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Rusija stengsis dėl N°ios““k£9 
santykių atsteigimo ■ „ASKVA~5:,. _

Q11 11(1 ^v*e^’n10 komisariatas papra
sti ga(j valdžia suteiktų gar-

----------- I šiam rusų rašytojui, Maksimui 
Kliūtį betgi sudaro Komunistų Gorkiui, meno magistro garbės 

internacionalas, nuo kurio so- laipsnį.
vietai iki šiol nėra atsipalai-. Praleidęs kelis metus Italijo- 
davę * je įr Vokietijoje, Gorky dabar

-----------  grįžo į Rusiją. Jis žada tuojau 
LONDONAS, vas. 23. Po- rašyti naują knygą apie sovie- 

litiniuose rateliuose Londone |U Rusiją.
manoma, kad kai tik Maksi- f 
mas Litvinov pasimatysiąs Ge
luvoje su Austenu Chamberlai- 
nu ateinančioje Tautų Sąjun- . • j • i
gos Tarybos konferencijoje ko-1 JO IUlKimŲ VCZUI 
vo mėnesį, sovietų Rusija tuo
jau draysianti Žingsnių diplo
matiniams santykiams atsteig- 
ti.

Nuo praeito gruodžio mėne
sio Rusijoj įvyko kai kurių at
mainų geresnėm pusėn. Stali
nas, l>e didelės kovos, sutriuš
kino Trockio “senų revoliucio
nierių” fakciją ir pagaliau tuos 
didžiausius tarptautinius agi
tatorius ištrėmė į vietas, kur 
jie niekam nebegali būt pavo
jingi. Tuo budu Maskva, kaip 
Londone manoma, padarius 
tiek progreso, Jęad jaučiantis 
galėsianti atsteigti santykius su 
kapitalistinėmis valstybėmis 
truputi draugiškesnių pamatu, 
ne kad iki šiol buvę galima.

Kiek, tečiau, Maskvos valdžia 
sugebės atsipalaiduoti nuo ar
domos komunistų internaciona
lo propagandos, tai dar klausi
mas. Komunistų internaciona
las, kaip pasirodė, ir šiandie 
dar tebesimaiso į Britų vidaus 
politikos- dalykus, bet tas mai
šymais, iš atžvilgio į busimus 
rinkimus, atkreiptas ne tiek 
prieš Anglijos konservatorius, 
kiek prieš Darbo partiją.

Komintemo veikimo 
programas Anglij’oj’e

Manchester 
iš Maskvos 
kad vykdo- 
[ komunistų 

komitetas nu
rink i inuose

Laikraščio The 
Guardian gautas 
pranešimas sako, 
niasis Komintemo 
internacionalo]
taręs ateinančiuose 
stipriai remti energingų Angli
jos komunistų kampaniją prieš 
Dariai partiją. Komintemo nu
tarimu, Anglijos komunistai 
turės ateinančiuose rinkimuose 
statyti maksimom savo kandi
datų, ir kai tik Anglijoj bus 
sudaryta darbiečių valdžia, tuo
jau tą valdžią atakuoti kaip 
buržuazinę ir reikalauti tikros 
revoliucinės valdžios.

Komintemo “mirtina 
kova pasaulio social

demokratijai”
Pasak Manchester Guardian 

korespondento, Kominternas 
nutaręs ^‘įtempti iki maksimom 
kovą su tarptautine socialdemo
kratija, kuri sudaro vyriausią 
kliūtį darbininkų masėms at
versti į komunizmą.”

Kominternas tikisi suardyti 
pirmių pirmiausiai Darbo par
tiją, nes svarbiausias ir arti
miausias priešas Anglijoje esąs 
ne premjero Bakhvino konser
vatoriai, bet Ramsay MacDo- 
naldo vadovaujami darbiečiai.

Komunistai Anglijoje 
visai susmukę

Darbo partijos sferose betgi 
nedaug reikšmes duodama ko
munistams ir nemanoma, kad 
jie Anglijoje sugebėtų ką pada
ryti, — nebent Maskva aprū
pintų juos milžiniškomis pini
gų sumomis. Komunistų narių 
skaičius Anglijoje, po visuoti
nio streiko, dabar taip sudilo, 
kad beliko jų tik menka sauja- 
11

Japonijos parlamen-į

tatai
Valdžios partija laimėjo 218 

vietų prieš opozicijos 214; 
trys vietos dar nežinomos

Chicago, III. Penktadienis, Vasario-February 24 d.. 1928

><x<v x ■

(Atlantic and Pacific Photo]

Jaunasis John 1). Rockefeller,

Trys asmens žuvo vieš 
bučio gaisre

SIIELBY, N C., vas. 23. — 
šį rytą gaisras čia sunaikino 
Central viešbutį ir jo ugny žu
vo trys asmenys. Kiti trys žmo
nės skaudžiai apdegė. Materiali
niai nuostoliai siekia apie 400,- 
000 dolerių.

Meksikos aviatoriai 
puolė maištininkus

Užklupo klerikalų būrį, ban
dantį išsprogdinti geležinke
lį; daug užmušė

Latvijoj buvęs ruo 
šiamas putčas

Socialdemokrato” sensacija. 
Sąmokslininkai aukšti kari
ninkai. Laukiama tolesnių 
sensacijų

.RYGA, vas. 1. [LŽ]. — Lat- 
vių laikraštis “Socialdemok- 
rats” paskelbė sensacines žinias 
apie tai, kad praėjusių' metų 

! spalių mėnesį buvo ruošiamas
(vidury) liudija prieš senato komisiją, kuri vis dar tyri-, putčas, tisklp nuversti kairiąją

EL PASO, Tex., vas. 23. — 
Pranešimas iš Meksikos Miesto 
sako, kad klerikalų maistininkų 
banda bandė išsprogdinti gele
žinkelį netoli nuo Aguas Cnlien- 
tes. Bandą betgi užklupo žval
gaujantieji aeroplanai ir ėmė 
ją iš oro bombarduoti. Daug 
maištininkų buvę užmušta ir 
sužeista.

Ku-Klux Klanas pa
naikina kaukes

Aukščiausias Klaro galva įstei
gia dar naują ordeną

Japonija, vas. 23.
rinkimų Japonijoje 

J>e trijų dar nežino- 
sei jukai ar- 

partija naujame

TOKIO, 
Visuotinių 
rezultatai, 
mų vietų, yra toki 
ba valdžios ] 
parlamente gauna 218 vietų, o, 
minseito arba opozicijos parti-

nėja aliejaus skandalą.

Samogonkos dirbėjų 
' areštai Rusijoje

Rengiasi deportuoti iš 
J. V. Šaliapino sūnų

Per pastaras tris savaites 
imta 11,285 degt indulių

Valdžios padėtis dėl to bus 
labai netvirta ir jos išsilaiky
mas pareis nuo nusitsatymo ne- staras tris save.’tes sovietų 
priklausomųjų ir proletarų, ku
rie, turėdami bendrai dvidešimt 
‘ns vietas, svarstyklas laikys 
savo rankose.

Naujasis parlamentas susi
suks kovo mėnesį.

MASKVA, vas. 23. — Per

Kaizerio padermės

vyriausybę ir įvesti Latvijoje 
, fašistų diktatūrą.

KiinfvnPtt cii aiikilp- Spalių mfnes' LatviJ°s VY- lYaULjllvS ©U OUlLllv , daugybė gavusi žinių, kad kai 
liais Nikaraguoj kurie vyresnių laipsnių karinin- 

----------- kai ruošiasi pajėga nuversti de- 
Penki sukilėliai J. V. laivyno mokratinį režimą. Buvęs pada- 

jureivių nukauti, 20 sužeistų rytas tardymas. Vyriausybės 
------- -— įsakymu buvo suimtas leitenan- 

MANAGUA, Nikaragua, vas. tas Ikšė. Kelioms dienoms pra-|
23. - Netoli nuo Matagalpos į- slinkus Ikšė buvo paleistas, bet 
vyko susikirtimas tarp Niką- šių metų sausio 28 d. vėl suim- 
raguos sukilėlių kuopos ir Jun- tas ir disciplinariu keliu paša- 
gtinių Valstybių jūreivių. Pra- liūtas iš kariuomenės. Dabar 
nešimai skelbia, kad jienki su- Ikšė sėdi tvirtovėje, 
kilėliai buvę nukauti ir apie 
dvidešimt sužeisti. , 
jūreivių nuostolių nebuvę.

f \VASHINGTONAS, vas. 23.
Aukščiausias Ku-Klux-Klano 

galva, Dr. H. W. Evans, išleido 
įsakymą visiems klano nariams, 
kad nuo šios dūmos klaniečių 
kaukės panaikinamos ir toliau 
dėvėti jos užginta.

Kartu Evans paskelbė, kad 
esąs įsteigiamas naujas orde 
nas, vadinamas Knights of the 
Gfreat Forest. Koki to naujo 
ordeno tikslai, Evans nesako, 
tik ragina klaniečius tapti jo 
nariais.

LOS ANGELI'LS, ('.ai., vas. 23. 
— Vietos imigracijos vyriausy
bė rengiasi deportuoti Fiodorų 
šaliapiną jr., garsaus rusų ope
ros dainininko sūnų. Jaunasai 
šaliapinas atvyko į Jungtines 
Valstybes prieš penkis mėne
sius, ir leidimas pasilikti šiame 

2,()()0 gniĮftp jam buvo duotas pen- 
1 kiems mėnesiams.

su-

pa- 
vy- 

energingą 
surinkimo

riausybė, vesdama 
javų iš ūkininkų 
kampaniją, • konfiskavo 
slaptų degtinės valyklų ir are
štavo 11,285 degtindarius bei 
slaptus naminės degtinės par
davinėtojus. Iš visų jų bendrai 
surinkta daugiau kaip 200,IMK) 
rublių pabaudomis.

Lokautas Švedijoje
. ‘ . i Dar nepasitvirtinusiomis ži-Amerikiecių . . , .. . . . .niomiR snmnksnnink.m tiireie!

vokiečiai nebemyli i Amerikai pavyko

Minios Berlyne puolė ex-kron-; 
princą, kai jis bandė įsisprau
sti į procesiją

nu- 
glostyti kiniečių 

boikotą

Popierių garny Imis fabrikai iš
mes dar daugiau darbininkų 
iš darbo

BERLYNAS, vas. 
'riedrichas Vilhelmas 
'ollernas, buvęs

23.

AMOY, Kinai, vas. 23. — Ki
niečių darbo unijos, kurios, dėl 
to, kad Amerikos laivo Edmo-

Hohen- re vįrnas oficieras nušovė dar- 
Vokietijos bininką kinietį, grūmojo lx>iko- 

kronprincas, turi puikų raudo- įu Amerikos 
'ą automobilį ir livrejuotą šofe-

prekėms, paga
liau tapo nuramintos. Jungtinių 

•j, bet žmonių simpatijos tai Valstybių laivų komisija sumo- 
au visai neturi. ; kėjo kiniečiams $5,500 atlygini-

Kai vakar j Berlyną atvyko ni()» unijos nurimo.
\fganistano valdovas, emira$ 
\manullah, su savo žmona ir j 
vita, ir aukštus svečius patsai 
irezidentas Hindenburgas iškil- 
ningai pasitiko dar už Bran- 
lenburgo vartų, į procesiją ban- 
lė su savo raudonuoju i___
mobiliu įsimaišyti ir 
ironprincas, bet tai jam nepa-

J ugoslavų valdžios 
krizis baigtas

BELGBADAS, Jugoslavija, 
i auto vas- 23. — Jugoslavijos valdžios 

r buvęs l^izis, tęsęsis tris savaites, 
1 šiandie pasibaigė, buvusiam

vyko. Žmonių minios puolė jį, premjerui Vukičevičui sudarius 
a jei ne- nflują kabinetą iš demokratų
pagalbą, pasiskubi- ’r radikalų. 
Buvusis sosto įpė-| .
priverstas dumti I

ir gal butų 
butų jam j 
nūs policija, 
dinis buvo 
šalin.

apkalusios iš demokratuv

(Stiprus žemės drebėji
mas Palestinoje

Iš kasyklų išimta 12 į 
žuvusių angliakasių 

kūnų
Pa., 

Iš Valley Camp Coal 
kompanijos Kinlock kasyklų, 
kur dėl įvykusio praeitą pir
madienį sprogimo neteko gyvy
bės dvylika angliakasių, šian
die buvo išimtas paskutinis žu
vusiųjų kūnas.

NEW KENSINGTON, 
vas. 23.

Trys asmens trauki
nio užmušti

vas.QUAKERTOWN, Pa., 
23. — Trys asmens — Andrew 
Anders, jo žmona ir A. Mus- 
selman — buvo užmušti, grei
tajam traukiniui užgavus gele
žinkelio Unijoj sustojusį jiį nu
autom obilį. Visi užmuštieji bu
vo vietos piliečiai.

JERUZOLIMAS, vas. 23. — 
Vakar čia per du kartus buvo 
jaustas žemės supurtymas, an
trą kartą daug stipresnis negu 
pirmą.

