrų aukštumo ar kiek di
desnių pasitaiko dažniau. Mil
žinai paprastai pirma smar
kiai auga i aukštį, o tik vėliau

O jei priešakinė smagenų 
priedelio dalis veikia silpnai ar
ba visai neveikia, tuomet per
svarą gauna užpakalinė augi
mą sulaikanti smagenų priede
lio dalis, ir žmogaus augimas 
sustoja. Jei užpakalinė priede
lio dalis gauna persvara vaiko 
amžiuje, tai žmogus ir palieka 
nykštukas.

Augimas galima sustiprinti 
vartojant su maistu priešaki
nę smagenų priedelio dalį. Ta
čiau gyvenime to nedaroma, 
nors atalinkaipi bandymai da
vė gerus rezultatus.

Didelės reikšmės kūno kau
lų augimui turi ir esanti prie 
Adomo obuolio skydinė liau
ka.

Kaulai išauga iš kremzlių. 
Kaulams augant ilgyn, auga ne 
patys kaulai, o juose esančios

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Labiau prasilavinę dar
bininkai ir inteligentai 
skaito “(i Y VEMMĄ” — 
skaitykit ir jus!

Reikalaukit vieno 
susipažinimui

Prenumerata metams .... $2
Pusei metų ................. $1
Kopija ......................... 20c
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Tarp Chicagos 
Į Lietuvių
Atsakymas ‘Draugo’ 

kampininkui
Broliukų organas “Draugas” 

vasario 17 d., 1928, No. 41, his- 
terijos pagautas bando kriti
kuoti “Visuomą”. Nuturėdamas 
betgi mažiausio pamato prie 
tos “VisuomybSs“ prisikabin
ti, jis kabinasi prie Vaidylų 
Brolijos. Be kitko, tas “kam
pininkas” sako: “Jis (“kūrė
jas”) suuodė, kad čia randasi 
Vaidylų (Chicagos Vaidylos, 
tai tokia visuomos padugnių 
socialistu vyriškių krivūlė, ku
ri vasarą su gyvnašlėmis, divor- 
suotomis kandidatėmis į divor- 
sistes piknikus rengia)’’, ir tt. 
Čia, matyti, broliukų organo 
“kampininkui” kas nors galvo
je negerai. Aš manau, kad jei
gu žmogui žiemos sezonu pra
deda rodytis piknikai ir dagi su 
kokioms specialėmis gyvnašlė
mis, tai jau “not so good”.

Pirmoj vietoj aš turiu pa
brėžti tą faktą, kad Vaidilų 
Brolija neturi nieko bendro su 
“Visuomybe”. Ji yra fraterna- 
lė organizacija, kuri gali pati 
savo reikalais rūpintis be “Drau
go” pagelbos. Vaidilų Brolija 
yra lietuvių fraternalė organi
zacija, ir tur būt vienintelė 
tikrai lietuviška fraternalė or
ganizacija pasaulyje. Vaidi
los yra lietuviai, bet ne Romos 
vergai. Jie neauklėja vergi
jos, nė fanatizmo ir nebučiuo
ja italionams debatų. Mes, Chi
cagos Vaidilos didžiuojamės 
tais laikais, kuomet Lietuvoje 
gyvavo Vaidilos! Lietuviu tau
ta tuomet buvo galinga, ir Ro
mos papa nugalėjo sostinės 
Vilniaus išplėšti iš Lietuvos did
vyrių rankų! šianden, kuo
met Romos fanatizmas Lietu
voje gyvuoja, tai. lenkų plėši
kams užėmus Vilnių, Romos 
papa pasiskubino užgirti tą 
plėšikišką lenkų smurtą ir pri
pažino, kad Vilnius Lenkijai 
priklauso. Todėl lai “Draugo” 
kampininkas” nelaukia: Vaidi
los neis tais keliais, kuriais 
Romos fanatizmas veda. Ga
lime padaryti šitokį išvadą iš 
Romos katalikybės, kiek ji le- 
čia lietuviu tauta: Kokia lie
tuvių tauta religiją nepaimtų, 
blogesnių rezultatų ji nesu
lauks kaip kad tie, kokių ji 
suftilaukė iš Romos klerikaliz
mo. Tos tautos, kurios seka 
protestonų, arba kitokią kokią 
nors tikybą, yra kulturiškesnės 
ir laimingesnės. Tose tautose 
pasireiškia daugiau harmoni
jos. Paimkim mes švedus, Da
nus, Norvegus ir kitas tautas. 
Ar galima palyginti jų kultū
rą lietuvių kultūrai? Nėra 
reikalo eiti toli, tik pažiūrėki
me į latvius. Jie taipgi buvo 
po Rusijos caro jungu. Bet jie 
daug aukščiau kultūriškai sto- 
.vi. negu lietuviai. Kodėl? To
dėl, k<td jie nebuvo išnaudoj a- 

mi Komos agentu! Tai yra fak
tai, kuriu nė vienas rimtas 
žmogus nebandys užginčyti.

“Draugo” “kampininkas” ga
li rašyti bjauriausius šmeižtus 
prieš Vaidilas, tik žnoma, iki 
tam tikrų rybų.

B. Simokaitis,
Krivių-Krivaitis.

i Kensington
Pereitą šeštadienį įvyko lie- 

tuviškos valgomų daiktų kor- 
iperatyvės krautuvės vakaras. 
Publikos buvo įvairių pažiūrų 
ir amžiaus. įžangos imta nuo 
pašalinių žmonių po 50c., o 
krautuvės kostumeriai buvo lei
džiami veltui. Publikos susirin
ko pusėtinai daug. Muzika bu
vo gera. Jauni ir seni šoko kiek 
tik norėjo. Devintą valandą va
kare duota vakarienė. Kadangi 
publikos atsilankė daug, tai ne
buvo galima sutalpinti visus 
žmones vienu kartu vakarienei 
jokiu bildu. Todėl prisiėjo so
dinti kelis kartus kol visus pa
valgydino. Vakarienė parūpin
ta gera, stalai tapo apdėti vi
sokiais valgiais, gaspadinės bu
vo parinktos puikiausios; jos 
darbavosi i&ujuosusios, bė jo
kio atlyginimo. Už tokį jų pa
sidarbavimą publika joms buvo 
dėkinga. Svečiai liko labai už
ganėdinti taip valgiais, kaip pa
tarnavimu. Kuomet vieni, pa
valgę vakarienės, ėjo šokti ar
ba prie baro atsigėrė šalto ir 
skanaus alaus ir kitokių gėri
mėlių, tada jų vietas užėmė ki
ti. Ir taip mainėsi kelis kartus.

Dar turiu priminti, kad įžan
gos imta tik 50c. iš ypatos, o 
kostumieriai buvo leidžiami 
veltui. Už taip mažą įžangą da
vė puikios vakarienės visiems. 
Ne vieną teko nugirsti kalbant, 
kad į toki vakarą įžangos reikė
jo imti apie porą dolerių. Reiš
kia, kuomet patys lietuviai pa
laiko šią valgomų daiktų krau

tuvę, jie varosi ne dėl turto, 
bet tikslu patarnauti lietuviams 
ir kitiems.

Jau buvo vėlokas laikas, kai 
publika skirstėsi iš vakaro.

šioje valgomų daiktų krautu
vėje yra tokios permainos: bu- 
busis gaspadorius, J. Pinikus, 
pasitraukė iš gaspadoriavimo 
krautuvėje, kadangi susirgo. Jo 
vietą užėmė K. Lukošius. Nau
jas gaspadorius nėra patyręs 
tame darbe, .bet senasis gaspa
dorius jam prigelbsti. Gal būt 
iž jo bus geras gaspadorius at
eityje. —Kensingtonietis.

VISAI 
NUVARGĘS?

Nėra apetito? JauCIatl'H nėr- 
vuotus, nnviirgęa? Nebūkit 
nusiminęs. Žmonės gali praša
linti ta jautimu nuovargio nu 
Severas EHorku, naudlngaH 
virAklnimut ir pravalninimui 
tonikas. John Janish, L.ark, 3. 
1), rašo: "Aš kentėjau dvi vi
durių nevirškinimo ir turėjau 
nesmagumų po valgio. Mano 
draugas patarė man vartoti Si- 
vera's Esorka. Greitai aš ir 
vėl pastojau ant kelio sveika
tos." Tuksi ančiai surado, kad 
jiems pagelbsti geriau miegoti, 
geriau valgyti, geriau jausti. 
Spręskite patys. Reikalaukit 
savo aptiekoj butelio šiandie.

W.' K. HEVEKA (’<>.
Cedar Rapids, Iowu

rSEVERAs]ĘSORKa 1
ATYDA LIETUVIAMS

PATAISYKI!’ savo namą ir mokėkit iš jplaukų, pakeliam 
namus, įdeda m purčius, statom mūrinius ir medinius garažus.

AJAX CONSTRUCTION CO.
2206 Milwaukee Avė., Tel Brunswick 4707 ir Tel. Irving 5475 

k-.-,. ■■■■■■   ...........  ... .......  ....... .. ................... . , IĮ J

$500—Dovanu—$500

MASKARADU BALIUS
Draugystės Šventos Petronėlės

Utarninke, Vasario 21,1928
CHICAGOS LIET. AUDITORIJOS

(Didžiojoj svetainėj)
3133 South Halsted Street

Pradžia 6-tą vai. vakare. Tikieias 75c ypatai
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti į šį MASKARADŲ BA

LIŲ, nes viskas bus kuogeriausia prirengta dėl priėmimo svečių. 
Bus duodama geriausios dovanos grupėms ir pavienioms ypatoms 
už įdomiausius kostiumus.

Kviečia KOMITETAS.
■    .................................. .........■ ■ H  ........................................... I ■ I 1^/

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

APLANKYKIT

Niagara Falls
IR

LIETUVA
Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

Naujienų Ekskursija
Gegužio 29 d. 
------ 1928 - 

/

Iš new Yorko Klaipėdon 

Baltic America Line — “Lituania”

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA

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

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

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

Petternų Skyrius

“ Juokudemija”
PILNA SVEIKO JUOKO 

PILNA PUIKIOS MUZIKOS
PILNA DAINŲ

• •

Bus parodyta

NAUJIENŲ
KONCERTE
Kovo 11 d., 1928
Wicker Park Svet.

Pradžia 4-se po pietų

Įžanga $1 kiekvienam!

Smagiausia 

Patogiausia 

Kelionė 

Klaipėdon 

Be persėdimo

KVIEČIAME LIETUVIUS IŠ VISUR!
Cleveland, Ohio

Detroit, Mich.

G r and Rapids, Mich.
Akron, Ohio

Toledo, Ohio

Michigan City, Ind.
T

East St. Louis, UI.

Springfield, III.

Westville, III.

Omaha, Nebraska

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

PUIKIAIS NK’KEL PLATE ROAD VAGONAIS
Gražiausiais keliais einančiais palei Erie ežerą ir Poco- 

no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas bran
giau galės pamatyti garsu Niagara Falls vandenpuolį ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui į New Yorką.