Stiprus žemės drebėjimas bu
vo jaustas kitose
vietose, kai kur, kaip Tel 
ve, Jerichone etc. padaręs 
maža žalos.

Palestinos
Avi- 

ne-

15 keleivių sužeista bu 
sui apvirtus

MICHIGAN CITY, Ind., vas. 
23. — PJęs į Chicagą Oriole- 
Chicago busas nusirito nuo 
vieškelio į griovį ir apvirto. 
Penkiolika asmenų buvo sužei
sti, jų tarpe du chicagiečiai, 
Wm. Hughes ir Miss Chapin, 
pavojingai. Nelaimė atsitiko šį 
rytą ties Dunes, keturias my
lias į pietus nuo Michigan City.

STOKHOLMAS, Švedija, vas. 
23. švedų Fabrikininkų aso
ciaciją nutarė savo lokautą me 
džiotyrės pramonėje nuo kovo 
5 dienos išplėsti ir popierio 
dirbamose įmonėse. Popierio 
fabrikų išmestų iš darl>0 darbi
ninkų skaičius siekią 133,(MM).

Portugalų lakūno i 
diją aeroplanas 

susikūlė
In-

LliSABONAS, Portugalija, 
vas. 23. Skrendąs iš Lisabo-

kūnas Charles Bleck, buvo pri
verstas nusileisti kelionėj tarp 
Gazos ir Jeruzolimo. Nusilei
džiant aeroplanas buvo stipriai 
sužalotas, bet aviatorius išliko 
sveikas.

Francijos parlamentas 
ratifikavo prekybos 

sutartis
PARYŽIUS, vas. 23. — De

putatų kamera šiandie patvirti
no Franci jos padarytas preky
bos sutartis su Vokietija, Švei
carija ir Italija.

Tuo tarpu užsienio departa
mente šiandie dar buvo pasira
šytos prekybos sutartys su Bel
gija ir Luksemburgu.

ORH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu, bet šalta; stip
rokas, daugiausiai žiemių vaka
rų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 36° ir 22° F.
- šiandie saulė teka 7:34, lei
džiasi 5:33.
9:12 vakaro.

niomis sąmokslininkai turėję 
ryšių su generolu Radzinšu.

Vasario 1 d. seimo komisija 
, svarsčiusi gen; Radzinšo ir Įeit. 
• Ikšės bylą. Iš karo nunisterio 

Valdininkai ir mokytojai vokie-. Kalninio komisija pareikalavu- 
čiai gauna paslaptingas pa-'si paaiškinimų. Komisijos posė- 

šalnas. din buvo iššauktas ir karo val-
----------- stybes gynėjas Kulman.

Sąryšy su sensaciniais davi- 
' _1 " ► prezidentas iš-

Iš Klaipėdos

šalnas.

Vasario 3 d. buvo Seimelio ; 
antras j>osėdis. Posėdy dalyva- niais valstybės 
vo taip pat visa krašto direk-’ šaukė karo ministerį ir karo 
tori j a.

Antruoju skaitymu buvo pri
imta visa eilė redakcinių ir es
minių pataisų į krašto valdinin
kų įstatymo projektą. Lietuvių 
atstovas d-ras Trunkanas siūlė 
išbraukti iš to projekto vieną 
paragrafą, kuriuo leidžiama val
dininkams priiminėti dovanas. 
Tas paragrafas atmenąs guber
natoriaus nepraleistą krašto 
valdininkų įstatymo redakciją. 
Krašto valdininkų dalis ir 
bar gaunanti iš kaž-kokių 
slaptingų šaltinių pinigines 
vanas, kas sukelia jvairių 
minančių valdininkus kalbų. 
Kad riepaliktų pagrindo toliau 
tokioms kalboms skleistis ir pa
šalintų tuo paragrafu sudaro
mą pavojų, kad gubernatorius 
ir šį įstatymą nepraleis dr. 
Trukanas siūlė tą paragrafą iš
braukti. Tačiau tas pasiūlymas, 
kaip ir bendrai visos lietuvių 
bloko padarytos to įstatymo 
pataisos, 
Lanwirtschaftspartei 
Tarp jų buvo atmestas 
toks pasiūlymas, kad krašto 
valdininkais butų Uetuvos pi
liečiai.

da-
pa- 
do- 
že-

liko Volkspartai ir 
atmesti, 

net

DU GELEŽINKELIO DARBI
NINKAI TRAUKINIO UŽ

MUŠTI 
/•

ST. PAUL, Minn., vas. 23.— 
Pasažievinis traukinys užgavo 
ir užmušė du Northern Pacific 
geležinkelio darbininkus, J’. 
Roachą ir Ed. Eggertą. Jie ėjo 
geležinkelio linija ir, matyt, ne
nugirdo atsivejančio traukinio.

A pi plėšė banką
SOUTH BEND, Ind., vas. 23.

— Du jauni plėšikai puolė vi*- 
Mėnuo leidžiasi tos Fodor State Banką ir pa

spruko su apie $6,000.

valstybės gynėją Tepferą.

Artimiausiame seimo posėdy
je busią paskelbti labai svarbus 
dokumentai, kurie rodo, kad 
putčistai turėjo ryšių ir už Lat
vijos sienų. [Su Lietuvos fašis
tais?]

Leitenantas Ikšė kaltinamas 
valstybės perversmo ruošimu 
ir busiąs atiduotas kariuomenės 
teismui. Yra įtarimų, kad Ikšė 
turėjo ir kitų sėbrų, jų tarpe 
pulkininką Gartmaną.

Dešinieji seimo atstovai nu
rodo, kad lk,šė, kaip ir garsus 
Įeit. Olinš, esąs “nenormališ- 
kas” žmogus.

Generolas Radzinš išvyko 
“atostogų”

RYGA, vas. 4. [Elta]. Lat
vijos kariuomenės vadas gen. 
Radzinš išvyko neribotam laikui 
atostogų. Kai kurie laikraščiai 
skelbia, kad jis iš atostogų ne- 
begrįšiąs. Šis įvykis rišamas su 
vieno vyresniojo leitenanto su
ėmimu, kurs kaltinamas valsty
bės sąmokslo ruošimu.

Knygų leidėjai ir par
davinėtojai organi

zuojasi
KAUNAS. Knygų leidėjų 

ir knygininkų suvažiavimo nu
tarimu, laikinai sudarytam kny
gų leidėjų ir knygininkų sąjun
gai kurti komitetui yra paves
ta paruošti sąjungos įstatus. 
Laikinasis komitetas tuo tarpu 
verčia vokiečių ir latvių pana
šių sąjungų įstatus, kuriuos 
subendrinus ir pritaikius Lie
tuvos sąjungoms, bus parduoti 
knygininku sąjungos ruošia
miems įstatams.

Sako, kad madam Čai- 
kovska nesanti caro 

duktė Anastazija
LONDONAS, vas. 23. —Vie- 

na moteriškė, anglė, pranešė 
laikraščiui The Daily Sketch, 
kad ji lengvai galėtų pažinti 
buvusio caro Nikalojaus dukte
rį Anastaziją. Ta moteriškė yra 
Miss H. Eagar, kuri sakosi, kad 
prieš karą per šešerius metus 
tarnavusi caro šeimynoj kaip 
auklė. Iš spaudoj paskelbtų ap
rašymų apie madam Čaikovską, 
kuri dabar yra Amerikoje ir 
kuri dedas esanti caro duktė, ir 
iš paduotų laikraščiuose jos fo
tografijų Miss Eagar spren
džia, kad ta moteriškė nesanti 
didkunigaikštytė Anastazija.

('aro duktė Anastazija, sako 
Miss Eagar, turėjus pilkai mė
lynas akis, o ši moteriškė tu
jinti juodas. Madam čaikovs- 
kos plaukai juodi, tuo tarpu 
kai Anastazija turėjusi šviesiai 
iusvus, kaip kad karalienės 
Aleksandros. Iš pat mažens did
kunigaikštytė Anastazija kal
bėjus trimis kalbomis, rusiš
kai, angliškai ir franeuziškai, 
tuo tarpu kai ši moteriškė kal
banti tik lenkiškai ar lietuviš
kai [sako, kad ji paprastai kal
banti vokiškai]. Be to, Anasta
zija buvus auklėta pravoslavų 
tikyboje, tuo tarpu kai madam 
čaikovska žegnojantis Romos 
katalikų budu.

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
{vairias 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.



Šiupinys
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[L.] Sumaniau parašyti puikų gromutalį 
Unt svo mieliausių, brangių panytalį; 
Mat. noriu žinoti, kaip gerai gyvuojį, 
Ar linksma, ar sveika, ar neaimanuoji? 
Kokios pas jus girdis namuos navynalas, 
Ar linksmos gyvana jaunos panytalas? 
Pirma parašysiu ir kas pas mus dadas, 
Kaip bagyvanama, kaip reikalai vadas. 
Skaičiau laikraštyj šumnų gromatalį, 
Smalsčiaus parašytų unt sau motinalį. 
Noria pasirodyt musų kalbos mokus. 
Baso. Kaip ir volgys čedaus burokus. 
Bošo: koimas tovo vieton valsčiaus—volsčius, 
Kaip tikras klesaunas tas .luozupas Smolerčius. 
Sakyk tu mono brangi Onyta.
Juk, tokia kalba pilvo išmanyta? 
Tiktai Klesaunos kaimo panytalas, 
Kurių ant pakaušio surištos skaralas, 
Šoko:—šanku šokti velcas ir palkėlė, 
“šito pinklių klėsų, jaunojį panelė. 
“Tėvelio mona šėnelį piana: 
“Brolėlys mona, vežiman krauna, 
“Musų kroštą žmonas dažnai šneka, 
Kad po Čedasus Vižuna teka“.
Taip kalba tiligantai, kurie aukštai vadas, 
Kėpi r Bimbų kėnis štinkuno Ladas. 
Žinai, brungioja kaip sopa krūtinį, 
Kai išgirti mėkinunt mėlųjų tėvynį.
Nu, tiek to, brangioji mono panytala, 
Gyvink, kaip pavosorj unt žolas avala. 
Pas mus vis tos počios vienodos navynos, 
Tos počios valandos, ir pilkos adynos. 
Skaitau knygas, lidžbas,' lapazadas vanoju, 
Liuktauniai ulioju, ir jaučius, kaip ponas, 
Nes kaziornos kelnės, gan šiltas žiponas. 
Nuveinu ki jatran, turčius gerai šoku, 
Nes polka, kadrilį, do ir džinu moku. 
O panų panelių, rausvų ir vapnuotų, 
Zgrabnų tiligenčių, plačiai dekoltuotų. 
Visos šypsos meiliai, duntys, kaip uknoliai. 
Nemanyk, Onyta, kad tavį užmiršau, 
Ne, tavį mylasiu, iki aš numirsiu.

Nu, sudiev brungioji mylima Onyta, 
Nes, manau, davoliai visko prirašyta. 
Rašyk, juk aš laukiu, tovo bernužėlis 
Iš jūsų krošto Jurgis Viliamėlis.

(Pacific and Atlantic Photo)

JUiuna gražuolė, ar ne? O bet
gi tai yra Mrs. May Cassady 
Williams, 45 m. amžiaus. Ji yra 
vodevilių atletė, išlaikiusi “per-

“Mergužėle, nebijokie,
Mes vėl priuogausim, 

Eisiva į tankius krumus,
Ten daug uogų gausim.

Vėl pririnksim pilnutėlę
Kašutėlę tavo,

Ir parneši seserėlėm*
Kurios laukia tave....“

Tarp krūmelių, tarp tankiųjų
Abudu uogavo,

Ir melagis bernužėlis
Mergytę prigavo...
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CHICAGO STATIONS TODAY
F RIDA Y

570k—KYVV-KFKZ—526m.
9 a. m.—Food talks and orchestra 
10—Markets; time signals; weather 

(service repeated at 11, 12, 1:30 
and 3)

1—Dinner concert
4—yVomen’s
5:15—News

tions
6— .Bedtime
6:30—NBC
7— Godfrey
7:30—NBC

hour prigranri niusic 
report; niarket ųuota-

stories; weather
Blue netvvork program 
Ludlow, violinist

Blue network prigram
irole

9— Lucretia Buri, Beniamino Gigli 
and Giuscppe de Luca, in version 
of “Faust”.

10— Orchestra; weather; time; 
songs

620k—WCEL—484m.
10 a. m.—Municipal program 
12—Organ reųuest concert
I— Best hour program
5— Twilight organ cincert
6— Educational talk; news
7— Health talk; League of Womcn 

Voters
8— 11—Popular program
11— Dance program

670k—WMAQ-WQJ—448m.
6:30 a. m.—Setting-up exercises 
7:30—Morning vvorship
8— University of Chicagi leeture
9— Public school program 
9:45—Overture hour; trio
II— Home economics; niusic
12—Melodies; fanu talks; formų; 

lentųn Services
1—Club luncheon; musical pit- 

pourri
2:30—Artist recltal
3:15—Pianist; Globė club
4— Parent-Teacher association; 

organ
5— Topsy Turvy time
6— Organ recital; concert orchestra
7— Orchestra concert; talk on Ibsen
8— 10—Columbia chain prigram
10— Chamber musie players
11— 1—Popular program; orchestra 

. STAT1ONS OUTSIDE CHICAGO
Evening Prograins

8—\V11O (560), Dės Moines—(Prog
iniu

8—WJZ (660), New York—Grigley 
hour to KY\V

8—W0B (70), Newark—Columbia 
network—True stiry hour

8— VVSA1 (830), Cincinnati—-Or
chestra

8:10—W1IK (1130), Cleveland — 
Ouartet

8:10—VVOS (830), Jefferson City— 
Anniversary

8:30—WBAP (600), Fort Worth — 
Songs

8:30—WEAF (610), New York — 
Orchestra to WEBH

9— CNBA (930), Moncton — Or
chestra

9—CNHT (810), Toronto—Quartet
9—KDKA (930), Pittshurg—Trii
9—KOA (920), Denver—Concert
9—KTU S (780), Bot Springs — 

Concert
9—-WEAF (610), New York—PaL 

molive program toVVGN
9—WJZ (710), Newark—Columbia 

netvvork—Thirty-Minute Men.

NAUJAS
EELEKTRINIS

Atwater
KENJ^ę

Mradio
Lengvais išmokėjimais taip 

pigiai, tik $3 į savaitę.

Vanagaičio hinmas 
Sharkiui

T 

•

Vai varge, varge, 
vargeli mano,

Maloney šaukės 
kumštį ragavo.

Dabar Maloney 
nekibs į Šarkį,

Nes jau į nosį 
jis gavo smarkiai.

Lietuviai džiaugias 
ir triumfuoja

Kad mus tautietis 
kitus kumščiuoja.

Daug pinigėlio 
tie iškurnėjo,

Katrie už Šarkį 
laižyboms ėjo.

O, Šarki, Šarki, 
lavinkis kūne,

Supliek dar Dempsey, 
duok “boksą“ Tunney.

11.
Kas nor garbę apturėti
Tur į kumštį spėką’Uėti.

Pliekt, pliekt negailėt, 
Savo priešą pamylėt.

Šarki, Šarki, tu ne’tbok, 
Visų nosis iškočiok.

Pliek, pliek negailėk, 
Savo priešą pamylėk.

Tavo kumštis skaudžiai duoda, 
Iš galvos padaro puodą.

Pliek, pliek...

Jeigu Dempsey kibs į kuodą, 
Padaryk jam aki juodą,

Pliek, pliek... 
t

Lietuviams esi naudingas
Ir Amerikoj garsingas, 

Pliek, pliek negailėk. 
Demsey, Tunney nugalėk.

III.
Leiskit iš Tėvynės 

Į Braziliją.
Ten mudu važiuosim 

Su Cecilija.
Pirm negu aušrelė 

Skaisti užtekės,

Tenai krokodiliai 
Staugti jau pradės.

Uodų milijonai
Kraują mano gers,

Suliesėjęs kūnas 
Skausmų neištvers.

žusiu aš ne vienas—

Aš bernužis, bernužėlis, 
Seno tėvo sūnaitėlis, 
Turiu bėrą žirgelį 
Ir dar tymo balnelį.

Užsisėdęs ant žirgelio 
Šaunu tiesiai pas mergelę— 
Pas mergelę lelijėlę, 
Motinėlės dukružėlę.

štai prijojau aš vartus, 
Ein mergelė per antrus, 
Šoku greitai nuo žirgelio 
Ir sulaikiau ją varteliuos

Mergužėlė nei žodelio, 
Net nepažvelgė akelėm. 
“Kas tau yra, meilute, 
Ko nuleidai akutes?...“

A-U SETAS
$15MAŽIAU TŪBŲ

Mes suelektrizuosime jūsų setą 
už $15.

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

Atsineškit ši skelbimą su sa
vim, jis vertas 50c. už tuną.

Arcturus Radio 
Service Co., 

701 S. VVellsySt.
Harrison 8233

Dykai demonstravimas 
jūsų namuose

MODEL37 
without tubaa

VITAK ELSNIC CO
* 4’ V

4639 So. Ashland Avė.

Garsinkites Naujienose Yards 2470-2471

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
L2th STREET 

Tel. Kedzie 8902

8514-16 RooBevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

M

Penktadienis, vas. 24, 1928

LIETUVIU KRAUTUVĖ RAKANDU IR 
MUZIKALIU INSTRUMENTŲ

I

£

Mes užlaikome visokių rakandų: Pianus, Seklyčios Setus, Val
gomojo kambario setus, Pečius, Linoleumą, Indus ir šiaip visokius 
namų rakandus.

Mes turime didelį pasirinkimą visokių Pianų. Parduodam išmo
kėjimais net trims metams. Jei jums yra reikalinga kokie daiktai 
ir jus norėtumėt pamatyti kaip jie yra padaromi (pianai arba kito
kie rakandai), mes nuvešim j dirbtuvę ir pamatysit kaip jie yra 
padirbami. Ir tas jums nieko nekainuos.

Jeigu gyvenat toliau nuo miesto ir jums toli ateiti musų krau- 
tuvėn, pašaukite mus, atvažiuosim ir atvešim krautuvėn,'tas jums 
nieko nekainuos. Racine, Wis. ir Waukegan, III. lietuviams patar- 
nausim ir pristatysim j namus, nežiūrint kiek jus pirktumėt rakan
dų, už $1 arba už $1,000. Toks patarnavimas visiems. Užtikrina
me, kad mes parduosime pigiau ir geriau patarnausim kaip kur 
kitur.

Vienatinė ir Didžiausia Lietuviu Krautuvė Rakan
dų ir Muzikalių Instrumentų šioje Apielinkėje

PEOPLE’S FURNITURE & 
MUSIC STORE

L. Karpis ir S. ZdngoĮavičius, Savininkai 
1004-1006 — 56th St., Moose Bldg., 

Phone 8278 Kenosha, Wisc,

BRIGGS ĮTas atsitinka ir geriausiose šeimynose

IV.

Tu mano brangi amžinai, • 
Myliu aš tave labai, 
Ryt paduosim užsakus,

Ant Sekminių šliubas bus!

Toj prakeiktoj “kontrėj 
Kur Brazilija...

Leiskit į Tėvynę,
Leiskit pas savus, 

Ten pradžiugs krutin,
Atgaivins jausmus.

jei nori išmokti 
gerai rašyti rr 
nuHipirk tytKswritfli\

Cj,19N. ę. LonlUrJ C©., lį*L ĮM

Geresnis Darbas Negu Pirmiau 
Kitchcn Kleiuer tikrai namų reikalingas 
daiktas, nes su juo nuvaloma ir atšviežini-' 
narna viskas puikiausiai, ir darbas atlieka
mas ekonomiškai.

IHH.

Tarp krūmelių, tarp žaliųjų 
Mergytė uogavo, 

Skynė, dėjo uogeles 
Į kaselę savo.

Ten atėjęs bernužėlis 
Mergytės ieškojo,

Ir suradęs beuogaujant 
Prie savęs viliojo.

Jos raudonas lupužėles 
Bernytis bučiavo,

Ir uogeles iš kašutės 
Saujomis ragavo.

“Oi, bernyti, ką darai, 
Tuštin kaselę:

Ką parnešiu aš namole 
Del savo seselių?...

“Ak, bernyti, tu neklausk, 
Verčiau iš gėdos parausk, 
Juk tu mane nemyli, 
Mačiau^ Magdę kibini...“

“Iš kur pletkus sugraibei. 
Kaltę ant manęs metei?

Aš Magdelės nemyliu, 
Tiktai tave erzinu...

Tk# Smoother andjfetter Cigarette

......t a cougir i n a carload
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Detroit, Mich

Waukegan, III

Infant Care

Indiana Harbor, Ind

17 Balan

ne katalikišr-

Gatvė

ValstijaMiestas

Telefonas

Ruošia gražy Uetuvos Nepri 
klausomybės apvaikščiojimą.

mokintis 
kodėl visi

$107.00
$181.00 
$122.00 
$203.5Q

Visuomio atsakas 
Tiesos Tyrinėtojui

Ant Velpkp 
Tėvynėje

Paul Baltutis & Co.
Central Mfg. Dist. Bank 
Jno P. Ewald
S. L. Fabian
Vinc. Milaslcwict
Naujienos
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
J. J. Zolp

Metropolitan State Bank
O. E. Jacobson,

Mano Vardas. Pavardė

kurie 
kurie 
apsi- 

skonį ir 
kvapsnį,

SPECIALĖ PASTABA: Prie kiek
vieno butelio tikros Flatcher’s Casto- 
rijos yra jvyniota knygutė “Care and 
Feeding o f Babies”, verta tiek aukso 
kiek ji pati sveria de! kiekvienos mo
tinos arba busiančios motinos.

ekskursija.
— 2 Gegužės-May

Publikos atsilankė gana daug, 
svetai- 

/o maišyta, vi- 
Vienas dalykas 
— kad kalbėto-

LITUANIA” March 13

le kūdikiui. Visi kūdikiai mėgsta ją 
vartoti. Turi gardų skonį ir labai 
gerai pagelbsti. Tiktai žiūrėkit Flet- 
cher’s parašo ant pakelio ir jus žino- 
sit, kad jus gaunat tikrą ir gryną Ca- 
storia.

tačiau 
rezultatais 

Nežinan- 
įsteigimas 
Organiza- 

Draugo” 17

šį vakarą! Išvalykit savo žarnas, 
prašalink it galvos skaudėji

mą, Slogas ir rugštumus 
iš skilvio

I KLAIPĖDĄ ir prie jų prisidėkit, 
i anksto pa: ' 
Lituania

Lietuvių Judamų Paveikslų Korp,

“Estonia
“Vienybės” ekskursija.

‘Lituania” — 29 Gegužes-May 
Naujienų Eskursiju

‘Estonia” — 16 Birželio-June
Lietuvos Vyčių ekskursija.

Vasario 4 d. vienoj lietuvių, 
gerų katalikų, šeimynoj, buvo 
krikštynos. Buvo krikštijamas 
devintas šios šeimynos kūdi
kis. Visiems lietuviškai besi
linksminant, urnai pasigedo kū
dikio tėvo. Susirūpinusi mote
ris išbėgo jo ieškoti ir rado pa
sikabinusį po vynuogių karti
mis. žmona stvėrėsi jį gelbėti, 
bet kadangi vyras nenorėjo pa
siduoti, tai prisiėjo šaukti kitų 
pagelbos. Pagelbon atvykus 
daugiau žmonių, vyrą pasisekė 
paliuosuoti ir tuo budu jo gy
vastį išgelbėti. Kaip jau minė
jau, minėtas žmogus yra karš
tas katalikas. —R.

Prisidengęs Tiesos Tyrinėto- 
jo slapyvarde asmuo “Drauge” 
tiek prirašė apie mano mokslą 
ir asmenį neteisybės, kad nega
liu nutylėti.

Nežinančiam atrodo, kad tas 
korespondentas yra Romos ka
talikas, kuriam rupi kataliky
bės reikalai. Tikrybėj tai ne
skaitlingos “šokinėjančiųjų” 
sektos narys Jokūbas Cirulis, 
gyvenantis Dorchesterio gatvėj 
6155 Nr. .lis yra kilęs iš Latviš
kos kilmės kalvynų (evangeli
kų reformatų) šeimos.

karnos, to nebuvo pasakyta 
Aukų surinkta $72.02.

Pabaigoj visa publika sudai
navo Lietuvos Himną ir tu< 
viskas baigėsi.

Motinos, jums niekuomet nebus 
peranksti pradėti išdirbti savo kūdi
kių gerus ir naudingus papročius. Jei 
kūdikis ir turėtų gerą sveikatą ir bu
tų linksmas ir užganėdintas. Kas 
jam pagelbsti tai atsiekti? Papras
tas, grynai doržovių produktas, taip 
senas kaip ir jus: gryna Castoria.

Kodėl lašų Castorijos nuramins 
visus nemalonumus iš syk. Praša
lins taip vadinamą colic ir vidurių už- 
kėtėjimą, ir ištikrųjų prašalins diar- 
rheu.

Ištikus svarbiai ligai, šaukit gydy
toją. Bet daugelis gydytojų pataria 
vartoti vien tik Castoriją dėl tų kūdi
kių nemalonumų kuriems daugiau 
neko ir nereikia. Jums nėra jokios 
baimės duoti gryną Castoriją. Ji yra 
saugi ir visai nekenksminga, nes joie 
nėra paregoric, nėra opiates, nėra 
jokių svaigalų. Tas yra tikrai jei 
vartosit tikrą Fletcher’s Castoria: — 
ir tą rųšį gydytojai pataria nusi
pirkti.