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuojaus

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago.
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CHICAGOS &Chicagos 
ŽINIOS L Lietuvių

v

Penktadienyje ir šeštadieny
je Chicagoje prisnigo 8*X» coliai 
storumo sniego. 5000 vyrų 
vo darbą jį kasti. Septyni 
menys prarado gyvastį dėl 
gos ir šalčio.

ga- 
as- 
pu-

Visliomis ir lietuvių 
studentai

Chicagon atvyko paskilbusi 
Anglijos moteris-kunigas, Mau- spūdžio ir malonėjo 
de Royden. Ji buvo čia pakvies
ta prakalboms. Po to iškilo aikš
tėn tas faktas, kad ji ruko. Da
vatkas šaltis nupurtė. Pasigir
do protestų jos atvykimui. Vie
nok šalininkės kvietimo paėmė 
viršų. Bet ir p. Royden, atvy
kusi Chicagon, nesirodo viešai 
rūkanti.

studentai nesikreipia į vietos 
inteligentiją, o inteligentija ne
silanko į moksleivių šokius ir 
neremia moksleivių reikalų. 
Kas išeitų iš to, jeigu studen
tija kreiptųsi (kokiu tikslu?— 
S. V. R.) į inteligentiją, o inte
ligentija daugiau remtų stu
dentų parengimus? Viena pa
seka butų, kad pažintų vieni ki
tus geriau, 
moksleivius
klumpakojį, polkų ar išmokinti

O $

pianistas Steindel 
aukšto Al- 

Užsimušė. 
idant 

Del šio
jis 

rei-
per

Paskilbęs 
iššoko iš septinto 
gonquin viešbučio. 
Du vyru reikalavę, 
užmokėtų čekį $75.
kalavimo Steindel ir iššokęs 
langą. Vyrai dingo.

a o a
Penktadienio naktį nežinomi 

asmenys išbombardavo namus, 
kuriuose gyvena municipalio 
teismo teisėjas John A. Sbarba
ro. Manoma, kad tą darbą atli
kusi ta pati gengė, kuri pirm 
keleto savaičių apardė bomba 
miesto kontrolieriaus Fitzmori- 
so narna.

Bomba sprogo laidotuvių įs- kius Chicagos
vardas kolegijų studentai, tai jis pa- 

studentai, 
viešbuty

Ant laimės ar nelaimės p. Vi- 
suomiui teko dalyvauti Chica
gos lietuvių studentų vakare, 
iš kur jis išsinešė savotiško į- 

i painfor- cinos tsudentu, 
muoti apie tai visuomenę per ną asmenį, 
“Naujienas”. Jeigu p. Visliomis va 
butų įvertinęs studentų vakarą1 
taip, kaip mes, amerikiečiai, į- 
vertiname panašius vakarus, 
tai man nebūtų reikalo šį strai
psnelį rašyti. Bet p. Visliomis 
supranta visai kaitaip musų 
amerikiečių gyvenimą, negu 

i mes ir užtai musų ir jo nuomo- 
' nes skiriasi. Aš čia ir manau 
pagvildenti p. Visuomio išrei
kštas mintis dėl viršminėto va
karėlio.

VisuomiuI nepatinka, kad 
moksleiviai rengė vakarą "bran
gokam Cooper Carlton viešbu
ty, kuomet studentams pakak
tų gerokai pigesnės svetainės! 
lietuviškesniam rajone”. Gal 
but, kad studentams pakaktų ir 
pigesnės svetainės, gal jiems 
nereikalingi nei šokių vakarai, 
sulig p. Visuomio supratimu. 
Bet jeigu P- Visliomis šiek tiek 
suprastų Amerikos studentų 
gyvenimą ir pasiteirautu ko
kiuose viešbučiuose rengia šo

nui versi tetų ir
taigoj, kurios firmos 
yra toks: Sbarbaro & Co. Savo tirtų, kad lietuviai 
laiku, kuomet dabartinis teise- palyginamai, pigiam 
jas Sbarbaro tarnavo valstijos rengė savo šokius, 
prokuroro štabe, iš tos laidotu
vių įstaigos lydėta į kapus po- miui, matyti, labili 
ra pasižymėjusių padaužų. Kal
bama, kad tų padaužų lavonai 
gulėję grabuose, kurie kaštavo 
$10,000 kiekvienas.

Dabar kiti padaužos sprogdi
na bombas , idant apardžius tą 
patį namą.

Antras dalykas:

KADA BILLY BURCH 
PADARĖ LUCKY STRIKE

Billy Burch padarė 
laimingą Kirtį, kada 
jis tapo profesionalu 
1923 metais ir prisidė
jo prie Hamilton Tig- 
ers. 1924 metais Jis 
buvo pripažintas ver
tingiausiu League’os 
lošėju ir buvo par
trauktas į New Yorką, 
kad prisidėt prie 
Americans. Jo asme
nybė, mokėjimas ma- 
nevruot ir neklystan
tis gabumas 
suteikė jam pavydėti
ną publikos pagarbą, 
kurią jam išreiškė 
taipgi ir tie, kurie lo-

ant ledo

išreiškė
BILLY BIRCfl

še išvien su juo bei prieš jį.
Per du paskutinius Hoekey se

to..us, Billy Burch j-*-“- 
armiją gerbiančių jį 
tarpe sekėjų šio 
sporto, ir jo puikus 
ant ledo užtarnavo 
kaipo švariausiam 
metų užbaigiamajame lošime.

Gimęs Yonkers’e, N. Y., Burch 
yru 28 metų amžiaus ir vedęs. 
1918 metais jis buvo nusikraus- 
Les į Toronto ir pradėjo savo 
Hoekey lošimo karjerą su Aura 
Lee Juniors. Jis lošė toj organi
zacijoj1 sekamais metais, o po to 
tapo perkeltas j Toronto Canoe 
Club Juruor Champions , ‘20. Bū
damas su jais, jis užėmė vietą 
Tymo Kapitono. Jis ėjo su Aura 
l^ee Seniors į baigiamuosius lošius 
1921 m., ir paskui liko perkeltas 
j New Haven Bears 1922 m.

Billy Burch sako: “Hoekey yra 
gana sunkus žaidimas—prisieina 
dėti paskutines pastangas, panau
doti visą senąjį miklumą. Aš nei- 
kiek negaliu statyt ant rizikos 
savo sveikatos stovį, štai kodėl aš 
laikausi įsikibęs į Leckies. Apart 
smagumo, kurio aš gaunu iš pui
kaus jų kvapsnio, jie nekad ne
sutrukdo man kvėpavimo taip, 
kad aš galėčiau tatai pastebėt. 
Pagalios, aš niekad negaunu ken
tėt nuo staigaus kosulio, kuris sa
lėtų būt man labai pavojingu, kuo
met žaidime tenka susirftnt ant 
ledo.

įsigijo visą 
j amerikonų 

populiaraus 
sportingumas 
jam. vardą, 
lošėjui 1927

p. Vislio- 
nepatiko, 

kad studentai nepasiženklino. 
Girdi, “vakare neprisikabino jo
kių ženklelių, ir bent ištolo ne
atskirsi nuo dalyvavusių šofe
rių ar skutėjų, padavėjų, ar par
davėjų.” Tas tiesa, kad neat
skirsi. Bet kam tas atskyrimas 
reikalingas? Reikia 
kad amerikoniškos 
jos negali suprasti 
europietis, kuris 
Amerikos gyvenimo, 
tų kunigas, daktaras, 
nes darbuotojas, ar kad ir nau
jos religijos skelbėjas p. Vi
sliomis. Juos išmokintų tatai 
suprasti tik pats gyvenimas ir 
tai ne vieno mėnesio ir ne vie- 
ųų metų laiku. Amerikoj visi 
piliečiai, visi lygus prieš teises ir 
lygus vienas kitam, ypač tada, 
kai vienam suole sėdi, už vie
no stalo sėdi ir vienoj salėj šo
ka. P-as Visliomis,

pasakyti,' 
demokrati
nei vienas 
nepažysta 
ar jis bu- 

visuome-

priduoda prestižą, 
ir Amerikoj tas rei- 
butina. Teko man 
nepriklausomos Lie-

pripratęs 
Europoj 

matyti apsikarsčiusius valdinin
kus ir studentus visokiais rai
kščiais ir blizgančiais guzikais, 
kas jiems 
mano, kad 
kalinga ir 
matyti ir
tuvos moksleivius ir studentus 
apie pusantrų metų atgal. Ne
žinia kodėl gimnazijų mokslei
viai buvo visi sužymėti tam tik
romis kepuraitėmis. Gal but tai 
daroma todėl, kad moksleiviai 
nepaklystų ar neprapultų. At
simenu Lietuvoj, kai duodavo 
avis ganyklai, tai vis įkirpdavo

DRAUGYSTĖ ATGIMTJES LIETU
VIŲ TAUTOS MOTERŲ IR VY
RI,'. Pirm. A. Waicis, 3623 S. Pai- 
neli Avė., pagelb. J. Paltanavi- 
če. 3751 S. Eincrald Avė., sekr. 
H. Diibinskienė, 3613 S. Parnell 
Avė., fin. rašt. M. Cuplinskas, 
3533 S. Wallnce St., rašt. A. Ba- 
lilonis, 930 W. 35 Place., kasos 
globėjai: A. Jackūnas, 561 De- 
kowen St., B. Waicienė, 3623 S. 
Parnell Avė., kasierius S. Balsis, 
4643 W. Bishop Avė. Durų sargai: 
S. Waranavičc ir J. Bartašius. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Tautos parapijos sve
tainėj, 3501 S. Union Avė., 1 vai. 
po pietų.

• į - X 7 * 11 * 4 — Chicagos Draugijų,
mnvn n-lp Vilkmio. 1 11 1*^ U

Kliubų valdybos 
1928 metams

sėsi kokias <
Paskui dainavo p-lė Vilkaitė.
Po to kalbėjo p. Kalvaitis, 

naujas Lietuvos konsulas Chi- ' I
cagai, išreikšdamas viltį, kad 
jo santikiai su chicagiečiais 
Lus taipjau draugingi, kaip p. 
Žadeikių.

Dainavo p. Pocienė.
Sekantis kalbėjo p. Žadeikis. 

Jis pažymėjo ką Lietuva atsie
kė i dešimtį savo nepriklauso
mybės metų ir ko dar neatsiek- 

bei priversti lietuviškai kulbe- į ta. Nurodė pav., kad dar ne- 
ti, ir tuo budu padaryti juosi atsiekta visuotinas mokinimas 
“tikrais lietuviais”, butų tuš
čios pastangos. Tai reikštų tiek, 
kiek ženklelių 
idant pasirodyti 
Bet, kad 
lietuviai,

negu dabar, bot 
išmokinti šokti

prisisegimas, 
moksleiviais, 

studentai yra 
ir tas faktas,

minimi 
parodo 
ruošdami parengimus, 
lietuvių laikraščiuose 

dalyvauti 
Be to, jeigu pa

žvelgti j moksleivių organą 
“The Student’s Corner”, kuris p. 
Visuomiui neprienamas, nes 
anglų kalba leidžiamas, tai pa
matysime, kad ten nemažai vie
tos pašvenčiama Lietuvai ir 

Tiesa, čia irgi kad ten lietuviškos dvasios ne- 
stokuoja.