Fletcher’s Castoria yra tinkama bi-

Talpiname “Visuomio Atsa 
i” atsisakius jį įdėti “Drau 
ė’ Redakcijai. “N.” Red.

kos. O apie krikščionybės puo
limą (dechristianizaciją) kalba 
kiekvienas jos šalininkų kong
resas, žurnalas. Net Lietuvoj II 
katalikų kongrese žinomas ir 
amerikiečiams kun. Fab. Kemė
šis pareiškė, kad lietuvių dau
guma katalikais nebėra, nors 
oficialinę (jezavitų) statistika 
j ų randa 84 c/<.

Mahomedybč taipgi liko pra
platinta prievartos keliu. Kun- 
fudzybė gi ir budybė išsiplati
no ramiu, patikimo keliu. Kun- 
fudza ir Buda savo laiku buvo 
inteligentiškiausi žmonės, o ne 
pagonys (kas reiškia: kaimie
čiai, tamsuoliai), kaip skelbia 
bemokslis korespondentas. Nu
stoti vadinus budistus pagonį* 
mis-stabmeldžiais buvo .privers
ta net caro valdžia Rusijoj.

Kad aš netraukiu žmonių 
nuo doros, aišku kiekvienam 
bešališkam mano prakalbų lan
kytojui ir “Visuomybės” skai
tytojui. Tik pasninkavimą, po- 
teriavimą, panystę, nesirūpini
mą kūno sveikata ir švara aš 
neskaitau doroves pareiškimu, 
gerais darbais. Daugpatybėj ar 
daugvyrybėj principališkai aš, 
kaip ir geriausias lytiškų daly
kų žinovas profesorius Augus
tas Forelis, nematau nieko blo
go. Bet ta jungimosi'forma vi- 
suomos teleidžiama pasirašius 
atatinkamą sutartį ne visiems 
ir ne visur. —Visliomis.

Man prakalboj jam neprisiė
jo atsakyti todėl, kad jis virpė
damas ir histcriškai • kalbėda
mas prieš mane, liko sustabdy
tas publikos ir savo elgesiu pri
mine “du turgu’’ ir jo dievuko 
žodžius: “Palaiminti dvasios 
elgetos...”

Netripdainas sektantiškai 
vietoje, eidamas naujais religi
niais keliais ir nelaukiu greito 
mano idėjų paplitimo 
džiaugiuos prakalbų 
ir rytų valstybėse, 
tiems šį-tą kalba ir 
Brooklyne Visuomos 
einio Komiteto. Ir 
Nr. Kampininkas šį tą teigiamo 
pranašauja visuomai. Cirulis 
užsiima šmeižtu, kuomet kal
ba, buk manęs lietuviai nere
mia. Tegu jis atkreipia domesio 
nors į mano padėkos žodžius 
“Vienybėje”, “Keleivy”, “San
daroj”. Tikrybėj aš turiu įvai
riausių rėmėjų net tarpe Ro
mos katalikų kunigų Lietuvoj 
(slaptų) ir įvairių krikščioniš
kų tikybų kunigų Amerikoje.

Kuomet dabar tankiai į pra
kalbas teateina tuzinas-pusan- 
tro tuzino, kiti mnda, kad ma- 
no prakalbos yra neblogai lan
komos: Bridgeporto lankėsi
apie 80 asmenų ir gavau grynų 
pajamų $15. North Side 60 as
menų su $12 ir vėl Bridgepor- 
te 130 su $24. Įdomu butų iš
girsti, kiek asmenų lanko Ci- 
rulio sektos prakalbas?

me parengime 
pareigas atliko
J. Olšauskas su
J. Valiukas, kuri 
v<> šio parengimo 
savo gražiomis < 
smagino publiką.

Buvo' renkamos ir aukos. Bet 
kokiam tikslui jos buvo ren-

Vasario 19 d. Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėj įvyko koncer
tas, teatras ir balius, kurį su
rengė vietinė SLA. 262 kuo])a. 
Publikos buvo beveik pilna sve
tainė. Visą programą išpildė 
SLA. 212 kuopos Dailės Rate
lis iš Kenosha, Wi^. Kenošie- 
čiai šį sykį sužavėjo waukega- 
niečius savo dainomis ir wau- 
keganieciai suteikė jiems daug 
katučių. Matyt, choras gerai 
išlavintas gero vedėjo Juozo 
Macnoriaus, kuriam daug gai- 
bės priklauso už jo darbštumą. 
Butų gerai, kad ir waukeganie- 
čiai kada pasirodytų su savo 
choru, duodami panašų progra
ma kenoshiečiams, tuo atsily
gintų vieni kitiems.

Minėta SLA. 262 kuopa buvo 
apsnūdus, bet pasidarbavus ga- 
bienis veikėjams, tiųx) prižadin
ta ir, kaip teko sužinoti, dabai* 
gerai gyvuoja. Patartina lietu
viams prisirašyti prie jos.

Patriotas.

vas tėra žaibų, lietaus ir vėjų 
valdytojas, tai yra žydiškuoju 
Perkūnu, lengviausiai gali įsiti
kinti kiekvienas, perskaitęs pra
našo Jeremijos X nuodalą. 10 
perskyrime skaitome: “Ale Po
nas Dievas yra tikras Dievas, 
gyvas Dievas, amžinas Ram
ius. Nuo jo keršto padreba že
mė..... (ir 13 persk.:) Jam 
griaujant vandens yra pilna pa
langėje, ir mygla užtraukia nuo 
žemės krašto; jis padaro žai
bus lietuje ir atveda vėją iš 
nežinomų vietų.” Juk kaip tik 
tas pačias pareigas eina indų 
3rama, eidavo graikų Zeusas, 
otinų Jupiteris, vokiečių To
ms, musų protėvių Perkūnas! 
Jeigu jų visų krikščionys ne
belaiko dievais, tai kodėl jie 
įkaito esančiu žydiškąjį Jaho- 
/ą Dievą Tėvą!! Aš atmetu ne 
\ik visus tuos gamtos dievai
čius, bet ir aukštesnius už juos 
leistų ir panteistų dievus, ir 
skelbiu visai kitokį tikrąjį Die
zą. Už tat tik neišmanėliai -ar 
šmeižikai, melagiai t gali mane 
žadinti parkunininku, Perkūno 
garbintoj u!

Kad krikščionybė Romos 
katalikybės formoj liko įvesta 
Lietuvoj politiniais sumetimais 
lėdės Keistučio užmušėjo Ja- 
Tailos prievarta, o ne patikimo 
keliu, ginčys negu Cirulis. Ar 
le prievartos keliu ji išplatin
ta Rusijoj ? O kam buvo reika
lingas imperatoriaus Konstanti
no 312 m. dekretas, uždrau- 
Ižiąs kitas tikybas, jei galėjo 
geruoju plisti krikščionybė? 
Valdovams patiko krikščionybės 
skelbimas, kad kiekviena val
džia paeina nuo dievo, kad ne- 
vikia (prastuoliams!) garbės, 
turtų, sveikatos, švaros ir t. t. 
’r dabar krikščionybę palaiko 
’abiausiai valdovai, valstybių 
/aidžios ir kapitalistai politi
niais ir socialiniais sumetimais, 
> ne išpažinimu jos mokslo. Pa- j 
'aiko dar aklai tikinčios davat-
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Lietuvių Pasilinks. Draugiš
kas Kliubas, didžiausia ir darb
ščiausia vietos lietuvių pažangi 
organizacija, pereitą šeštadienį 
buvo suruošęs savo nariams 
gražią vakarienę. Bet kad da
bar visa Lietuva, o kartu su ja 
ir Amerikos lietuviai, iškilmin
gai apvaikščioja dešimties me
tų sukaktuves Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo, tai 
kliubas pasiryžo atlikti ir kitą 
didelį darbą — surengti Lietu
vos Nepriklausomybės apvaikš- 
čiojimą, kad ir Indiana Harbor 
ir apielinkės lietuviai galėtų 
kuiiškilmingiausia tą didelę Lie
tuvos šventę apvaikščioti ir pa
sidžiaugti per dešimtį metų ne
priklausomo gyvenimo įgytais 
Lietuvos laimėjimais.

Kaip pridera tokiam iškil
mingam ir dideliam apvaikščio- 
jimui, programas apvaikščioji
mo bus didelis ir įvairus, kokio 
gal dar niekad apvaikščioj imlio
se čia nebuvo, nes bus ne tik 
prakalbų, bet ir dainų. Dainuos 
gi p-ia S. Krasauskienė, viena 
iš žymiausių Chicagos lietuvių 
dainininkių. Kalbės gi irgi žy
mus kalbėtojai — S. Valančius 
ir S. Kodis, Vilniaus Vadavimo 
Komiteto pirmininkas, abu iš 
Chicagos. Prie to ir įžanga bus 
nemokama.

šis apvaikščiojimas bus šį 
už ' sekmadienį, vasario 26 d., Iwa- 

nowo svetainėj, kertėj Broad- 
way ir Deador gatvių. Pradžia 
apvaikščiojimo 2 vai. po piet.

Visi Indiana Harbor ir apie- 
linkių lietuviai kviečiami daly
vauti šiose didelėse iškilmėse.

Nusipirgit už 10 centų baksiu 
ką dabar.

Jus vyrai ir moterys, 
jaučiatės labai prastai — 
turite galvos skaudėjimą, 
vėlusį liežuvį, prastą 
nemalonų iš burnos 
svaigulį, nemiega, esate pageltę, 
nervuoti ir nusilpę, kenčiate rAio 
gasų, suirusio skilvio ir turit 
dideles slogas.

Ar užlaikot savo žarnas Šva
riai su Cascarets, ar tiktai gadi
nai savo vidurius kas kelinta 
diena su druskomis, cathartic 
pilėmis ir castor aliejum?

Cascarets veikia kuomet jus 
miegat; išvalo skilvį, prašalina 
rugštumus, nesuvirkintą, pū
vantį maistą ir gasus; prašali
na perviršį tulžies nuo kepenų, 
taipgi prašalina bereikalingas 
sukietiejusias atmatas ir nuo
dus iš skilvio.

Jei vartosit Cascarets šį va
karą, busit sveiku iš ryto 
10c bakselis nuo bile kokio ap- 
tiekoriaus, užlaikys jūsų skilvį 
sveiku; skilvį ir žarnas regulia
riame stovyje ir galvą švarią 
per mėnesius. Neužmirškit sa
vo vaikų. Jie mėgsta Cascarets, 
nes jos turi gardų skonį.

Neginu viso gero 
nuo kitataučių, bet 
turi mokintis tik- iš žydiškojo 
“šventraščio” arba biblijos, ku
rioj yra tiek daug biauraus, 
nedoro, vaikiško, persenusio?! 
Juk gero mes randame ir ki
tuose “šventraščiuose”: indų 
Vedose, persų Zend-Avestoj, ki
nų kunfudzininkų veikaluose ir 
kitur. Tačiau tuos visus “švent
raščius” teturi reikalo skaityti 
mokslininkas, religijų tyrinėto
jas, paprastas žmogus geriau 
padarys pasiskaitęs mažesnių ir 
naudingesnių knygų.

Senovės lietuvių tikyba (vai- 
devutybė) dėl lietuvių tautos 
buvo daug geresnė už krikščio
nybę jau todėl, kad buvo tau
tiška ir auklėjo žmones tvirtoj, 
aktyvioj, optimistiškoj arijų (o 
ne vergiškoj, pasyvioj, pesimis
tiškoj semitų) dvasioj, dorovin
gume. Niekinti gi stabmeldybę 
bei daugdievybę daugumai kri
kščionių nevertėtų jau dėlto, 
kad jie patys yra stabmeldžiai, 
politeistai, prietaringi pagonys. 
Juk Romos katalikams ir sta
čiatikiams dievais yra ne tik 
žydiškasis Perkūnas (Jahova) 
pas juos virtusis Dievu Tėvu, 
bet ir Jėzus, ir šimtai tūkstan
čių šventųjų! Ciruliui reikėtų 
sarmatytis, o ne didžiuotis gar
binimu Jėzaus, vietoj tikrojo 
Dievo. Juk jau 300 metų atgal 
daktaras Servetas liko sudegin
tas ant laužo už Jėzaus dievy
bės atmetimą 
kos inkvizicijos, bet reformato
riaus Kalvino, kurio įtakoje Ci
rulis užaugo. Vėliau Servento 
pėdomis ėjo italas Socini, če
kas Chelčicki, Rusijos ducho- 
borai, L. Tolstojus, dabar latvis 
teologijos profesorius Sanders, 
Amerikos universalistų, unita- 
rų, metodistų teologai, maso
nai.

Kad krikščionių Dievas Tė-

Kovo 21.
Mr. Joscph Turck iš Ncw York 

Philadelphia U. S. Lines ofiso.
Kliesos įrengimai išnaujo nuodugniai 

Planuokite plaukite ant bile šių valdžios valdomų laivų, 
formacijų ir kainų klauskite vietos laivakorčių agenta, 

arba rašykite pas

United States Lines 
110 S. Dearbom St. Chicago, UI. 45 Broadway, New York City

Ekskursija Lietuvon 
puikiuoju

S. S. LEVIATHAN—Kovo 24.
Po asmeniška priežiūra Mr. B. C. Frye, U. S. Lines atstovu Clcve 

land’e kuris pilnai prižiuręs kelionę ir bagažų iki galui.
Važiuokite šia ekskursija ir bukite namie ant Velykų.