Gal but, kad p. Visuomiui pa
sirodė vakaras ne lietuviškas 
daugiausia dėl to, jog mokslei
viai ir nemažai kitų lietuvių lie
tuviškai tarp savęs mažai kal
ba. Žmogui atsidūrus tokioj

tam tikrą ženklą į ausį, kad 
galėtų pažinti, kuomet reikės 
atsiimti. Nejaugi ir mokslei
vius ženklina dėl tos pačios prie
žasties? Lietuvos universite
te, kiek man teko patirti, tuo 
laiku nebuvo verčiami studen
tai ženklinti save ir rimtesnieji 
studentai dėvėdavo paprastais 
nesuženklintais rūbais. Bet at
sirado ir tokių, kurie norėjo pa- 
siženklinti ir pasižeklinę tam 
tikromis “šliokmučėmis” vaikš
čiodavo gatvėmis. Vaikštinė
damas viename miestelyje Lie
tuvoj kartu su draugu, medi- 

sutikau vie
pusi rėdžiusį žals- 

nušutusia “šliokmučia”, ir 
mano draugas sako: “Sveikas 
gyvas, Petrai”. Kai nepažįsta
masis nuėjo toliau, aš paklau- jog jie,
siau savo draugo, kas tas Pct-j garsinasi 
ras su apsmukusiomis kelinė- ir kviečia lietuvius 
mis per vienas. Jis man atsa- su jais kartu, 
ko, kad tai esąs jo draugas uni
versiteto studentas. Save ženk
lina visi tie, kurie bijosi, kad 
savęs nepamestų arba, kad juos 
pažintų, jogei jie yra toki ir to
ki. Amerikos žmonės unifor
mų nemėgsta, 
yra uniformuotų žmonių, dar
bininkų bei valdininkų, bet jie 
uniformuoti tik dėlto, kaip mi
nėjau, kad juos pažintų kiti 
žmonės. Bet taip greit, kaip 
tik atlieka savo darbi, jie me
ta uniformą nuo kupros ir ap- 
sirėdo civiliais rūbais. Mano atmosferoj, be abejonės, darosi 
supratimu, uniformos ir ženk- nejauku:
lai, kada jų nėra būtino reikalo | ka, nesuprantami šokiai, nesu
turėti, yra tiek reikalingi pi
liečiams, kiek šuniui blusos.

Toliaus p. Visliomis piktinasi 
amerikiečiu muzika. Gal but 
jam atrodo ir negražu ir nemo- 
rališka. O tas yra gal dėlto, 
kad tos muzikos niekad nebuvo 
girdėjęs ir nesupranta (p. Vi
sliomis nesenai yra atvykęs iš 
Lietuvos). Jam patinka val
sas. Bet koks skirtumas val
so, kaipo šokio, ir amerikoniš
ko šokio, kurį jis priskaito neg
rams? Tiesą sakant, iš irgi bu
vau maždaug tokios nuomonės
apie amerikoniškus šokius, kai 

i tik atvažiavau iš Lietuvos, bet 
kai išmokau amerikoniškai šok
ti, tai manau, kad amerikoniški 
šokiai yra smagesni šokti su
taupai daug energijos ir turi 
daugiau smagumo šokdamas. 
Jeigu p. Visliomis pabandytų 
kartą džiazą šokti, išmoktų sy
kį, tai gal but jį šoktų ir gir
tų. Bet amerikoniški šokiai 
nėra toki baisus. Juos ir Eu
ropoj šoka kas moka. Net toj 
vargingoj Lietuvoj ir tie patys 
studentai, kurių vakarėlius p. 
Visliomis giria, bando šokti. 
Aš tą patyriau ir mačiau savo 
akimis. Kas moka amerikoniš
kai šokti, tas labai didžiuojasi. 
Jie amerikonišką šokį vadina 
“džimis”. 'Mokinantis “džimį” 
šokti mačiau Studentų Draugi
joj, Laisvės Alėja, rodos, No. 34. 
Gimnazistės irgi mėgstą ame
rikoniškus šokius ir greit iš
moksta šokti. Man pačiam te- 

I ko su jomis šokti. Taigi, mato
te, kaip Lietuvos studentai “ne
apkenčia” amerikoniškų šokių. 
Aš beveik drįstu pranašauti, 
kad už kiek laiko visa Europa 
šoks amerikoniškus šokius.

nesuprantama muzi-

prantama kalba, o vakaras, sa
koma, esąs lietuvių studentų. 
Tai keista, ar ne?. Bet*p. Visuo- 
miui reikia atiduoti kreditas 
už tai, kad jis pasakė* tiesą, 
kad jis pasakė apie moksleivius 
ir jų vakarą ir kitus (Thlykus 
ką jis manė. Kiti inteligentai 
ar svečiai to nedrįsdavo, dėl, 
vienokių ar kitokių priežasčių,) 
pasakyti.—Sttid. V. Ručinskas.

DRAUGYSTfiS LIETUVOS VĖLIA
VA AMERIKOJ No. 1 vaidyba 
1928 m: pirm. J. Motuz, 24.30 \V. 
40 PI., pageli). V. Povilaitč, 4558 
So. Albany avė., seki-. .1. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., iždo rašt. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln avė., 
Harvey, III. kasierius A. Ciesna, 
4501 So. Paulina St., tel. Boulc- 
vard 4552; maršalka—P. Tiikevi- 
čia, 7009 So. \Vashtenaw Avė., 
kasos globėjai S. Skridulienč, 
1517 So. 49 et., Cicero, III., ir O. 
Guzaiiskjene, 5005 S. Trepp Avė., 
ligonių komitetai—O. Deivienė,
5648 So. Bishop St., ir A. čiesnn,
4501 So. Paulina St.
Joe. Dabulski, sekretorius, 2100 

W. 22 St., hCicago, III.

ir žemės ūkis nepakeltas iki 
tekios aukštumos, kokioje sto
vi Danijoj ir kitose kultūringo
se šalyse. Pagalios p. Žadeikis 
atsisveikino su chicagiečiais. 
Mat, jis išvažiuoja New Yorkan
užimti generalio Lietuvos kon- Hneniid 
šulo vieta.

Dainavo p-lė Paskevitz.
.lai padainavus, kalbėjo adv. 

Borden (Bagdžiunas). Rodosi, 
įįs buvo prašytas priminti apie 
metines l)r. Basanavičiaus mir
ties sukaktuves. Vietoje to p. 
Borden papasakojo keletą anek
dotų ir surėžė spyčių apie dvi i 
vėliavas. I

Dar padainavo p. Pocienė ir 
p. Hertmanavičius užbaigė pro
gramą dėkodamas už atsilanky
mą publikai ir svetimų tautų 
atstovams, — ukrainiečiams, 
baltgudžiams ir žydų atstovui, 
p. Katzcnelenbogenui, — kurių 
dalyvavo bankete skaitlingas 
būrys. i į i

šokiai tęsėsi iki 12:30 vai.
nakties. —X.

SIMANO Daukanto Draugijos val
dyba 1928 metams: Pirm. Thom 
Janulis, 3430 S. Morgan st., pa- 

Aug. Jankauskas, 3232 
avė., nut. rašt. P. Kilis, 

941 W. 34th St., turto rašt. A. 
Kaulakis, 3842 S. Union avė., ižd. 
J. Racevičia, 3326 S. Union avė. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
svet., 3133 S. Halsted st., Chicago, 
Illinois.

SUSIVIENIJIMO Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto valdyba 
1928 metams: S. Mažeikis — pir
mininkas, 3149 S. Halsted st., J. 
Mireikis — vice-pirm., 3219 So. 
Wallace st., D. Gulbinas — nuta
rimų rašt., 3144 S. Wallace st., 
A. Bugailiškis — turtų rašt., 3339 
S. Wallace st., A. Radauskas — 
kontrolės rašt., 3328 Auburn avė., 
P. Batais — Iždininkas, 5653 So. 
Throop st., J. E. Zacharevicz — 
advokatas, 993 W. 33rd St. Susi
rinkimai atsibuna kas pirmą tre
čiadienį kiekvieno mėnesio.

GARF1ELI) LIETUVIU VYRU IR 
MOTERŲ PAfiELPINIO KLIUBO 
valdyba 1928 metų: Pirm. N. Vi- 
limaitis, 921 S. Ashland Avė.; 
pirm, pagelb. Geo. Medalinskas, 
5561 VV. .lackson Blvd.; rast. M. 
Medalinskas, 5564 W. Jackson 
Blvd.; fin. rašt. Kris. Klibas, 225 
S. Central Avė.; Kasierius M. Ka- 
ziunas, 3959 W. 16th St.; kasos 
globėjai—Petras Medalinskas, Mi
ke Davidonis ir K. Jakubonis. Su
sirinkimai atsibuna kas antrą ne- 
dėldienį Lawler Hali, 3929 W. 
Madison St. •

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS 1928 metams. Pirm. P. 
Bačeviėia, 57.39 S. Peoria St.; pag. 
J. Rūta, 3422 S. Lowe Avė.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 S. 
Wallare St., fin. rašt. F. Micklin, 
4917 S. Kominsky Avė; contr. 
rašt. A. StankeviČia, 3028 S. Loxve 
Avė.; kasos globėjai: S. Mažeika 
ir L. Beliauskas; kasierius F. 
Medelinskis, 3159 S. Emerald Av.; 
maršalka V. Balseviče ir P. Mar- 
geviče. Susirinkimai atsibuna kas 
antrą seredą kiekvieną mėnesį 
Chicagos Lietuvių svetainėj, 3133 
S. Halsted St. Nariai yra priima
mi sveiki vyrai nuo 18 iki 10 me
tų.

ŠALČIAI
Gripas ir Flu v

Bile šaltis gali baigtis grifu ar flu. Grie
bkitės tuoj imti HILL’S, nes HILL’S sus
tabdo šaltį į 24 valandas, kadangi atlie
ka keturius reikalingus dalykus sykiu: 

1 Stabdo šaltį, sulaiko karštį, peliuosuoja 
vidurius, suvikrina sistemą. Šalčiai retai 
toliau eina jei HILL’S randasi po ranka 
sustabdyti juos pradžioje. Jie greit sustoja 

. ir imant HILL’S vėliau. Apsisaugokite!Bankietas Lietuvos Pirkite HILL’S raudonoje dėžėj. 30c,

N epriklausomybės 
sukaktuvėms pa 

žymėti
. i

Sekmadienyje, vasario 19 d., 
įvyko banketas, kurį surengė 
Chicagos Lietuvių Komitetas 
dešimties metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvėms pa
minėti.

Publikos susirinko daugiau 
kai į) 300. Tvarką vedė p. Ilert- 
manavičius. Banketas atidary
ta dainavimu Amerikos ir Lie
tuvos himnų kaip 7:30 v. v. 
Pianą skambino p. Bijanskas.

Hmnus sudair^ivus, p-lė Gai- 
žaitė, Lietuvos konsulo sekre
torius, buvo pakviesta perskai
tyti sveikinimo telegramas, 
rios gauta iš baltgudžių 
užrainiečių.

Pirmas 
dejas, p. 
stengėsi 
klausoma
mėje atsiradimo 
žmogaus teisių ir tautos nepri
klausomybės idėjų, paduoda- 

’mas kaip pavyzdžius Amerikos 
nepriklausomybės dekleraciją, 

’ Franci jos žmogaus teisių pa- 
Nieko lietuviško, sako p. Vi- skelbimą, prez. Wilsono pareiš- 

suomis, studentų vakarėlyj. Oi kimus. Kalbėjo p. Hertmana- 
taip yra, anot jo, todėl, kadĮvičius angliškai. Jo kalba tę-

kalbėjo tvarkos 
Hertmanavičius. 
parodyti, kad nepri- 
Lietuva gimė pasek- 

ir vystymosi

HILL’S

ve-

ku- 
ir

Milionai Liūdi- I 
ja kaipo did- | 
žiausios vertės)
SANTAL MIDY 
kurios saugiai 
pataiso nere
guliarius

Šlapinamus
Senyvu žmo
nių. Parduoda
mos vi s u o s e 
vaistinėse.

You, too, 
can have 
cleaner, 
brighter 

and 
prettier
Furniture

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
v ra ngiidinaoa

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba 1928 m.: St. Ma
žeika pirm., 3149 So. Halsted St., 
L. Jucius, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rašt.,3842 S. Union Avė., P.

• Norkus, fin. rašt., 1014 W. 60th 
St.„ B. Butkus, iždininkas, 840 
W. 33rd St., K. Kareckas, ir P. 
Gricius iždo globėjai, J. Barchas, 
maršalka. Susirinkimai atsibuna 
kas pirmą penktadienį kiekvieno 
mėn., Chicagos Lietuvių Audito
rium, 3133 S. Halsted St., 7:30 
vakare.

v.

DR-STĖS DR. VINCO KUDIRKOS 
valdyba 1928 m.: St. Strazdas, 
pirm., 3116 S. Halsted StL,_ J. Ma
kauskas, vice-pirm., 
nut. rašt., 3842 S. Union Avė 
Skeltis, fin. rašt. 
Avė., Cicero, III.

A. KauJakta, 
F. 

1445 So. 50th 
A. Hermanas, 

iždininkas, 538 N. Troy St., J. 
Hermanas ir J. Mikėnas, iždo 
globėjai, K. Bartkus, maršalka. 
Susirinkimai attsibuna kas antras 
ftestdienis, kiekvieno mėn., M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 23rd PI., 7:30 
v. vakare.

ir J.
K. Bartkus,

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1928 
m.: J. Rūta, pirm., 3422 S. Lowc 
Avė., B. Yenkauskas, pirm, pag., 
3220 So. Union Avė., St. Kune- 
viez, nut. rašt., 3220 S. Union Av., 
J. Grinius, fin. rašt., 723 W. 34th 
St., F. Kasparai, kontr. rašt., 
.3534 S. ljowe Avė., D. Gulbinas, 
iždininkai, 3144 S. Wallace St., 
J. Mačiulis, iždo glob., 3140 So. 
Emerald Avė., J. Pazkevicz, iždo 
globė., 4541 So. Richmond St. S. 
Dilius, teisėjas, 8470 Vincennes 
Avė., J. Šulcą, Auditorijos atsto
vas, 3347 S. Emerald Avė., J. 
Grinius, J. Drazda ir P. Kubilius, 
atstovai į Susivienijimą Draugijų.• 
J. Katėnas ir E. Bliumas, Tautiš
kų kapinių atstovai, K. Kunca, K. 
La venas ir A. Yunevicz, trusti- 
sai.

. SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

6 prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

DRAUGYSTĖS SUNŲ LIETO VOS 
No. 1 susirinkimai atsibuna kas 
subatos vakarą j>o 1 dienos kož- 
no mėnesio, Petro Lukoševič sve
tainėj, 4531 S. Paulina St. Val
dyba 1928 metams: J. Klimas, 
pirm., 6239 So. Honore St.; pa
gelb. A. Mažutis, 5721 S. Cali- 
fornia Avė.; nut.rašt. J. Slota, 
4219 So, Campbell Avė.; fin. rašt. 
J. Paliekąs, 5944 So. Mozart St.; 
kasos globėjai: J. Szimkus, 4340 
So. Mozart St., i. Norkus, 4649 
So Washtenow Avė; maršalka M. 
Stonis, 4531 So. Paulina St. Sli
džia L. Geležinis; slidžios rašt. A. 
Ą. Jonaitis, 4638 So. Wood St.

RŪTOS DRAUGYSTĖS valdyba 
1928 m.: pirm. A. Sabaitis, 1947 
String St.; pag J. Selenis, 810 W. 
19 St.; kas. rašt. J. Razminas, 
1002 Mapllwoo<i Avė.; kasierius 
J. Vilis. 2507 W. 69 St.; kan. rašt. 
Stela (limbutaitė, 4241 So. Fair- 
field Avė.; kas, glob. M. Martin
kėne, 3109 So. Ashland Avė.; kas. 
pag. Stela Yonušaitė, 4241 So. 
Eairfield Avė.; maršalka W. Bui- 
ša, 4138 So. West«rn Avė.; nut. 
rast. J. Boluntėlė, 4345 So. Ar- 
tesian Avr.

LIETI Vili PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLIUBO AMERIKOJE valdyba 
1928 metams: pirm. K. Laucius; 
nut. rast. A. Zalagrnas; turto 
rašt. S. Slunkstis; nauji kandida
tai į valdybą, pirm, pagelb. .1. 
Grinis; iždininkas J. Zimancius; 
kontr. rašt. V. Yonikas, kasos 
globėjas Y. Waitkus; ligonių apie- 
kunas A. Rekštis.

jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriter4

Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus
* PERKAME IR PARDUODAME

Rašyk dėl informacijų: — Dept. N.
ZIMMERMANN & FORSHAY

170 BR0ABWAY ■ NEW YORK
Firma įsteigta 55 metai

Graft This on Your Grafonola.THEM DAYS ARE GONE FOREVER

Ui

35c.
■lovlkcllo 

nftenka 
dėl SO

»ykiu

MI.OOOM IŠGYDOMOS ARKA 
PINIGAI GRAŽINAMI

Prafalina
GALVOM Ir KRU- 
TINM RT.OGA8 

Ir 1OO kitu-
Nnslnlrklt ulovl- 

kelį Šiandie.

PILNAS V2GANBDINIMAH AKBA 
PINIGAI GRĄŽINAMI 

k-------- -------



Antradienis, vas. 21, 1928 NAUJIENOS, Chieago, Dl<1

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Iš Birutės

Faustas

Turėjau laimės būti “Biru-j 
tės“ repeticijoje, kurioje p-as; 
Šimkus ruošė birutiečius pasta
tymui “Fausto“. Jeigu j šį pa
reiškimą nesigilinti, tai nepasi
rodys nieko ypatingo. Bet ka: 
girdi tą stebėtiną muziką ir j 
matai kokį didelį darbą birutie-i 
čiai su komp. Šimkumi dirba ir 
rengiasi mums to darbo vaisius 
parodyti kovo 4 d., tai pasiro
do jau nebe menkniekis. Rei 
kia atminti, kad “Faustas“ bus 
duotas Chicagos lietuviams pir- • 
mą kartą.

“Faustas“ sulietuvintas
Visas tekstas solistams ir cho 

rui yra sulietuvintas, taip kai' 
suprasime ką dainuos p. Stogu | 
Mefistofelio rolėje, p. Kudirka;
— Fausto rolėje, p-lė Vilkiutė'
— Margaritos, p-ia Krasauskie
nė — Zybelio; chorui dainos ir 
gi sulietuvintos.

Bus vaidinamos kai kurios 
scenos

Mes žinome, kad Lietuvii 
Auditorijoje nėra galimybės di 
dėlę oj>erą pastatyti, todėl gerb 
Šimkus “Faustą” duos mums 
koncertinėje formoje. Bet kele 
tas sceną bus ir suvaidinta 
kaip reikia. Reikėtų šį įdomų 
klasinį kurinį plačiai aprašyt., 
tečiaus stoka vietos. —D, M.

Šerno paminklui sta
tyti aukos
Chieago, III.

SLA 6-tas apskritis ....... $10
Lietuvių Dukterų Dr-tė .... $25 
Liet. Paš. Keistučio Kliubas $25 
Vincas Pačkauskas .....   $5

Pittston, Pa.
SLA kasierius T. Paukštis 

(34-to Seimo paskirta auka iš 
tautiškų centų) $250.

Shenandoah, Pa.
SLA 303 kuopa ..............  $5
Širdingai ačiū visiems už gau

dą paramą šitam prakilniam 
tikslui. Meldžiu visas draugys
tes ir pavienius asmenis, kat
rie manote aukoti ar esate nu
tarę aukoti, — siųsti aukas tuo
sius, nes jau sprendimo komi
sija priėmė projektą. Tuojaus 
■ei kės duoti užsakymas pa
minklą padaryti.

žinoma, pinigai. reikalingi, o 
\adangi paminklas kainuos apie 
000 dolerių, tai vilkinti nega
nia, nes kompanija reikalauja 

nokesčio. Malonėkite visi pa
gerbti šerną savo auka.

S. K. Grisius.

Mano patyrimai

Sunkiai serga
Jonas Misčikis, pirmiau gy

venęs 4302 So. Wood st., dabar 
randasi Cook Conuty ligoninė
je, Ward 63.

Jisai neturi giminių, todėl 
prašoma, kad jį atlankytų tie, 
kurie jį pažįsta ar žino ką apie 
jį. Jeigu randasi kokių gimi
nių, tegul atsišaukia pas Joe 

. Kriščiokas, 4829 So. Hermita- 
ge avė., Chieago, III.

Roseland

Roseland
Sutkausko-Dargiutės vestuvės

PRANEŠIMAI Lietuviai Daktarai

Visliomis šaukia 
“Draugą” dis- 

putan
šio mėnesio 20 d. rašytojas 

ir naujos tyros tikybos įkūrė
jas Visliomis pasiuntė regis
truotą laišką, šitokio turinio:

Ghioago, 1.928. U. 20 d. 
Pil. “Draugo“ Redaktoriui, 
2331 So. Oakley Avė., 
Chieago, III.

Gerbiamasis:
Neatsižvelgiant į tai, kad 1) 

mano tikybinis mokslas yra 
spausdintas, 2) kad veik visuo
se Amerikos lietuvių laikraš
čiuose jau 3 mėnesius jis nu
šviečiamas, 3) kad jau pačioj 
Chieagoj atlikau 7 prakalbas, 
1) kad dvi savaiti atgal pasiun
čiau Tamsiai laišką, kuriame 
nurodžiau skelbiamą neteisybę 
ir kurio Tamsta savo laikrašty 
neatspausdinai nežiūrint mano 
priminimų telefonu, — Tamsta 
vis kartoji (“Dr.“ 17, 21, 41 
Nr. Nr.), buk aš esu Perkūno 
garbintojas, tai yra stabmel
dys.

Neturėdamas nieko bendro 
nei su musų pratėvių, nei su 
visų kitų buvusių ar tebesančių 
tikybų (krikščionių, niahome- 
dų deistų, panteistą ir kitų) 
dievais ir tik skelbdamas nau
ją tikrąjį Dievą, šiuo šaukiu 
Tamstą disputan ir reikalauju 
įrodyti savo tvirtinimą (buk 
aš esu perkuninkas).

Iš savo pusės aš įrodysiu: 1) 
kad kaip tik krikščionių Die
vas — Tėvas yra žydiškasis 
Perkūnas — Jehova, žaibų, lie
taus ir vejų dievaitis; 2) kad 
dievaičio Jėzaus asmuo yra ne
žinomas; 3) kad katalikai ir 
stačiatikiai turi tūkstančius die
vaičių; 1) kad katalikybė bei 
krikščionybė dėliai pripažįsta
mų stebuklų, sakramentą, ma
giškų apeigų ir skelbimo per
senusio, atsilikusio mokslo yra 
pagoniška; 3) kad krikščioynbei 
stokoja tiesios, pavyzdingos do
rovės; 6) kad krikščionybė sa
vo dvasioj yra pesimistiška, 
nihilistiška ir svetima mums ir 
visiems arijams.

l amstą ir kas norėdamas ga
lės ginti krikščionybę bei kata
likybę. Disputo vieta — didžio
ji “Mildos“ svetainė (3142 So. 
Halsted St.); laikas — vasario 
26 d. (sekmadienis) 2 vai. dieną.