Pirmas 1928 metų plaukimas—Gražiai Pertaisytas

S. S. AMERICA
Spccialės ekskursijos vedamo

ofiso ir Mr. Joscph Berkovvit
Puikiausi Turistų Trečios

pertaisyti

W ^^?Jaunų Kūdikių 
O Jz Netikęs besimaitinimas yra 
4^* prašalinamas su maistu kuris tu- 

ri daug vitaminų, štai kodėl cod- 
liver oi! ir yra toks naudingas dėl vai- 

kų kurie yra menki, serganti ir išblyškę

SCOTT’S EMULSION
yra cod-liver oil tokioj formoj kurį kūdikiai labai 
mėgsta. Visur tėvai žino jo maistingą ir kūną su
stiprinančią jėgą.
Jei kūdikis yra silpnas ir netikusiai besimai
tinąs duokit jam Scott’s Emulsion reguliariai

Scott & Bownc. nioomfield, N. J.

kon- 
prašau priimti mane į kontesto dalyvius 
ormacijas šiuo adresu:

kiek lik galėjo tilpt 
nę. Publika buv 
šokių pažiūrų, 
yra peiktinas, — 
jai vartojo tokius žodžius, ku
riuos prakallMise vartoti nede
ra, nors visi kalbėtojai buvo 
kunigai ir profesionalai.

Ihugramą išpildė šv. Jurgio 
parapijos choras ir Vyčių 102 
kp. choras. Solistais buvo J.

Bukšaitė. šia- 
geriausia savo 
kun. Boreišis, 
savo choru ir 
s ištikrųjų bu- 

žvaigždė ir 
luinomis pa-

ESTONIA” . .. March 30
LITUANIA” .. . Apr. 17

KAINOS LAIVAKORČIŲ 
Į KLAIPĖDĄ 

Trečia klesa .......................
Ten ir atgal tiktai ...

Turistinė III klesa .........
Ten ir atgal tiktai .....

Valdžios taksai atskirai

NUO GALVOS SKAUDĖJI
MO, SLOGI), UŽSIKIMŠU
SIU ŽARNŲ, VARTOKI! 

“CASCARETS"

Žiniom kreipkitės į bendrove:
BALTIC AMERICA LINE

315 So. Dearborn St., Chicago, III.
3327 S. Halsted St., Chicago, III.
1112 West 35th St., Chicago, UI.
841 West 33rd St., Chicago, III.
809 West 35th Stn Chicago, III.
1723 West 47th StM Chicago, III.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
726 West 18th St., Chicago, IU.
3255 So. Halsted. S’t., Chicago, III.
3252 So. Halsted St., Chicago, III.
4559 So. Paulina St., Chicago, III.

2201 W. 22 St., Chicago, III.
1103 — 4th St., Sioux City, lova.
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“NAUJIENŲ” KONTESTO DEPH 
1739 So. Halsted St., 
Chicago, III. 

GERB. KONTESTO VEDĖJAS: 
Noriu įsiregistruoti ir veikti šiame trečiame 

teste laimėjimui dovan 
ir suteikti reikalingas

Kai kurie žmonės su
deda kryžiumi sa

vo pirštus
Pamatę žvairi: žmogų. Tai labai 

gaila, nes ir vienas ir kitas yra ver
ti musų pasigailėjimo. Pirmutinio 
yra gaila, kad jis yra tokis prieta
ringas ir mano galėsiąs išvengti ne
laimės kryžmai sudėjęs savo pirš
tus, o kito gaila, kad jo išvaizda at
kreipia pirmojo dėmėsi.

Abiem butų labai naudinga, jei 
jiedu pasnnaudotą savo sveiku pro
tu. žvairas akis galima atitaisyti 
gerai pritaikintais akiniais, jei tas 
žvairumas nėra perdaug ilgai sto
vėjęs. Dr. G. Semer.

LIETUVIAI!
BALTIKO AMERIKOS LINIJA•

1 Tai vienatinė ir pirmutine Linija, kurios
/fv—laivai plaukė STAČIAI Į KLAIPĖDĄ 1926 

metais su būriais ekskursantų.
Tėmykit šių 1928 metų ekskursijas TIE- 
SIOG I KLAIPĖDĄ ir prie jų prisidėkit. 
D anksto pasirūpinkit reikalingas popieras

Vasario 16 d.. Lietuvių sve
tainėje, buvo apvaikščiojimas 
dešimties metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktuvių. Šį ap- 
vaikščiojimą surengė vieni kle- 
rikalai-katalikai. Nors kitos 
srovės siūlėsi prisidėti prie šio 
apvaikščiojimo, bet klerikalai 
jų pasiūlymus atmetė ir atsisa
kė bendrai apvaikščiojimą reng
ti. žinoma, buvo galima sureng
ti kitą apvaikščiojimą atskirai 
ir kitoje svetainėje, bet kas iš 
to butų išėję? Gaila, kad kleri
kalai yra tokie vienpusiški ir 
užsispyrėliai.

Nors minimame apvaikščioji- 
me ir buvo keturi kalbėtojai, 
bet visi jie klerikalai, todėl 
vien klerikalų darbus tematė 
ir tegyrė. Kalbėjo kun. ėižau- 
skas, kun. Boreišis. kun. Mase- 
vičius ir adv. J. Jeniolionis. Iš 
visų kalbėtojų tik kun. Borei
šis kiek geriau kalbėjo. Adv. 
.Jeniolionis, kaip ir visados, pra
stai kalia"jo; nors jis gal ir yra 
didelis patriotas, bet yra labai 
prastas kalliėtojas. Viskas, ką 
publika gavu iš jo kalbos, tai 
tik juoko, ką ir pats pastebė
jo, kada publika pradėjo gar
siai juoktis; tada ir pats pik
tai, i publiką pirštu rodyda
mas, subarė: “juokitės, juoki-

CastoriA
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Eilė kriminalių bylų prieš Ku Klux Klano vadus 
Indiana valstijoje atvedė prie to, kad vyriausias Klano 
vadas,' Hiram W. Evans, išsiuntinėjo visiems Ku Klux’ų 
skyriams Jungtinėse Valstijose įsakymą nebedėvėti 
daugiaus maskų arba kitų ku-kluksiškų “papuošalų” ir 

. persiorganizuoti į naują draugiją, kurios vardas bus 
“Knights of the Great Forest” (didžiojo miško vyčiai).

%

Tuo bildu ta teroristinė, kerštą ir neapykantą prieš 
negrus ir ateivius sėjanti organizacija susilaukė negar
bingo galo. O prieš keletą metų daugelis žmonių bijojo, 
kad ku-kluksai galį paimti į savo rankas šios šalies val
džią. Kai kuriose valstijose — pav. Indianoje — jie šito 
jau beveik buvo pasiekę.

Ku kluksai Amerikoje yra daug-maž tas, kas fašis
tai Italijoje./Jie butų, be abejonės, turėję čia dar dides
nio pasisekimo, jeigu po karo Jungtinėms Valstijoms 
butų tekę pergyventi ilgesnį ekonominį krizį: butų bu-; 
vę daug bedarbių, kuriuos ku-kluksai butų vilioję į sa
vo organizaciją.

Niekas tų maskuotųjų “ricierių” išnykimo neap
gailestaus.

HOOVER Už PROHIBICIJĄ

Republikonų kandidatas į prezidentus, prekybos 
sekretorius Hoover, pasisakė stojąs už prohibiciją. Se
natoriaus Borah klausiamas, jisai pareiškė, kad 18-asis 
konstitucijos amendmentas tai — “didis socialis ir eko
nominis eksperimentas, kilnus savo motyvu ir toli šie-! 
kiąs savo tikslu”. Jisai anaiptol nepritariąs to amend- 
mento atšaukimui. i

Demokratinis Hoover’io konkurentas, Al Smith, už 
šitokį jo pareiškimą galėtų užmokėti jam didelį pinigą. 
Nes vidutiniškas Amerikos pilietis galvoja visai prie
šingai. *

JAPONIJOS RINKIMAI

Prieš keletą dienų Japonijoje įvyko pirmą kartą 
rinkimai į parlamentą einant naujuoju rinkimų įstaty
mu, kuris balsuotoji! skaičių padidino nuo trijų iki try
likos milionų.

Dar ne visai pilni daviniai rodo, kad valdžios par
tija, seiyukai, ir opozicijos partija, minseito, laimėjo po 
lygų skaičių atstovų — 214. Kitos vietos parlamente te
ko nepriklausomiems kandidatams (14), darbininkų par
tijai (8), kakušin partijai (4)' ir biznieriams (4).

Visos telegramos iš Japonijos pažymi tą faktą, kad 
žmonės tenai buvę labai susidomėję rinkimais ir ne
kantriai laukę rezultatų paskelbimo. Liaudis esanti di
džiai patenkinta tuo, kad, pagaliau, jos balsas pasidarė 
sprendžiantis krašto valdžioje.

Tuo negali pasigirti Japonijos kaimynai, rusai, nei 
Lietuvos žmonės, nei kai.kurių kitų Europos šalių gy
ventojai. Azija juos pralenkė.

Japonija vienu atžvilgiu pralenkė ir Jungtines Val
stijas, nes jos parlamente jau sėdės 8 darbininkų atsto
vai, o šioje šalyje dar tėra tik vienas — socialistas Ber
geris.

VENGRUOS BAJORAI PRAKIŠO

Vengrijos bajorai, remiami Anglijos reakcinės 
spaudos, jau senai veda propagandą prieš Čechoslova- 
kiją ir kitus savo kaimynus, kuriems teko didesni ar 
mažesni žemės plotai. Nesenai vienas vengrų aristokra
tas, Hadik, kreipėsi į tarptautinį arbitracijos teismą, 
reikalaudamas, kad butų panaikintas Čechoslovakijos 
žemės reformos įstatymas, kuriuo buvo išparceliuoti jo 
dvarai ir išdalinti tarpe bežemių ir mažažemių.

Iš Lausanne (Šveicarijos) dabar ateina žinia, kad 
arbitracijos teismas ne tik atsisakė paremti skundėjo 
norus, bet dar pagyrė žemes reformą, paliuosavusią šim
tus tūkstančių valstiečių nuo bajorų jungo.

Teismuose Vengrijos didikai, matyt, nieko nepeš. 
Gal būt jie lauks progos kada nors atgauti savo dvarus 
ginklu.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams ........... $8.00
Pusei metų ....... -- m______ 4.00
Trims mėnesiams  2.50 
Dviem mėnesiam _ —_______ ' 1.50
Vienam, mėnesiui..... .. .— .75

Chicagoje per iineiiotojusi
Viena kopija 3c
Savaitei —---------------------------- 18c
Mėnesiui --------- 75c

Suvienytose Valstijose, no Chicagoje, 
paltui

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta] i

Metams .... ................     $8.00
Pusei metų_ —____________ 4.00
Trims mėnesiams 2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

KU-KLUX’Ų GALAS

Apžvalga
I I ■■ III I*

ŠNIPAS “LAISVĖS” ŠTABE?

Buvęs l.W.W. organizatorius 
Šmitas, kuris dabar vadinasi 
“Mickevičium” nesenai paskel
bė spaudoje, kad vienas “Lais
vės” redaktorių, išdavęs sulig 
valdžios instrukcijomis, komu
nistą iš Gary, Ind., kuris de) to 
tapo deportuotas į Rusiją. 
Brooklyno laikraštis atsake j 
kitus Smito priekaištus ilgais 
išvadžiojimais ir pliovonėmis, 
l>et apie tą “šnipišką” istoriją 
keistu budu neužsiminė nė vie
nu žodžiu.

Mes jau esame pastebėję šitą 
keistą “L.” elgesj. Bet dabar 
spaudoje pasigirdo ir daugiau 
lokių pat užmetimų tam raudo
nųjų biznierių organui. ‘“Kelei
vis” parašė ve ką:

“Lietuviškųjų komunistų 
vadas P. tarnauja valdžiai, 
šitaip sako žmogus, kuris ka
ro metu pats dirbo Amerikos 
valdžios žvalgyboje ir dabar 
turi tenai pažįstamų žmonių. 
Jis ir dabar turi valdišką 
darbą, bet kitame skyriuje, 
šiomis dienomis, lankydamas 
Bostoną, jis tvirtino, kad 
‘tavorščius’ P. tikrai tarnau
jąs Amerikos valdžiai kaipo 
“šnipas”.
Pagaliau, “Vienybėje” vienas 

korespondentas paduoda turinį 
kalbos, kurią SLA. 5 apskričio 
konferencijoje, 1922 m., pasa
kė A. B. Strimaitis, viešai pa
reiškęs, kad “Laisvė” esanti 
“valdžios žinioje”, štai kaip 
Strimaitis toje konferencijoje 
kalbėjo:

z “Nesikarščiuokite — štai 
jums keletas faktų:

“a) Atsimenate kuomet 
buvo padaryta krata ‘Lais
vės’ adiministracijoje. Areš
tavo Valatką, bet. nė pro du
ris neišgabenę, be tardymo 
paleido ir išvežė tik vieną k i žmonės pasiekė pietinio po- 
‘file’ su nereikalinga korės- liaus lygumą. Jų kelionės tik

slas buvo atsiektas. Bet dėliaipondencija. O pamenate, 
kuomet areštavo Philadelphi- 
joj, Pa., ‘Kovos’ štabą, tai re
daktorius Vidikas net pro 
toileto langą pabėgo, kurio ir 
po šiai dienai valdžia ieško, 
o... nesuranda! (parode į už
pakaly sėdintį vyrą). Ne- 
menkiau valdžia susirupinusi 
ir apie siekelį L. Pruseiką; 
bet ir to... ‘nesuranda’, nors 
jis editorialus ir dabar rašo 
apie valdžios ‘bloguosius dar
bus’; vis tai daroma nukrei
pimui nuožvalgos, kad ‘Lais- 

• vė’ tarnauja tik darbininkų 
reikalams.