Reiškiu pagarbos žodžius,
— Visliomis.

Patarlė sako: “Ką žinai, to 
įereikia nešti“. Reiškia, žinoji- 
nas lengvas dalykas. Taigi su- 
naniau vieną dalyką sužinoti, 
- būtent, kokia yra dženito- 
:aus “profesija“. Tai man ir 
>avyko.

Aš vis manydavau, kad dže- 
litorius nieko daugiau nežino, 
aip tik šluoti ir popiergalius 
ankioti, bet pasirodė, kad kly- 
lau. Dženitorius yra didelis 
imatninkas. Iš jo vieno pasida- 
o net visas tuzinas amatninkų 
r štai kokių: plumberių, elekt- 
ikų, dailydžių, kūrėjų (fajer- 
nonų), langų plovėjų, šlavėjų 
r daug daug kitokių.

Antra gi vertus, dženitorius 
■ra tikra beždžionė, kuri girih- 
e šakomis karstosi, kuri, jei ne 

viena, tai kita ranka vis laikosi 
•akos įsikabinusi. Taip ir dže
nitorius: visuomet turi ką nors 
naguose laikyti - jei ne lopetą, 
tai šluotą; jei ne šluotą, tai 
nonkey “renčių“, “skriudraive- 
į“ ar kitokį įnagį. Vis turi bu- 
i pilnos rankos.
Ir tai ne viskas. Daug yra 

okių dženitorių, kurie miega 
ik kokias keturias valandas 
)aroje, o dvidešimt dirbą. Jie, 
natyti, taikosi milionieriais 
apti. Bet kaip sau norite, ne 
nažai yra tokių dženitorių,’ ku- 
ie uždirba daugiau, negu den- 
istas arba kuris menkesnis ad
vokatas.

Well, gal būt ne taip svarbu 
kiek kas uždirba, bet svarbu 
kaip kas gyvena. Mat, dženito- 
ius kartais panašus į žmogų, 

) kai kada, teisybę sakant, ne- 
itskirsi jo nuo velnio. Ale ką 
ladarysi: juk reikia dirbti, rei
kia duoti žmonėms šilumos, šil- 
o vandens nusiprausti ir išsi- 
naudyti, nes kitaip jie iš purvų 
įeišliptų. Kaip matote, dženi- 
’orius yra taipgi lig ir kok§ 
sveikatos komisionierius, kaip 
Dr. Kegei. Reiškia, dženitoriaus 
“profesija“ nėra visai jau pras
ta.

O jeigu ji nėra visiškai pras- 
a, tai galiu prisipažinti, kad 
iriklausau ir aš dženitorių ar
mini, kuri žmonių švarumą pa- 

’aiko, tik, žinoma, neturiu ka
la pats save, apsišvarinti.

Vienok aš žinau, kad su vi
sais taip yru: kurpius siuva ba- 
>us kitiems, o pats kuone ba
las vaikštinėja; kriaučius siu
va drabužius kitiems, o pats 
muilinsiu kelnių dugnu paro- 
luoja; daktaras gydo kitus, o 
pats dažniausia serga; tat nė
ra pamato stebėtis ir dženito- 
riu, jeigu jis kitiems šildo van
denį, o pats išrodo suodinas 
kaip afrikietis.

Tai tokie mano patyrimai.
Pustapėdis.

Pusžemaitis jau kelintą kar
tą bažijasi per ežednievną, kad 
jisai nešmeižęs lietuvių valgo
mų reikmenų krautuvės išva
žiavimo. Jeigu jisai tada nebū
tų buvęs prisisrėbęs surūgu
sios, tai to nebūtų daręs, o ne
padarius, nebūtų reikėję teisin
tis per ežednievną.

Pusžemaitis buvo atsilankęs 
ir j pastarąjį lietuvių valgomų 
daiktų krautuvės vakarą, kuris 
įvyko vasario 18 d. Kensingto- 
ne. Bet tame vakare jis buvo 
tik pusvalandį ir išdūmė pro 
duris. Mat kiek jam apeina 
toks krautuvės parengimas.

Pusžemaitis draugijose ir 
šiaip vakaruose lankosi kažin 
kokiais tikslais. Jau tenka gir
dėti iš nekuriu žmonių visokių 
abejonių dėl jo tikslų.

Dar vienoje draugijoje yra 
priduota jo aplikacija. Draugi
ja turėtų apsisaugoti nuo tokio 
puskvailio, kad neįeitų į drau
giją ir nepadarytų joje suiru
tės. Panašių samozvancų reikia 
apsisaugoti.

Čia buvo kelios samozvančės, 
kurios šmeiždavo nepatinkamus 
joms asmenis. Dabar jos laiko 
susirinkimus ir daro planus, 
kokiu budu atkeršyti tiems, 
kurie krečia iš jų juokus.

Iloselandietis.

Pereitą šeštadienį Vinco ir 
Onos Dargių namuose, 10520 
S. State St., įvyko vestuvės 
Felikso Sutkausko su Olga 
Dargiute, ir paminėjimui to 
įvykio būrelis roselandiečių tu
rėjo gražų sueigos vakarėlį. Ve
dybų apeigas atliko pp. Dargių 
bute Olandų kunigas.

Olga Dargiutė, duktė Vinco 
ir Onos Dargių, gerai žinoma 
tarp jaunųjų darbuotojų Rose- 
lande, 
navusi 
čiams; 
mums 
radio
kitą pamylėjo ir susitarė sueiti 
poron. Jų gimines ir draugai, 
apvertindami Olgos darbus pra
eityje ir linkėdami laimės atei
tyje, apdovanojo jaunavedžius 
puikiomis ir brangiomis dova
nomis, kurios turės padėti pa
matus naujam šeimyniniam gy
venimui.

Vincas ir Ona Dargiai šio 
įvykio paminėjimui pagamino 
šaunią vakarienę, visus pavai-

Visliomis Disputuos su Komunistu.
“Vilnies” redaktoriaus Andriulio 
šaukiamas j disputą (ginčą) apie vi- 
suomybę, jos kūrėjas Visuomis suti
ko lurėtis vasario mėn. 22 d. (tre
čiadienį), 7:30 v. v. Liet. Auditorijoj.

Birutiečiams Pranešimas
Birutės choro dainų pamokos ne

įvyks ši vakarą, nes dar mokytojas 
S. Šimkus nepasveiko.

Visi dainininkai susirinkit j pa
mokas vasario 23 d., 8 vai. vak. 
Lietuvių Auditorijoj, nes Šimkus turi 
viltj kad pasveiks. Val.dyba.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

daug deklamavusi, dai- 
ir lošusi roselandie- 
F. Sutkauskas mažai 

žinomas, jaunas, rimtas 
inžinierius; abu vienas

Draugijų Sąryšis North West Si- 
des rengia apvaikščiojimą Lietuvos 
nepriklausomybės 10 metų sukaktu
vių utarninke vasario 21 d., IJuosy- 
bės svet., 1822 Wabansia Avė. Pra
džia 7:30 valandą vhkare. Kviečiam 
visus atsilankyti.

Sąryšių Valdyba.

A. MONTVTD, M. D.
1579 Miiwaukee Avenue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Brunsvvick 4988
Namų telefonas Brunsvvick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathurmia

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

Tel. Kenvręod 5107 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

AMELIJA PIEMENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 19 dieną, 2:15 valandą 
po pietų, 1928 m., sulaukus 51 
metų amžiaus, gimus Kretingos 
apskrity], Laužemio parapijos, 
Naujosios Įpilties kaimo. Ame
rikoj išgyveno apie 20 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime vy
rą Joną Piekų, augintinę Anas
taziją, seserį Petronėlę Stun- 
čienę, švogerj Juozapą Stunčių, 
brolį Antaną ir gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 1703 
S. Canal St.

Laidotuvės įvyks seredoj, va
sario 22 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Amelijos Piekie- 
nės gimines, draugai ir pažjs- 
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Vyras, Augintinė, Sesuo, 
Švogeris ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra
binius Butkus, Tel. Canal 3161.

A & A
JONAS STUPEK

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 18 dieną, 9’4 valandą 
vak., 1928 m., sulaukęs 46 me
tų amžiaus, gimęs Trakų ap. ir 
parapijoj, Amerikoj išgyveno 
18 metų. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Anielę po tėvais 
Beinoraitę, podukrą Oną, posū
nį Praną, žentą Sied Mentei, 
seserį, brolį ir gimines. O Lie
tuvoj tėvą, dvi sęseri ir brolį. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4601 
So. Wells St.

Laidotuvės jvyks ketverge, va
sario 23 dieną, 2 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėtas j Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Jono Stupek gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę kleiame. 
Moteris, Vaikai, žentas 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauju gra
binius J. F. Eudeikis, Tel. 
Yards 1741.

Įvairus Gydyto jai___
DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loorni* Street 
Kampa* 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Tel. Drexęl 9191

DR. A. A. ROTH
Rimus Gydytojau ir Chirurgą*

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų, 

Ofisas: 3102 So. Halsted St., Chieago
arti 31 st Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. 
Nedaliomis ir Iventad. 10—12 dienų.

Washingtono Gimimo Dienoj, sere
doj, vasario 22, 7:30 vai. vakare bus 
didelis programas, kalbės p. Beckert, 
iš Central Manufacturing District 
Banko. Bus graži muzika, krutami 
paveikslai, Maik VVhite Park svetai
nėj, 30 ir Halsted St. Viskas veltui.

Re*. 6600 South Artesitn Avenu* 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaro. III

Telephone Yards 0994

OR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Re*. Telephone Plaza 3200

Rytoj Visuomio 
debatai

Ofiso ir Res. Tel. Bouievard 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Re*. 3201 South Wallace Street

Trečiadienį (vasario 22
7:30 .v. vak., Lietuvių Audito
rijoj* (3133 S. Halsted). Vi- 

šino, pamylėjo, apverkė-aprau- 
dojo savo vienatinę dukrelę ir 
išvežė j jaunojo tėvų namus, 
kur sekmadienio vakare susi
rinko kitos pusės giminės ir 
vėl linksminosi.

Visi giminės ir draugai linkė
jo jaunavedžiams laimingo gy
venimo, ir aš linkiu viso to ir 
dąr daugiau. Aš linkiu Olgai j 
veikti su lietuviais ir ateityje, j 
o Feliksui prisidėti prie lietu
viško judėjimo. —Dėdė.

Graboriai
Phone Bouievard 4139 

A. MASALSKIS*

Musų patarnavimai^ 
'aidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet • • 11 
sanžiningas ir nebran 
gus, todėl kad neturi 
me išlaidų užlaikymui f

3307 Auburn Avė 
CH1CAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Grahories

'i Balzamuotoja*
2314 W 23rd PI 

(hilago. III
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. (Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu 
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

ir

d.),

(3133 S. Halsted).
suomis ginčysys su “Vilnies1 
redaktorių apie visuomybę ir 

adv.

Office Bouievard <042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENT1STAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptieko* 
CHICAGO, ILL

Lietuvės Akušeres
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
A K U Š E R K A

3252 South Halsted Street

Viršui Unlversal
State Bank ...

Moterys ir mergi
no* kreipkitės su 

“ikalais nuo 12 iki 
vakaro. Kitu lai- 

u pagal sutarti.

religiją. Pirmininkaus 
K. Gugis. įžanga 25c.

Lietuvės Akušeres

A. VIŪIKAS-LULEVIGH
AKUŠEliKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1116 
Baigusi ak u š e- 
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
ui jos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin 
gai patarnauja 
visokiose ligos* 
prieš gimdymą 
laike gimdyme 
ir po gimdymo 
Už dyka patari 
mas, dar ir k> 
tokiuose reik* 
luošo moterį m f 
ir mergi n o m s 
kreipkitėa, o rs 
site pagelbą 
Valandos nuo * 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 ik' 
9 vai vakare

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisą* dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VATTUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. SpecialS atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
1712 South Ashland Avenue

Phone Bouievard 7589

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABOR1US CHICAGOJ 

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

el, kad priklausau 
prie grabų ifidirby- 
st€s.

OFISAS: 
668 W. I8th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel Victory 4088

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė, 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 
Tel. Duulcvard 0313

3201

Republic 0083lelcphone

Dr. V. B. Milaszewic7
Dentistas 

VVest 63rd Street
Cor Hockw»l) St 

ValanHoi. nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakar. 
r.HICAGO ILL

2559

v'tf. <S res. Yards 3657
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakar.

Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENT1STAS 
X-Ray laboratorija 

7054 S. Westero Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:01 

1 on iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M 
CHICAGO

Phone Cana) 6222
DR. S. BIEŽIS

Gydytoja* ir Chirurgą* 
2201 (Vest 22nd Street

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—8 ir 7—8: Ned. 10—12 ryt<
Rezidencija 6640 S. Maplevood Avė

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL

A. K. Rutkauskas, M. I) 
4442 South VVestern Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Bouievard 2160 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakaru

Nuo
8:80

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Bouievard 8483
12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki
v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Bouievard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 8 diena ir 6:80 Iki 9:80 u
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chieago, III

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

oPTOtaETRIST

Phone Bouievard 6487
4649 South Ashland Avenue 

ir 805 Ea*t 47th Street 
Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 meta

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 8.

Prospect 1028
Res. 2359 S. Leavit St, Canal 2830 

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedalioj pagal sutarti

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvi* Akių Specialistas

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare, 

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Bouievard 7820 
Res^ 6641 South Albany Avenue 

I Tel, Prospect 1930 
Valandos B-4, G-8. Nedalioj 10-12 d.

OR. HERZMAN
- Iš RUSUOS —

Gerai lietuviams žinoma* per 25 m. 
kaipo patyręs gydytoja*, chirurgą* ir 
įkušens.

Gydo staigia* ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisą* ir Laboratorija: 
i925 W. I8th St. netoli Morgai) St. 
V alandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

saktj Su. Shore 2238, Bouievard 6488

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai_____

Ofisą*
• 729 South Ashland Avenae, 2 labos 

Chieago, lllinoi*.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISU VALANDOS:

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

Phoue Midwaj 2880

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenue 
alandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M

Seredo* vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal nutarti

Advokatai

JOSEPH J. GRISH 
(Juozą* J. Grįšiu*) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 luboH) 

Telef. Bouievard 2800
Namų Telefoną* Republic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

‘ Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6.
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p p.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washingtop Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 3395

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141 

matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

Galima

Ofiso Tai Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2j615

DR. P. M. ŽILVITIS

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearbom St.. Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St. 
Tel. Bouievard 1319

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Įvairus Gydytojai  
GYDO 

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai

DR. J. W. BEAUDEHE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:36 iki 4:30 ▼. po pietą

TELEFONAI CANAL 0164

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiuna* Rorden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adam* St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarai* 2151 W. 22nd St. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted SL 

Tel. Yards 0062 
7—9 vai. vak. apart Panedilio ii 

rėlnyČio*.

i - r
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RadioBusiness Service
Biznio Patarnavimas

Help Wantcd—Malė 
Darbininkių Reikia

Tarp Chicagos 
Lietuvių Financial

Finansai-Paskolos

LSS. 4 kuopos susi 
rinkimas

20% PIGIAU. Malevojimas, po
pieravimas, dekoravimas, pigiai, iš
mokėjimais.

Hemlock 7817.

Šiandien Raymond Chapel salė
je įvyksta Lietuvių Socialis
tų Sąjungos 4 kuopos susi
rinkimas. Pradžia 8 vai. vak. 
Drangai turi bu U susirinki
me visi. Kai kurių kuopos na
rių mokestys yra užvilktos. 
Laikas jas sumokėti.

—Kp. raštininkas.

IŠKABŲ malevojimas nupiginto-1 
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

(>% Nuošimčiai

North Side

Šiandie 10 metų Lietuvon Ne
priklausomybės sukaktuvių 
apvaikšėiojimas

šiandie vakare North Sidės 
lietuviai iškilmingai apvaikščios 
dešimties metų Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo sukak
tuves. Apvaikščiojimas bus 
North Sidės lietuvių draugijų 
Lhiosybės svetainėje, 1822 XV. 
Wabansia Avė.

Apvaikščiojime kalbės “Nau
jienų” Redaktorius P. Grigaitis 
ir Vilniaus Vadavimo Komiteto 
pirmininkas S. Rodis. Re to dar 
bus turtingas muzikalia pro
gramas, kuriame dalyvauja vi
sos geriausios North Sidės lie
tuvių muzikalūs jėgos. O kadan
gi muzikalių jėgų north sidie- 
č.iai turi daug ir didelių, todėl 
ir apvaiksčiojimo muzikalis 
programas bus nepaprastai di
delis.

'l'odel šįvakar visi plačiosios 
ir darbščiosios North Sidės ir 
visų apielinkių lietuviai bukite 
lauosybės svetainėje kuoiškil- 
mingiausia apvaikščioti didžiąją Į 
Li<‘tuvos šventę — dešimties 
metų Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuves.

Apvaikšciojinių rengia North

CLASSIFIED ADSi

Educational
Mokyklon

Banjo Studentams!
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
tenor banio, kaina $38.75, labai leng
vais išmokėjimais.

Instrumentai prirengti su gražiu 
resonator vėliausio tamsio vvalnut 
medžio. įskaitoma skrynutė, šis spe
cialia pasiūlymas tiktai trumpam lai
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30 
vakare.

Mumford Music
. Studios,

Ine.,
13 So. Kedzie Avė.
Phone Kedzie 6810

Miscellaneoua 
_________ jvlry_________  

SOL EIUS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

elektros reikmenys 
2118-20-22 So. State St, Chicago 
Cicero Branch 4606-06 W. 22nd St 
Phone Victory 2454. Lawndale 2454

Atslneškit su savim šį skel
bimų, nuleisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingų ir namų ajžildymų. A}>- 
skaitliavimas dy kai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO., 4532 
Cottage Grove Avė.

KAM MOKĖTI daugiau už anglis, 
kad mes galim datsatyti jums už 
$6.50 toną už car load ii Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliais 
Šmotais.

Boulevard 1086

Business Service
Biznio Patarnavimas

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros 

reikmenis, fikčerius ir t. t.
W. P. Staphan Electric Co., (notlnc.) 

2522 So. Halsted St., Chicago.
Phone Victory 7452

50% PIGIAU už sausi ir 
’leitseriavimas, popieravimas, 
im, malevojimas. Matyk mus

Brunswick 5023.

MALEVOJIMAS, 
langų užlaidos, calc

vasari, 
cal- 

šian-

Paskola suteikiama 
j vienų dienų

Perkame real estate 
kontraktus

poperiavimas,. 
langų užlaidos, calc.—geras darbas, 
pigi kaina, greitas dailus darbas, 
greitas apskaitliavimas. Mr. Foster.' 
luniper 0717.

INTEĘNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 Wrst Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

PIRMOS klesos karpenterystes1 
larbas. Užganėdinimas garantuoja-1 
mas.

Tel. Kedzie 7166
KARPENTERIS — generalis kon- 

traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam x Co. 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

Tel. Lafayette 6738-6716

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porų dienų 

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

DABAR LAIKAS JSTOT 
' I NAUJIENŲ SPULKĄ

20 serija prasideda nuo 
sausio pirmos, 1928 metų

MALEVOJIMAS, popieravimas, 
calcim. ekspertas, medžio greinavi- 
mas specialėmis žiemos kainomis, 10 
metų patyrimas. Apskaitliavimas i 
veltui. Tel. Irving 1498.

MALEVOJU, dekoruoju — darbas 
pirmos rųšies ir garantuotas. Male- 

darbas. Tel. Lincoln 0474.

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gera progą dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General 
tors Corporation. Salesmanai E erai kalbėti lietuviškai, kad tin- 
atnai išaiškinus dalyką savo tautie

čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 8882 Roosevelt Rd„ 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St.. Cicero, III.

Mo- 
turi

ATSINEŠK šį skelbimą su savim 
gausi 10% pigiau. Atsivesk savo 
draugą, kuris pirks radio gausit 
10% pigiau.

4-0-6-7-8 tūbų radio setai pardavi
mui, garantuoti. Išparduodame, kad 
padarius vietos dėl naujų. Taipgi ge
riausi radio taisytojai.

DEL1GHT SHOP
8428 W. 63rd St. Hemlock 3352

Business Chances
Pardaviinui Bizniai________

— EXTRA —
Pardavimui įvairių vyriškų daiktų 

krautuve. Mainysiu ant loto, auto
mobiliai) s arba namo, arba priimsiu 
partnerį. Priežastį 
vietos.

Atsišaukit
Aušros Knygynas, 

3210 So. Halsted St. 
Box 263

patirsyt ant

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimai

PARDAVIMUI gražus 3 flatų na
mas, viskas moderniška, $5000 cash 
galit veikti, yra tilo vana, lietaus la
šai. Ateikit šiandie ir pamatykit šį 
bargeną. Savininkas Tel. Ravemnvcod 
7256.

PATYRĘS radio taisytojas. Ne
bus pasekmių •— nemokėk. Pigiai. 
Atvažiuosim bile kur. MacCavley, 
Edgewater 6161.

DIDELE automobilių industrija 
reikalauja vieno arba dviejų vyrų j 
auto mechanišką, elektros ir battery 
biznį. Kad turėtų mechaniko ga
bumus su norais progresavimo. Pro
ga patiems įstoti į biznf. Atsiųskit 
savo vardą ir adresą, Naujienos, 
1739 So. Halsted St. Box 1039.

REIKIA salesmanų kurie atlanky
tų aptiekas ir grosemeH ir pardavi
nėtų namams reikalingą dalykų iš
garsintų svetimkalbių laikraHČiuose. 
Geras komišinas. Galit dirbti ir 
liuosame laike. Atsišaukit šiandie 
nuo 8 iki 5. Central West Labo
ratories, 4107 Fifth Avė.

Sutaupykit Pinigų
Atsineškit šį skelbimą — gausi 

10% pigiau. Atsivesk draugų kurie 
nori pirkti radio, mes duosim jums 
20% pigiau. 

PRADEKIT NAUJUS METUS 
Su nauju Radio. Nusipirkit sau, 
Radio nuo atsakančių radio pardavi-, 
nėtojų, kuris duos jums dolerį už į 
doleri ir pinigų vertę už viski,. kq , ..............
tik pirkaite*. Mes nelaikome viduti- | 
nčs vertės tavorų. Mes sustatysime : G.u ■ 1 
jums setą ir mes patarnausime jums, 
bilo kur Jungtinėse Valstijose. UŽ ——— 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės, 
garantuojama.