“b) Karo metu, kuomet ki
ti laikraščiai turėdavo pri
duoti paštui ištisų straipsnių 
vertimus, ir antgalviuose pa
žymėti, kad vertimas priduo
tas, ‘Laisvės’ editorialai ant 
pirmo puslapio plačiose špal- 
tose juodomis raidėmis iš
spausdinti, prieš valdžią vi
sokių kritikų prirašyta. Paš
tas ‘Laisvę’ praleisdavo be 
jokio klausimo, o kitus laik
raščius sulaikydavo. Ką tas 
reiškia? Ar jums nors kiek 
atėjo galvon šis klausimas?

“Šitais faktais remdamasis, 
aš ir drįstu pasakyti, kad 
‘Laisvė’ yra valdžios orga
nas.”
Pasak “V.” korespondento, 

“Laisvės” redaktoriaus pagel- 
ninkas, dalyvavęs toje SLA. 
konferencijoje, išnyko iš susi
rinkimo, nė žodžio neatsakęs 
Strimaičiui.

SUSIDRAUGAVO SU , 
POLICIJA

Kaip rašo rytinių valstijų 
laikraščiai, lietuviško komunis-
tų vaisko vadas, L. Pruseiką, šimties metų sukaktuvių ap- JO pabėgo. Kelias buvo ly- 
vasario 14 dieną laikė prakalbą vaikščiojime Brooklyno nebuvo gus ir kelionės galas arti. Ant
Newarke, N. J., kartu su poli
cijos viršininku W. J. Brennan.

Prakalbas renge komunistai.

NESVEIKINO “TAUTOS 
VADO”

“Vienybė” skundžiasi, kad
Lietuvos nepriklausomybes dc-

Pietinio poliaus | 
. atradimas
Amundseno planai. — Kelionė 

į Antarktiką. — Whales už- 
takoj. — šiaurinio poliaus 
atradimas.'— Japonų ekspe
dicija. — Antarktiko konti
nentas. — Tyrinėtojų meto
dai. — Kapitono Soott už
rašai. —* Amundseno kelionė 
į polių. — Pietinio poliaus 
atradimas. — Kapitono Scott 
ekspedicijos tragedija.

Prieš šešioliką metų tapo at
rastas pietinis žemes polius. Jį 
surado, kaip žinia, Roald Am- 
undsenas, paskilbęs norvegų ty
rinėtojas. Tai atsitiko gruodžio 
14 d. 1911 m. Kelioms dienoms 
praslinkus pietinį polių pasie
kė kapitonas Robert F. Scott, 
kuris su savo keturiais drau
gais ir žuvo netoli nuo po
liaus.

Iš piadžių Amundsen plana
vo vykti į šiauriils, o kapito- 

fnas Scott į pietus. Tačiau, taip 
sakant, paskutinėj valandoj 
Amundsen permainė savo pla
nus ir pasuko į pietus. Tokiu 
budu tarp kap. Scott ir nor
vegų tyrinėtojo įvyko savo rų- 
šies lenktynes už tai, kas pir
mas pasieks pietinį polių. Abu 
tyrinėtoju atsidūrė Antarktiko 
dykumose ir per kelioliką mė
nesių nebuvo jokių žinių. Po 
pusantrų metų Amundsen su
grįžo, atsiekęs savo tikslą. Apie 
kapitoną Scott vis dar ilgai 
nieko nesigirdėjo. Ant galo, ta
po patiria, jog Scott su savo 
draugais žuvo. Antarktiko pa
sisekė Surasti jų kimus. Palik
ti laiškai ir užrašai skelbė apie 
įvykusią tragediją.

Sausio 17 d. 1912 m. peli

to jie nesijautė laimingi, nes 
jie užėjo Amundseno ekspedi
cijos paliktus ženklus. Savo 
užrašuose kap. Scott daro to
kią pastabą: “Polius. Taip, bet 
visai kitokiose sąlygose, negu 
buvo laukiama”.

Tuo laiku Amundsen buvo 
visai netoli nuo Whales užta
kos. Norvegų ekspedicija atli
ko stebėtiną kelionę, nugalėda
ma visas kliūtis. Bet kapito
nui Scott nebebuvo lemta grį
žti i McCurdo. Ligos, šalčiai 
ir audros sunaikino ji ir visus 
ekspedicijos dalyvius.

Amundsen atvyko į Hobartą 
(Tasmanijoj) kovo 7 d. ir pa
skelbė pasauliui apie pietinio 
poliaus atradimą. Kovo 16 d. 
kapitonas Scott rašė: “Mes ma
tėme pietinį polių ir mes mir
sime, kaip džentlemenai”. Iš 
tiesų, jie mirė didvyriškai.

Amundsen rengėsi kelionei 
be jokio triukšmo. Tiesą pasa
kius, jis planavo vykti i šiau
rius, bet 1909 m. pasklido ži
nios, jog Peary atrado šiau
rini polių. Tąsyk Amundseno 
planai persimainė ir jis nuta
rė kito poliaus ieškoti. Bet apie 
tai žinojo tik laivo “Fram” ka
pitonas ir Amundseno brolis.

Amundsen nenorėjo garsin
tu todėl, kad niekas negalėtų 
jo ekspedicijai pakenkti. O tas 
faktas, kad į Antarktiką vyko 
kapitonas Scott ir japonų eks
pedicija, Amundsenui nedarė 
jokių kliūčių. Tos ekspedicijos 
turėjo labai platų tikslą, — pa. 
daryti mokslišką pietinio po
liaus tyrinėjimą. Tuo tarpu 
Amundseno vyriausias tikslas 
buvo surasti polių.

imtarta pasveikinti Smetoną, 
Voldemaro vyriausybę, armiją 
ir šaulius.

Tokį pasveikinimą jau buvęs 
pagaminęs J. O. Sirvydas, 1x4 
Romos-katalikų federacijos va
das Krusinskas jo “poeziją su 
Smetona” alinote.

Kuomet (laivas “Fram” ap
leido Norvegiją 1910 m. rug
pjūčio mėnesį, lai jis pasiėmė 
su savim 97 eskimų šunis. Nie
kam neatėjo į galvą paklaus
ti, kam tie šunys reikalingi, 
kuomet Arktike jų yra pakan
kamai. Tik kai laivas priplau
kė Madeirą, Amundsen paskel
bė, jog jis plaukia į pietus, o 
ne į šiaurę. Jūreiviai buvo nu
stebinti, nes jie tokio planų 
permainymo nesitikėjo. Tačiau 
jie be jokio pasipriešinimo su
tiko kelionę pakeisti. Scott’o 
laivas tuo laiku buvo netoli nuo 
Naujosios Zelandijos. Amund- 
en pranešė jam apie savo pla

nus ir lenktynės tarp dviejų 
ekspedicijų prasidėjo.

Antarktiko kontinentas yra, 
taip stfkant, ledų gadynės re
likvija. Jo plotas susideda iš 
5,000,900 ketvirtainiškų mylių. 
Klimatas yra labai nepalankus. 
Augmenų ir žemės gyvūnų be
veik nėra. Bet prie jurų ran
dasi nemažai pengvinų ir ki
tų paukščių. Kur-ne-kur kalnų 
uolos yra liuosos nuo ledų; 
šiaip kontinentas baltuoja nuo 
sniego ir ledo. Boss Barrier 
susideda iš ledų sluoksnio, ku
rio ilgis siekia 350 mylių, o 
plotis — 300 mylių. Vietomis 
randasi 100 pėdų ledų kalnai.

Sliackleton, kuris 1909 m. 
aplankė Antarktiką, buvo tos 
nuomonės, jog ta milžiniška 
ledų masė laikosi ant vandens. 
Amundsen su ta nuomone ne
sutiko, pareikšdamas, jog ledų 
masė yra apdengusi salas. Lai
vas “Fram” sustojo Whales už- 
takoj, nes toliau nebebuvo ga
lima plaukti. Pasirodė, kad ta 
užtaka randasi 60 mylių ar
čiau nuo poliaus, negu Mc 
Curdo, kur buvo sustojęs ka
pitonas Scott. Amundsen pasi
rinko nąują Vėlią, o Scott nu
tarė sekti Shacklctono išėdo
mis. Patyrimas parodė, jog 
Amundseno kelias buvo ne tik 
trumpesnis, bet ir lengvesnis.

Tyrinėtojų metodai skyrėsi 
ir kitoj srity j. Scott turėjo vos 
kelis šunis ir kelioliką Man- 
džurijos arkliukų, kurie, ne
žiūrint į savo ištvermingumą, 
žuvo iki vienam.

Amundseno šunų šeima pa
didėjo iki 116. Tokiu budu jis 
turėjo nemažą gyvulių rezer
vą. Užtakoj buvo daug ronių, 
tad dėl maisto rūpintis nerei
kėjo. Kuomet Scott sužinojo 
apie norvegų buveinę, jis sa- 
vo užrašuose padarė tokią pa
stabą: “Mes be baimės ir pa
nikos stengsimės padaryti vi
sa, ką galime. Nėra abejones, 
kad Amundseno planas sudaro 
rimto pavojaus mūsiškiam. Jis 
randasi 60 mylių arčiau po
liaus. Aš niekuomet netikėjau, 
kad jis galėtų tiek daug šunų 
atsivežti. Atrodo, kad jo . pla
nas yra puikus. Bet svarbiau
sias dalykas yra tas, kad jis 
gali anksčiau pradėti savo ke
lionę, ką su arkliukais nėra 
galimybės padaryti”.

Scotto samprotavimai buvo 
teisingi. Spalių 19 d. Amund
sen išsirengė kelionei į polių. 
Jis turėjo ketvertą rogių. Kiek
vienas roges vežė trylika šu
nų. Lapkričio 15 d. jis pasie
kė kalnus. Penkioms dienoms 
praslinkus tyrinėtojai priėjo 
lygumą, kurią Amundsen pava
dino “skerdyklomis”, čia buvo 
paskersta maistui 21 šunys. 
Žudyti išlikimus gyvulius buvo 
nemalonus dalykas, vienok ki
tokios išeities nebuvo. Reikėjo 
maisto kaip ‘žmonėms, taip ir 
šunims. Gerokai pasiilsėję, ty
rinėtojai vėl pradėjo savo ke
lionę. Jie turėjo lik 18 šunų, 

galo, gruodžio 11 d. tikslas ta
po pasiektas. Tą Įvyki Amund
sen savo knygoj aprašo seka
mai:

“Trečiu valandų po pietų ve
žikai vienu ir tuo pačiu laiku 
sušuko: ‘Sustokim!’ Jų rogių 
saikrodis rodė, jog polius ta*

ll’ucific ond Atlantic Photo]

Prof. Johannes Fibiger ii 
Copenhageno universiteto, 192( 
metais laimėjęs Nobelio dovani 
už savo darbus tyrime vėžio li
gos, šiomis dienomis pasimirę: 
Copenhagene, Danijoj.

po pasiektas. Aš negaliu saky
ti — nors aš ir žinau, kad tai 
sudarytų didelio efekto, — kad 
mano gyvenimo tikslas buvo 
atsiektas. Tai butų romantiš
kai pasakyta, bet neatatiktų 
teisybei. Aš geriau pasakysiu 
gryną tiesą: aš nežinau žmo
gaus, kuris butų buvęs taip 
toli nuo savo tikslo, kaip aš 
toj valandoj buvau. Nuo pat 
mažens aš svajojau vykti į 
šiaurinį polių, o dabar atsidū
riau pietiniame.

“Mes nusprendėme, jog esa
me prie poliaus. Žinoma, kiek
vienas musų gerai žinojo, jog 
mes nestovime absoliutiškoj po
liaus vietoj. Su tais įrankiais, 
kokius mes turėjome, nustaty
ti tikrą vietą nebuvo galimy
bės. Bet polius negalėjo būti 
toliau nuo musų, kaip penktos 
mylios i vieną ar į kitą pusę. 
Mes nutarėme apie tą vielą pa
daryti ratą, kurio diametras 
butų 25 mylios, ir tuo pasi
tenkinti”.

Pirmoj vietoj buvo iškelta 
vėliava. Amundsen su savo 
draugais pasiliko prie poliaus 
tris dienas. Per tą laiką jie 
tyrinėjo apylinkę. Po to tyri
nėtojai grižo atgal i Wliales 
užtaką.

Kap. Scott išsirengė kelio
nėn tik lapkričio 1 d. Apie 
gruodžio pabaigą žuvo jo visi 
arkliai. Sausio 3 d. jis atsi
sveikino su ekspedicijos daly
viais ir kartu su Dr. Wilson, 
Bowers, kapitonu Oates ir 
Evans lęse tolimesnę savo ke
lionę. Kadangi visi arkliai žu
vo, tai jie patys turėjo vežti 
roges. Ant galo, jie pasiekė po
lių. Bet koks jų buvo didelis 
apsivylimas, kuomet jie pama
tė Amundseno pėdsakus. Jų vi
si valgai ir kentėjimai nuėjo 
niekais: pietinio polio atradi
mo kreditas teko kitam.

Suvargę, šalčio ir ligų nu
kamuoti jie pasuko atgal. Ei
ti reikėjo 800 mylių. Kelyj už
liko didžiausios audros ir jie 
turėjo sustoti. Pastatytoj pa
lapinėj jie išgyveno 10 dienų. 
Ten badas ir šalčiai juos pri
baigė, — žuvo visi iki vienam.

— K. A.

DtScholfs “
skausmo nėr!

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
Matykit Mr. MAC1KĄ 

PEOPLES BANK 
47 St. & Ashland Avė.

\tviras laiškas SLA.
6 kp. “progresy- 

viams”
O ir visiems SLA. nariams 

komunistams

DrauguČiai, SLA. 36 kp. ir 
nsų SLA. kuopų “progresy- 
iai”-komunistai nariai:
Gavau jūsų ilgą agitacinį 

aišką, parašytą lapės gudru
mu, prieš SLA. Pildomąją Ta- 
ybą, kad ji neva perseki'ojan- 
i “geradėjus” “progresyvius” 

’»LA. narius ir tuomi daranti 
lidelę žalą SLA.

Turiu betgi jums pranešti, 
:ad tokių jūsų laiškų aš nega- 
iu savo kuopos nariams nė 
kaityti, nė parodyti, nes lik- 

• au skaudžiai už tai pabartas. 
Vlat musų kuopos nariai labai 
'erai pažysta “progresyvi ų”- 
comunistų intrigas ir gerai ži
lo kiek jiems apeina SLA. la
bas.

Anais metais, kada Trockis 
^radėjo rengtis keliauti į Rusi
ją, vietiniai komunistai žinoda- 
ni, kad SLA. 105 kp. turi ižde 
icmažai pinigų, tuojau jųjų a- 
jie dešimtis ir prisirašė prie S. 
L.A. Vos spėjo prisirašyti, jie 
luoda įnešimą, kad iš kuopos iž- 
io butų paaukota $100 Trockio 
’aivakortei. 'Pečiaus senieji na
riai atmušė komunistų tokius 
žalingus kuopai reikalavimus.

Tada tie SLA. “geradėjai” 
iradėjo “veikti”. Jie buvo su
tarę pienus visai išardyti SLA, 
105 k p. ir pradėjo vesti savo 
jurviną darbą, (kaip kad šių 
iienų “progrcsyviai”-komunis- 
lai puola dabartinę SLA. Pildo
mąją Tarybą). Retgi ir *tai 
jiems nepavyko. Tada tie “na
bagai” “progresyviai” apleido 
SLA., patys iš jo išsibraukdami; 
net ir musų miestą jie apleido, 
netekę įtakos tarp vietos lietu
vių.

SLA. 105 kp. gi Įgavo gerą 
vardą ir visi garbės verti lietu
viai prie jos priklauso ir joje 
darbuojasi. Netekus “progre- 
syvių’-komunistų narių, musų 
kuopoj dabar gyvuoja broliška 
santaika, nes nėra kam tą san- - 
taiką drumsti ir ardyti sutiki
mą, nesant kuopoje komunis
tams. Visi nariai rūpinasi sa
vo organizacijos reikalais, dar
buojasi jos labui ir gerai ži
no, kas ya tinkami būti SLA. 
centro viršininkais.

Aš patarčiau SLA. 36 kp. 
“pogersyviams”, o ir visiems 
SLA. nariams “progersyviams”- 
komunistains mažiau darbuotis 
Maskvos naudai, l/et daugiau 
dirbti dėl labo SLA. ir abelnai 
visų lietuvių. Tada tikrai ne
reikės skųstis neva dėl SLA. 
viršininkų jūsų persekiojimo. 
O ir visi lietuviai daugiau jus 
gerbs ir neskaitys vien griovi
kais ir Ardytojais, kokiais jus 
dabar esate.

J- A. Urbonas,
SLA. 105 kp. fin. rast.

Dayton, Ohio.

■" —1 —
Tel. Boulevard 0214

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausial 
M. YUŠKA&CO.

4M4 So. Paalln. St, Cblcaco, Hl.

G—"--------- =G
GYVENIMAS 

Mėnesinis Žurnalas 

900 W. 52nd Street 
CHICAGO

Labiau prasilavinę dar
bininkai ir inteligentai 
skaito “GYVENIMĄ” — 
skaitykit ir jus!

Reikalaukit vieno 
susipažinimui

Prenumerata metams .... $2
Pusei metų ................. $1
Kopija ......................... 20c



Penktadienis, vas. 24, 1928 NAUJIENOS, Chicago, III.

Naujšenu uontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Honoratv Komisija:
Dr. K. Kliauga, 
Ona Biežienė, 
Jonas Degutis.

Kontesto Numeratorius:
Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vigilijų*:

Mare Kemešienė.

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio 
30, 1928

Tempus Secundum

šiandie, vasario 24 d., 8 vai. va
karo. Visi kontestantai kviečia
mi jdirbtus balsus priduoti j 
"Naujienų
vėliau virš pažymėto laiko.

Julius Mickevičius, 
“N-nų” Kontesto Vedėjas.

Draugai
Rašo Dr. A. Montvidas

Draugas yra tas, kuris mėgs
ta būti su tavim krūvoj, kuris 

Kontesto Dep. ne tave gerbia ir rūpinasi 
laime ir gerove. Visi kiti 
nės yra arba tavo priešai 
neitralųs tau.

Mes tankiai vadiname drau
gais savo kaimynus, pažįsta
mus, savo partijos ir draugi
jos narius. Daugelis jų yra mu
sų priešai, kiti taip sau 
nės ir tik maža dalis 
draugų.

Kartais mes pradedame 
nyti draugu esant netoli

Hupmobile Karai
Nauji 1928 metų Hupmobile 

karai yra tikru pavyzdžiu gra
žių automobilių. Kiekvienas iŠ 
mus myli, kad jo perkamas 
daiktas butų ne vien patogus, 
stiprus, l)et ir gražiai atrodytų. 
Hupmobile karai kaip tiktai ir 
turi tuos visus būtinus reika
lingumus, kad patenkinus sko
ni. Hupmobile karai jau ne nuo 
šiandie yra žinomi savo geru
mu, savo populerumu ne vien 
grynai pas amerikoniškąją pub
liką, 
metų 
žiūra

bet ir lietuviuose. 1928 
Hupmobile karai savo iš

yra masinanti smalsia 
Kiekvienas karų gerumo

žinovas pripažįsta, kad Hup
mobile karai savo patogumu, 
stiprumu ir išžiūra viršina dau
gumą kitų karų.

Patartina lietuviams, kuriems 
reikia pirktis automobilius, pir
ma negu nusitarsi kokį karą 
pirkti — pamatykite 1928 me
tų Hupmobile. Geriausiai šituos 
karus pirkti pas savo tautietį 
Rapolą Belzeką, kuris yra deale- 
ris Hupmobile karų ir užlaiko 
gana šauniai įrengtą įstaigą, 
žinoma kaipo Balzakas Motor 
Sales, 6012 S. Kedzie Avė.

<

žmo-
arba

žmo-
tikrų

ma- 
kiek

vieną pažįstamą, kuris bent lai
kinai mums nieko blogo nedaro.' 
Tuomet draugų skaitlius taip, 
priauga, kad nė laiko, nė turto, 
negali ištekti ryšiams su jais, j 
Kaip tik tau atsitiko kokia ne-! 
laimė, kaip tik ant tavęs puolė' 
kokia negarbė, kaip tik tau* 
prireikė draugiškos pagalbos,! 
taip greit šitokie draugai ap
leidžia tave ir da neretai išeina 
prieš tave.

Draugus mes pasirenkame to
dėl, kad mes juos mylime, kad 
tikimės iš jų paramos ir pagal
bos reikale ir nelaimėj. Mes ži
nome, kad draugai kovos už 
mus su musų priešais, kad jie 
rems mus, kuomet mes siekia
me laimės ir gerovės. Jeigu ne
būtų taip, tai kokiems velniams 
draugai reikalingi? Ar sykiu 
munšainą gerti ir sykiu už bol
ševizmą valio rėkauti?

Musų draugai iš musų tikisi 
to paties, ką mes iš jų. Vadina
si, vieni kitiems esame reika
lingi.

• jiems maujienas ant metų
Aš čia kalbu ne apie parti-Įarba penkių. Draugai neatsisa- 

nius draugus, o apie paprastus, 
gerus draugus, nes tos pačios 

(partijos nariai, kurie vienas ki
tą vadina draugu, neretai vie
nas kitą net į Turkestaną arba 
Sibiriją ištremia. Aš pats, nors 
ir partyviškiausiu žmogum esu 
apšauktas, iki pat šiol da turiu 
du kataliku ir kokius šešis bol
ševikus, kurie yra mano geri 
draugai, o socialistų, sandarie- 
čių, bepartyvių ir tikrųjų krikš
čionių tarpe mano draugų yra 
keli tūkstančiai.

/f

Rapolas Balzekas

P-as R. Balzekas yra ne vien 
apsukrus biznierius automobilių 
pardavinėjimo srityje, bet sy-! 
kiu savo darbe kostumeriams 
sąžiniškai patarnauja. Apart to 
jo tinkamas apsiėjimas su savoj 
kostumeriais yra tikrai džen
telmeniškas. Kiekvienas apsi
lankęs pas p. Balzaką neapsi
riks, gaus tinkamą patarnavi
mą pirkimo karų reikale — ir j 
jo parduodami automobiliai; 
yra vieni iš gerųjų. Balzekas 
Motor Sales vyresniuoju parda-i 
vėju yra p. James Gapshis, 
mandagus apsiėjime su kostu
meriais ir turįs pilną patyrimą 
šitame darbe. Verta lietuviams 
reikale automobilių pirkimo pa
remti savo tautietį lietuvj per
kant stiprų, gražų Hupmobile 
karą. /

Lietuvis Konfraktorius
Suvedam šviesa* 
elektros Jiegą j nau 
jus ir senus namus 
mainom naujas Kam
pas j senas; duodam 
unt lengvo išmokiji- 
mo.

Metropolitan Electric
Shop

221 & W. 22nd Street
Phone Caual 2691

Ne tikas, o kiekvienas “Nau-, numeruoti Naujienas, o gelbėti 
jienų” l_____
gų. Aš šį sykį neprašau savo | tojais, 
draugų pagelbėti man, nes iri siekti.
“Naujienoms” ir sau padarysiu; kontestantai turime dirbti, o ir 
gero be jų pagalbos. Neišpuola 
draugų pagalba naudotis, kuo
met be jos galima apsieiti. Bet 
“Naujienos” yra mano draugas: 
jos geros man, mano draugams, 
mano mylimoms organizacijoms 
ir mano tautos žmonėms. Kada 
jos siekiasi labiau prasipliesti, 
aš mielai joms gelbsčiu. Kiti 
kontestantai lai kreipiasi į sa
vo draugus ir užprenumeruoja 
jiems “Naujienas” ant metų
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kon-testantas turi drau-'.jums, kad gavus ir tuos skaity- 
kurių jus negalite pa- 
Vadinasi, ne tik mes

kys, nes jiems “Naujienos” 
naudingos ir reikalingos, d tuo 
pačiu laiku jie prigelbės drau
gui dovaną laimėti. Jeigu jie 
laipsniškai išsisukinėja, jie nė
ra jūsų nė “Naujienų” drau
gai. Jeigu jūsų draugai atsisa
kys jums padėti tokiame maža
me reikale, ko gi iš jų galite 
tikėtis didesniame? Jūsų drau
gai ne tik patys turi užsipre-

Garsinkitės Naujienose

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chemiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson BĮ v., 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.

“ Juokudemija”
»

PILNA SVEIKO JUOKO
PILNA PUIKIOS MUZIKOS

PILNA DAINŲ

Bus parodyta

NAUJIENŲ
KONCERTE
Kovo 11 d., 1928
Wicker Park Svet

Pradžia 4-se po piety

Įžanga $1 kiekvienam!

musų ir “Naujienų” draugai.