ATSUKIT PRIIMTUVĄ 
Viena iš musų garantuotų radio se
tų. Atsilankykit ir pažiūrėkit musų 
naujų modelių. 

STERLING SHOP RADIO 
4323 Lincoln Av. 3243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

PARDAVIMUI bučernė ir grosrr* 
Į nė, (i metai ant vietos, labai geras 
| bargenas, priežastis — nesutikimus 

ol,oI' partnerių. 10742 Michigan avenue. 
aus Phone Pullman 6762.

GRAŽUS NAUJI NAMAI
5 kambarių bungalow Beverly 

ilills, arch valgomo kambario lubos, 
stikliniai porčiai, tile grindimis va
na ir lietaus lašai, beržo trimas, 40 
pėdų lotas. Conover indų plovimui. 
Pamatykit demonstruojamus. Atdara 
vokarais. Carlson Construction Co., 
10838 S. Talman.

$500 ĮMOKĖTI — $50 | MENESĮ
Nupliksite gražų, naują 5 kam- 

. . . .. . barių mūrinį bungalow, % bloko nuo
PARDAVIMU pirmos klesos kar- ąą <Jt. karų linijos, moderniškas, ar- 
mnu, nnt bizniavo., gatvės arti žuolo trimas, lietaus lažų vanon, 12 
rbtuvių su pagyvenimui knmba- colių sienos, lotas 38x125.
nis. 4132 S. Wosttrn avė. Pirkit šį greit.

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

PARDAVIMUI Lunch Room labai 
Viskas pigiai, nes turiu greit parduoti. 

5201 S. llalslcd st.

Hemlock 6215 
M r. Reimer.

BIZNIO namų bargenai, 6 vieno 
aukšto krautuvės, prie Pershing Rd. 
ir Prairie viskas išrenduota, geroj 

II‘nMn'lt kpiidėK "ir” i£Mwtrk’i vict°j> 1 blokaR nuo aukštesnės mo- 
a.V/o 'LsinLh. kyklos, netoli transferinio kampo,Alba priimsiu pusininką t< , parduosiu su biskiu įmokėjimo, arba 

'n Si ♦8Yn)kU/’al)SI|‘ ’!• mainysiu į lotą. H. J. Coleman and 
2133 S. Halsted St. i < 1. (.anai 4333.. Co 5į57 įta^ gt. Went 5702.

BARGENAS. Parsiduoda storas

AR JUS norite gero ir lengvo
. * • . -. darbo? Už $25 mes išmokinsimeKiekvienas, kuris rūpinasi jus kaipo profesionalį šoferį, gavau- !

tuojame jums laisnį ir pastatysime
jus į gerą vietą.

Atsišaukite
5317 Cottage Grove Avė.

Atdara vakarais.

savo ateičia, turėtų prisira 
syti prie Naujienų spulkos 

Atdara dienomis ir vaka 
rais.

1739 S. Halsted St., Chicago.

Be Komiso ir Išlaidi} 
vojimas ir calcimining, labai geras Mes pasko|iname jum9 $100, $200 

_e_. —"'’C".----- . 'arba $300, imame legalį nuošim-
--------------------------------------------- — tį. Pinigus gausite į 12 valandų.

Industrial Loan Service 
1726 W. Chicago Avė., 

Kampas Hermitage Avė.

PLUM BERIS — garo ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 686-1.

NAMŲ KONTRAKTORIUS. Mu- 
rininkystės, karpenterystės, cemen
tinis darbas, pleisttriavimas, taisy
mas namų, garažų nebrangiai.

STANLEY SIWIEC & CO.
1076 N. Hermitage Avė.

Humboldt 5556

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Dearbom 4020.

i Morgičiai pirmi ir antri

Geras Darbas 
Su Gera Alga

Dirbant vakarais arba 
nedėliomis

Mums reikia 3 lietuvių vyrų, am- 
bitingų ir norinčių dirbti, kuriem yra 
reikalingi ekstra pinigai. Sis 
bas visai netrukdys dabartinio 
užsiėmimo.

Patyrimas nereikalingas
Jei jus ieškote būdų kaip padi- ; 

dinti savo įplaukas, $25 arba $50 į ' 
savaitę, prie dabartinių ^usų įplaukų, 
tai būtinai pasimatykit su manim 
tuojau, nuo 9 ryto iki 5 po pietų, ar
ba

dar
iusi}

J. W. Beaver & Co.,
BUDAVOTOJAI

2044 N. Fairfield Avė.
oastatys ir finansuos bungalow, 
2-3 flntiniiifl. krautuvo
jūsų loto. Teikiame planus ir ap- 
skaitliavimą.

Phone Independence 0878

6 nuošimčiais padaromi į 24 
valandas.

Musų išlygos bus jums naudingos. 
Kreipkitės pas

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St.

rašykit.

Mr. Bircher
Room 2101

310 S. Michįgan Avė.

-3 Ratinius, krautuves ir apt. ant LABAI ŽEMA KAINA

Bridgeport Painting 
& Hardivare Co. 

vfalevojam ir popieruojam. Užlai
dom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7261 >

J. S- RAMANČIONIS. Sav.

Pirmų ir antri} morgičių. Greitas pa
tarnavimas — Construction paskolos.
Metropolitan Bond &

Mtge. Co.
134 N. La Šalie St.

Room 2006 Dearborn 4636, State 5864

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2’/i nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. 
Be

PARSIDUODA restaurantaa už la-1 
bai prieinamą kainą. Biznis išdirb
tas nuo senų-senovės. Vieta apgy
venta įvairiom tautom ir arti dirb- • 
tuvių, patogiausia vieta pasidaryti ;

. Esu priversta parduoti iš!

Patarimas Publikai!

KAFKA ROOFING CO.!
(Not inc.)

Kontraktoriai, visokios rųšies stogų 
dengėjai.

5330 W. 22 St. Cicero, III.
Tel. Cicero 1320

Paskolas suteikiam j 24 
jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St.

Tel. Armitage 1199
•“v ~

vai.

MALEVOJAM, dekoruojant — At- wrights. 
sišaukit šiandie, jus busite užganė
dintas. Kas nors nauju. Vienatini to
kios rųšies mechanikai Chicagoje.

Lavvson Painting & Decorating Co.
Kedzie 5556.

Financial
Finansai-Paskolos

A. OLSZEWSKI 
»24t S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kai 

vakaras

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

KUOMET JUMS REIKIA PI
NIGŲ, ATSISAUK1T PAS:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1018 W. 18th St
I. F. DANKOWSKI, Prez.

C. J. DANKOWSKI, Sekt Ižd.
Pirmi, antri ir treti morgičiai 

Tel Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas.

Jūsų Naujas Radio
Pirkit sau naujų radio nuo atsa- i kapitalo.

kančio radio pardavinėtojo, jus rasi-1 priežasties keliavimo IJeiuvon.
te daug setų pasirinkimui, visi ga- ' MISS MAGDELENA ŽUKAITE 
rantuoti, taipgi ekspertai radio tai-1 720 W. 120th St.,
sytojai. I W. Pullman.

G. & W. Radio Co.
6200 So. Halsted St. , Normai 1464

Visi sako ir žino, kad su pirki
mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

S. L. FABIAN & CO.
PARDAVIMUI pusė barbemės, pi- 809 W. 35th St., Chicago 

K.a>, 2104 W. 4«th Place. Boulvard 0611-0774
I JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

REIKIA VYRŲ
Išmokti automobilių plovimo, 
tepimo, simonzing. Uždirbsit 
daug pinigu po 3 savaičių mo- 
kiniinos.
Chicago Auto Service Bureau 
309 S. Iji Šalie St. Room 101

INTELIGENTIŠKI lietuviai vyrai 
arba moterįs, norintis dalyvauti 
“Naujienų” kontesto kontestantais 

kolonijoje, - - f 
“Nau- 

ar- 
d.,

Furniture & Fixtures
R a k a nda i -J ta i s a i_________

VALGOMO kambario setas, $5, pa
siniai pečiai, $6, lovos, $2, dreseriai, 
$5, kaurai, $5 ir daugiau, ice bak- 
siai, $3. Radios, Victrolos, pianai, $25 
2 šmotai parloro setai, $35, rašymui 
stalai, $2, virtuvių stalai, bufetai, 
$5. Atdara iki 6 vakare. Utarninke, 
ketverge ir subatoj iki 10 vakaro. 
Schwarlz Bros. Storage, 640 E. 61 st.

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siu
vamą mašinų. Turime pilnų pasirin
kimų Singer siuvamų mašinų ir per
taisytų, $10 ir daugiau arba išmokė
jimais. 4251 Cottage Grove Avė.

SIUVAMOS mašinos, visokių išdir- 
bysčių, consoles, dropheads, $9, elekt
rines, portable, $22.50 ir daugiau, iš
mokėjimais. Pattergon Bros. 1952 
Irving Park Blvd.

Automobiles
M & K Motor Sales

unieatfos senaiusi ir atsakancMausi vartotų 
karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai Įrengti, gerame mechaniškame 
Htovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mch turime karų kurte tinka viso
kiems »elkalami». Cash, išmokėjimais, mai
nais.

0811-13 So. Halsted St.

BARGENAS, pardavimui grosemė I 
ir nesvaiginamų gėrimų krautuvė,1 
visa ar puse. Visokių tautų apgyven-1 
ta vieta, priežastis — partnerių ne-' 
sutikimas. 4447 S. Wentworth Avė.

GERAS INVESTMENTA9 
Pardavimui naujau murini* narna* 9 na

tų arti Hatetcd ir 7Hth, pardnoniu pigiai, 
arba mainysiu bite | kų kaipo dali inmo- 

I kfjirno. VVALTEK J. PAUL, 8601 South
1 We*t«rn Are., Tel. Republic 4170.

1 PUIKUS naujas 6 kam. bungalow 
i tile vana, karštu vandeniu šildomas, 
' 2 karų garažas, cementuota gatvė ir 

už ėlė, lotas 82x125, pusė bloko nuo 
gatvekarių, kainavo $13,000, atiduo- 

Ja* • siu už $10,800, 5842 S. Washtenaw 
Avė., arba Phone Hemlock 4373.

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui

ILLINOIS FARMOS 
1000 akrų, 3 setai namų, $200 

akrą, išmokėta.
85 akrų, geri namai, gyvuliai, 

vai, mašinos, $100 už akrų.
114 akrų, geri budinkai, $5000.
50 akrų, namai, gyvuliai, mašinos, j 

$7500.
40 akrų,
40 akrų, 

ko, $2750. 
> 40 akrų,

30 akrų, 
toli miestuko, $2200.

13% akrų, budinkai, $1200.
Tas minėtas farmas mainysim jio____ , __

miesto namus arba biznius. Tik bis- Bungalow randasi Marquitt( 
kį įmokėti, kitus lengvais išmokėji- Manor prie boulevarų ir gat- 
inais. Farm Agency, 5203 S. Halsted ®i kaa
st., Bvl. 7009 Yds 6657. vekanų. Parsiduos $1,500., pi-

_ - giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6109 So. Kedzie Avenue

budinkai, giria, $3000.
budinkai, netoli' miestu-,

budinkai, $1500.
budinkai, lygi žemė,

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 

• bungalow ir dviejų karų gara- 
ne~ i žas, galima nupirkti lengvais 

.(išmokėjimais arba už cash.

Real Estate For Sale
Namai-žcmi Pardavimui

Tikri Inve&tmcntai
3418 W. 61 PI., 9 kambarių medi

nis namas, 2 karų garažah. 75x125

Personai
___________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2300 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

— bile kurioje lietuvių kolonijoje 
kad laimėjus dovanas iš “Naujienų 
esate kviečiami atsikreipti į “J" 
i ienų” Kontesto Dep. asmeniškai 
ba laišku nevėliau Kovo-March 1 
1928.

“Naujienų” Kontesto Dep., 
1789 So. Halsted St., 

Chicago, III.

$475
$595
$350
$700
$550
$650 
$550

Patentų 
su 
ir

REIKALINGAS pagelbininkas ja- 
nitoriaus; nevedęs, unijistas, 
Independent Blv., beismante.

Dodge ’27. Sedan .....
Chrysler 27, Sedan 
Hupmobile ’25, Sedan 
Nash *27, Sedan ......
Hudson ’27, Sedan ... 
Buick ’27, Sedan .....
Studebaker Sedan ..... ..... .... ,
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais.

2560 So. Halsted St. 
Atdara visada

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
pėdų lotas, kaina $7,000, casfi $5,000, namas ir tuščias lotas, bargenas. Sis 

lirmi morgičiai $2,000. namas bus parduotas už tiek, .kad
_____ __  apmokėjus moręicių, jus galit pirkti 

. tiktai namą pigiai, cash $1500. 
25x125 lotas yra visi jrengimai ir | 4616 So. Whipple St.

apmokėti ir gatvė, kaina $1150, 54 arba šaukit
PI. ir Homan Avė. Telephone Humboldt 3960

.--------------- Savininkas, 1931 Milwaukee Avė.
BEVERLY HILLS i -------------------------------------------------

104 ir Oakley Avė., 100x125, $70 NAUJI bungaIowB budayotojo 
pėdai, dėl užbaigimo reikalų. Priim- kainomis, lengvais išmokėjimais, 
sime atgal morgičius. 5616 Grace St. Kild. 8695.

1134

Help Wanted—Male-Female
Darbininkių Reikia

BUICK MASTER HIX — 4 durių sedan. 
4 ratų bicikiui. parduosiu ui $375, jinokfl- 
U $100.

7020 8. Halsted St.

6 kambarių bungalov, presinių ply- $4000 ^IGIAU ,
tų aplinkui, karštu vandeniu šildoma, 8 flatų, 1% metų senumo, moder- 
lotas 30x125, netoli 69 St. ir West- niškas, viskas ašrenduota, lengvais 
ern Avė. 2 karų garažas, kaina išmokėjimais, $39,000, cash $i,000, 
$10,500, lengvais išmokėjimais, ne- Šaukit savininką 
duodama informacijų telefonu. Pensacola 816-1

PAIEšKAU Kazimiero Krikšta- 
navičios, seniau gyveno Wilkes Bar- 
re apielinkėj. Dabar girdėjau gyve
na Chicago, III. Meldžiu atsišaukti, 
nes turiu svarbų reikalą. Julius Jus- 
banis, 208 Boland Avė., Lee Park, 
Wilkes-Barre, Pa.

MUMS REIKIA 6 LIETUVIŲ 
VYRŲ IR MOTERŲ 

Prie musų naujos subdivision 
Tai sensacija 1928 metų!

SALES MANAGERIŲ 
SALESMENŲ 

SALES LADIES 
CASH KOMIŠINAS 

’/a MYLIOS TOLUMO NUO 
COTTAGE GROVE AVĖ.

BIZNIO FRONTAGE 
DVIGUBOS SECTION 

LINIJOS

TIKRAS BARGENAS 
CHEVROLET SEDAN. 1920. kaip nauja*. 

$295. Hucteon, 192(1, Hroųghain. perfeet. 
$505. Atdara vakarai*. FINANCE CO.. 
(5039 Cuttatni Grove Avė.

FORDAI. CHEVROLET ir Overlandal, visi 
modeliai, visi garantuoti. geramo stovyje, 
geri tajerai, $45 iki $125.

M R. SHAW, 7037 S. Halsted St.

HUDSON COACH, 1920. kaip nauja*. $295 
lAmokėJimate arba mainais. Atdara vakarais.

FINANCE CO. HALE
7001 Stonoy Isltuul. Fairfax 8030

PRIE

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

MES turime gerų vietų su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo
bilių biznio. Mums nesvarbu 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu
rite užtektinai apšvietos ir rei
kalingų asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norų dirbti.

Atsišaukit asmeniškai ir at- 
sineškit su savim šį skelbimų. 
Roseland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avė.

REIKIA berniukų muzikantų 10- 
16 metų amžiaus. Visi instrumentai 
dėl pradedančių, dabar organizuoja
mas orkestras. Atsišaukit nuo 10 
iki 10 vak. *

APOLLO STUDIOS, 
5605 W. Madison St.

dėl jūsų yra gera. Dide- 
statymas dabar eina ant

i žemės. Teikiam

Pradžia 
lis namų 
musų rezidencijų 
tikrus nurodymus ir 100% koperaci- 
jos. Duodamos cash dovanos. Pasi- 
matykit su manim asmeniškai.

H. E. RUCK, 
DIRECTOR OF SALES, 

T. F. McFARLAND CO., 
7489 Cottage Grove Avė. 

Triangle 7662.

WHn,PET. 1927, 4 dlimlcrių. kaip 
jna, baiRonaa, 4000 mylių. AtmAaukit 

ANTONSEN MOTOR SALES 
(1718 S. WcHtern Avė.. ar Hemlocč 

MR ARGO

nau-

8084

VVH1PPET DEMONSTRATORIUS 1928. 
$225 — naujo karu garantija. Ovorland Six, 
A-l stovyje, $205, 

6926 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI Atlantic Cab bųick 
karas, pigiai. 936 W. 31 St.

Help Wanted—Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrus virėja Lie
tuviškoj valgykloj. 6824 S. Racine 
Avė. Tel. Wentworth 0269.

Musical Instruments
Mnzikoą Instrnmentai

PARDAVIMUI gražus grojiklis 
pianas pigiai. Man reikia pinigų, 
atsakantiems žmonėms parduosiu 
už $125, cash $50, o kitus po $10 j 
mėnesį. Mr. Grinius, 6512 South 
Halsted St., Ist floor.

ATYDA saksofonistams, pianis
tams ir smuiko mokiniams. Mes or
ganizuojame orkestrą. Atsilankykit 
ir prisidėkit. Mes išmokinsim jus 
groti.

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madisori St.

LIETUVIŲ ATYDAI
Vasario mėnesio išvalymas. 100 

garantuotų vartotų karų, turi būti 
išparduoti už cash — $150 iki $300. 
Jus sutaupysit ya, veikit greit.

Montrose Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

For Rent
PASIRENDAVOJA flatas 6 kam

barių, garu šildomas, gražioj vietoj 
prie Humboldt parko. 3311 Ever- 
green Avė.

RENDON 4 kambarių, flatas, pir
mame arba antrame aukšte, pečiumi 
Šildomas, yra elektra, naujai vami- 
Šiuotos grindys, rendos $18. 3365 S. 
Morgan St.

RENDAI kambarys vaikinui, yra 
maudynė, telefonas, arti prie Doug- 
las park elevatorio, 2 lubos. Atsi
šaukit vakarais, 1848 S. Troy St. 
Tel. Rockvvell 7575.

BEVERLY HILLS PARDAVIMUI naujas 5 kamb. mu-
91 St., netoli Westem, 5 kam- rihis bungalow, karštu vandeniu šil- 

barių mūrinis bungalow, ant užpaka- dornas, $7900, $1500 įmokėti, kitus iš- 
lio loto, karštu vandeniu šildoma, mojimais. General Construction Co. 
moderniški įrengimai, galima statyti 3801 N. Cravvford Avė. Irving 2634. 
2 flatų namą iš fronto loto, barge-! ——---------------------------------------------
nas $5500, cash $2900, kitus 1 mor- PARDAVIMUI
gičius $2600. i Priverstas parduoti savo naują 5

-----------  kambarių naują mūrinį bungalow už 
7012 S. Artesian, 2 apt. mūrinis, negu kainavo, kad sudarius

1 metų senumo, 6-6 kambarių, kart- ««»>;
tu vandeniu šildomas, 2 karu mūri- South Side už $6500. 1-407 South 
nis garažas, apt. atneš $80 kiekvie- Racine Avė. 
nas, įskaitant garažą. Kaina $18,500, 
cash $4500, į mėnesį $125 įskaitant 
visus nuošimčius. Mes f1-—1— 
deed, pamatykit tą tuojau.

Sekite 
bargenų.

musų skelbimus

JŪSŲ SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

kambarius, octagon frontu, bunga- 
low, prie Belmont ir Central, karštu 

tikru vandeniu šildoma, puiki transportaci- 
ų ja. Yra paimti į mainus, parduosiu 

jūsų kaina, išmokėjimais.
ANDERSON, 

4058 Lawrence Avė.
Pens. 8498

duosime

dėl

Harris & Unger 
3810 West 63rd Street 

Hemlock 6268
------ ——--------------------------------------- i PARDAVIMUI pirmos klesos 6

PARDAVIMUI Storas ir 3 flatai, „arinis bungalow aržuolo
medžio namas, 5110 S. Halsted, kai- 31,.na $8500, įmokėt tik $2000, rendos ’^s, lietaus lašųį ir valiau-
neša $107 į mėnesį. Savininkas va- rėkitžiuoja Lietuvon, atsišaukit greitai. * . /uu? sl? S

2 flatų po 4 kamb. muro namas, So’ Ta,raan Ave‘ Sauklt
randasi ant Bridgeporto, kaina $5000 S6a mnK^»
im9khnJnM°int!dUPI RAINB0W ELECTRIC, 

2 busines lotai <>0xl Zo ant no < i. j Hyde Pork 2976

randasi ant Bridgeporto, kaina $b 
įmokėt $1500, likusius kaip rendą.

2 busines lotai 30x125 ant 63 
netoli Central Avė, kaina $3000, 
abudu. Ta kaina ne ant ilgo.

Kreipkitės pas

V. M. STULPINAS 
3255 So. Halsted St., 

Tel. Victory 6122.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras ir 2 flatų naujas mū
rinis namas, geriausioj vietoj South 
West Side, morgiČius $12,000. Mai
nysiu į gerų lotą arba mažesnj na- 

, mą kaipo dalį [mokėjimo. Savinin
kas kalba angliškai. J. Wittol, 6158 
So. Massasoit Avė. Republic 5222.EXTRA SPECIALIS BARGENAS 

lotas 50x125, prie California Avė., 
netoli 69 St., reikia tik $2000 cash.

Lotas 30x125, prie Mason Avė., j 
netoli 63 St., reikia tik $500. Tie i 
lotai yra gatavi dėl namų statymo, vininka*’’”? n.

J. A. LYNCH, ,
40 N. Dearborn St., Tel. Central 3654 v«7 ru.S> ft%45 ’

2 FLATŲ inurmte ir medini*, 5-6 kamba
rių. • pirmoB rųite* padėty, pečiumi Al Įdo
miu*, cementiniai poRtnl. 2 karų garnln* 
rondo* $88. kaina $7.600, ca®h $1,500. *>■