GERIAUSIA DEL SILPNŲ 
STRĖNŲ

Ar jus kenčiate dėl raišumo mize
rijos, skaudamų strėnų? Jus galite 
gauti beveik ūmią pagalbą naudojant 
Johnson’s Red Cross Kidney Plaster. 
Jis šildo, švelnina ir sustiprina silp
ną nugarą, maloniai masažuoja kū
no audinj su kiekvienu kūno judėsiu, 
tuo padedant atstatyti tinkamą, cir
kuliaciją ir normalę jėgą. Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster teikia nuo
stabiai greitus rezultatus, dėl to, kad 
gyduolės persisunkia tiesiog per odą 
j apimtas vietas — skausmas išeina, 
diegliai apleidžia, jėgos sugrjžta be
veik urnai. Ir jus gaunate patvarią 
pagalbą, irgi, dėl to, kad gyduolės 
veikia nuolatos, kol plasteris laiko
mas prie kūno. Mėgink Red Cross 
Kidney Plaster šiąnakt ir jsitikrink, 
kaip greit jis pašalina silpnų strėnų 
mizeriją.

$70

J

GARSINKITeS “NAUJIENOSE

“REAL ESTATE 
Paskolos Reikalaujamos

Pamatyk Lietuvą Ciiicapj!
Pamatyk dabartinę Lietuvą, pilną išdidumo, nuo

širdumo, ydų naivumo ir humoro, kaip kad matė au
torius. Visa tai bus parodyta dalyvaujant geriausioms 
jiegoms.

GOODMAN3
TEATRE

Didmiesty, ant Monroe St. apie blokas į rytus 
nuo Michigan Avė. Tai bus statoma geriausia šių die
nų komedija i

‘Tuščios Pastangos”

Nedalioj, Vasario 26 diena
Pradžia lygiai 8:00, pabaiga 11-tą vai., durys 

atsidarys 7:00 vai. vakare.

Dalyvauja 40 žmonių

M. Dundulienė, N. Gugienė, M. Balsienė, A. Zavi- 
staitė, P. Petravičiutė-Miller, Dr. K. Kliauga, P. Sta
siūnas, J. Balsis, Ad. Micevičia, A. Benaitis, St. Pilka, 
Al. Micevičius, R. Juchnevičius ir kiti.

Pigios tikietų kainos

Paprastai tokiose vietose ir už tokius parengimus 
būna imama augšta įžanga, o čia duodama visi didelio 
teatro patogumai, minkštos rezervuotos sėdynės, už 
75 centus ir augščiau!

Automobiliams gera vieta

Kas turite savo automobilius — važiuokit drąsiai. 
Čia yra kur pastatyti, yra piečius prie pat teatro, kur 
galima sustatyti daugybę mašinų.

Atsiminkit laiką!

Perstatymas prasidės lygiai 8:00‘ vai. vakare. 
Nesivėlinkit! kas pasivėluos negales pamatyt to kas 
buvo pradžioj ir negalės pilnai suprasti "TUŠČIOS 
PASTANGOS”.

Kviečiame visus ir kiekvieną!
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CHICAGOS
ŽINIOS

Oro linija tarp (’hi- 
cagos ir New Yorko

(.'.baries Lindbergh nuvyko 
Detroitan. Manoma, kad len jis, 
kai kurie biznieriai ir valdžios 
atstovai laikys konferencijų, 
liečiančią projektus įsteigti su
sisiekimų oru (orlaivių linijų) 
tarp Ne\v Yorko ir Chicagos.

♦ ♦ ♦
Thomas, gyv. 1534 W. \Val- 

ton place, jau šešis mėnesius 
nedirbo. Jo žmona Elena, mote
riškė 22 m. amžiaus, laukė kū
dikio. Vakar žmona pranešė vy
rui, kad jai reikės vykti ligo
ninėn. Ji pranešus tai, išėjo 
krautuvėm Sugrįžusi ji paklau
sė vyro, ar jis turėsiąs pinigų 
kelionei, liet vyras neatsakė, 
kadangi jis gulėjo [M'ršautu 
smilkiniu. Duota žinoti polici
jai, kuri išgabeno vyrų vienon 
ligoninėn, o pačią kiton.

P O O
Konkurentai butlegeriai pirm 

mėnesio laiko perspėjo Frankj 
Leonatti, savininką “Soft 
drinks” užeigos, 916 So. Loo- 
mis, neišeiti iš namų. Jis išlai
kė nėjęs per visą mėnesį. Bet 
vakar ryte išėjo. Nespėjo te- 
čiaus žengti 20 žingsnių, kai 
krito nuo dviejų revolverio kul
kų. 

:Js 4t :X
Artimoje ateityje ('hieagoje 

prasidės kontestas iškalbumo 
tarp Chicagos aukštesniųjų 
mokyklų (high scliools) moki
nių. Laimėjęs pirmą prizą mo
kinys gaus 500 dolerių dova
ną sekamo sezono mokslui eiti 
ir padengimą kelionės lėšų Eu 
ropon. 

* * *
Laukta, kad kaip vakar mie

sto tarybos komisijai, kurio.1 
žiniai pavesta studijuoti biliai 
liečiantys gatvekarių ir eleva
torių išnomavimo kompanijoms 
projektus, bus patiekta miesto 
advokato opinijai kai dėl tų 
projektų teisėtumo. 

* ♦ ♦
Chicagon atvyko Louis L. E- 

merson, kandidatas į gubernato
rius Illinois valstijoje seka
miems rinkimams. sakoma, 
remiantys visi dauguma tų re
publikonų, kurie yra priešingi 
dabartinio gulnrnatoriaus 
Smailo, kandidatūrai. Emerson 
čia rengiąs “mašineriją’’ rinki
mams.

o a a
Prasidėjo teismas Dr. Ron- 

getti. Rongetti yra kaltinamas 
tuo, kad jisai padaręs operaci
ją p-lei Enders ligoninėje, dėl 
kurios pastaroji mirusi. 

♦ ♦ ♦
Kiek laiko atgal, tūlas Glaser

IFacitK- and AGantlc Photo I

Mąj. gen. George W. Goe- 
thals, kuris prakasė Panamos 
kanalą, pasimirė nuo vėžio san
do 21 d., New Yorke.

apo nuteistas 10 metų kalėji- 
no už užpuolimą 14 metų 
nergaitės, Dolores Wheelcr. 
Pastaruoju laiku ši byla atnau- 
inta, kadangi Glaserio advo

katas pasirodė teisme su ati- 
devitais, kuriuose mergaite at
kaukia savo gundą prieš Glas- 
irį. Bet teismas negali surasti 
įei mergaitės, nei jos motinos, 
įei patėvio. Jie visi dingo ko
lei kas nežinia kur.

♦

Naktį iš trečiadienio į ket- 
zirtadienį 3,000 Chicagos ku- 
klux.. klaniečių oficialiai per- 
nainė savo organizacijos var
ią. Jie nutarė nebedevėti atei
tyje kaukių ir vadintis “Kni- 
;bts of Grcat Forest.”

♦ ♦ ♦

Ottava, III., šiuo laiku nagri
nėja ma byla jauno farmerio 
Reed’o, kuris išsprogdino di
namitu mokyklą, idant nužud
žius mokytoją, lolą Badford. 
Sakoma, Beed padaręs tai, idant 
tereikėtų vesti merginos.

» ♦ «
Mirė Max Ilart, dalininkas 

r viceprezidentas žinomos Chi- 
agos rūbų siuvimo firmos 
[art, Shaffner and Mar\.

SPORTAS
RISTYNĖS DETROITE

Tarp Chicagos 
Lietuvių
Svarbu!

Penktadienyje, vasario 24 d., 
“Naujienų” buveinėje įvyksta 
Lietuvos Socialdemokratų Re- 

| įnėjų Fondo Chicagos kuopos 
susirinkimas. Prasidės jis 8 

(vai. vakare. Kuopos nariai buki
te visi ir nevėluokite! Bus iš
duota atskaita ir pasitarsime 
ką veiksime toliau

Roseland

skiriama komisija pasiteirauti I 
pas p. Vaičių, ar jisai lankys, 
susirinkimus.

Tečiaus Nntautas pasisiūlo 
pats tą vietą užimti. Vargšas 
tas Nntautas — negali nieku 
budu kliubo valdybon įlysti. O 
juk reikia nepamiršti, kad me
tiniame kliubo susirinkime ji
sai gavo 4 balsus pirmininko 
vietai užimti. Dabar gi kliubie- 
Čiai nenori duoti jam nei vice
pirmininko vietos.

Nutarta surengti vakaras dė
dei Norkui su išlaimėjimu( kaip 
parama). Mat, Norkus yra ran
ką susižeidęs ir jau senai ne
dirba.

KJiubas padėkavojo Domušui 
už papuošimą svetainės buvu
siai vakarienei. —Pilietis.

nizacija. Susitvėrė ji dar 1913 
metais. Iš karto nuomavo savo 
krautuvei vietą. Dabar turi 
nuosavą namą, kuris randasi 
adresu 325 Kensingtbn avė.

Narių kooperacija turi virš 
šimto, t. y. nuolatinių pirkėjų. 
Turėtų jinai jų daug daugiau, 
jeigu nebūtų daugelis lietuvių 
pasitraukę iš Kensingtono ir 
išsiblaškę po platų Roselandą, 
kuriems ir neparanku ir perto
ji į savo krautuvę lankytis.

Savo vakare, kooperacija lei
do dar ir 5 dol. laimėjimui. Kas 
išlaimėjo neteko sužinoti.

Bravo Kensingtono lietuvių 
kooperacijai už gražų vakarą ir 
puikią vakarienę! —A.

Aukos

Lietuvių republikonų kliubo 
susirinkimas

Oi D GOEP'
JUOKAI

Ponia Jonės, jaunavedė, išgirdo 
skambutį.

“Ko nori?” — užklausė ji.
“Sąšlavos?’’ atsiliepė balsas.
“Ne, Jonas”, atsiliepė jaunavedė.

Moteris važiuodama laivu su vy
ru, laike pietų klausia vyro:

“Ar nori, kad tau čia pietus at
neštų ?”

“Ne, mano mylima, tegul jis nu
neša ir išmeta pietus j jurą už ma
ne.”

Sekamą savaitę detroitieČiai 
urės progos pamatyti šaunias 
•istynes. Risis visiems gerai 
’inomas K. Požėla su pagarsė- 
’usiu ristiku M. Ziminu. Tos 
•istynės bus svarbios tuo, kad 
\tzela gins pusiau sunkiojo svo
rio Rusijos čempionatą. Požė- 
a tą čempionatą laimėjo Rusi
oj. Tatai rusams yra ne uno- 
•as, kad lietuvis skaitosi jų ša- 
ies čempionu. Ziminas tad nori 
čempionatą atgauti. Kaip jam 
>avyks, — pamatysime.

“Dzūkas” Bancevičius turės 
usikibti su Detroito lietuvių 
istiku, kuris yra žinomas kai- 
io Young Gotch. Be to, risis dar 
du graikai.

Ristynės įvyks vasario 29 d., 
1 vai. vakaro South Slavic Wor- 
kers Hali, 1343 — 49 E. Ferry 
įve., netoli Russell st.

13 dieną vasario Strumilo sa
lėje turėjo susirinkimą lietuvių 
republikonų 9 wardo kliubas. 
Pirmininkas pakvietė buvusio 
vakaro komisiją išduoti rapor
tą. Raportuojama. Podžiunas 
pasako, kad vakaras geyai pa
vykęs, visko trukę, daug svečių 
negavę valgyti, kaltas dėl šių 
nesmagumų esąs valgyklos sa
vininkas, kuris buvo apsiėmęs 
viską tinkamai priruošti. Tikė
tai dar nesurinkti iš pardavėjų, 
todėl pasakyti, kokias pinigines 
pasekmes davė vakaras, jis ko
lei kas negalįs. Antras komisi
jos narys, Matikonis, patvirti
na pirmojo pranešimą. Nutau- 
tas raportuoja, kad jo darbas 
toje vakarienėje buvęs persta
tyti politikierius kitiems politi
kieriams.

Ketvirtas komisijos narys, 
Šlikas, neatsiliepė. Penktas, 
Bumblauskas, irgi neatsiliepė, 
šeštas, Daratis, šaukiamas irgi 
neatsiliepė. Vienas susirinku
siųjų pastebėjo, buk Daratis ne
norįs grąžinti surinktų už ti- 
kietus pinigų 12 dolerių, todėl 
ir susirinkiman neatsilankęs, 
žinoma, pastaba vieno kurio 
nario apie kitą ne visuomet ga
lima remtis. Tie pinigai gali bu- 
ti ir sugrąžinti. Bet reikia pa
sakyti štai kas: pereitais rinki
mais p. Daratis dirbo demokra
tams, reiškia, buvo demokratas.

Toliaus, Nntautas pasisako, 
kad jis esąs indorsuotas repub
likonų kliubo (p. Piggeto) į 
wardo kommittee narius kapi
toną 5-me precinkte ir prašo 
kliubiečių, kad už jį balsuotų, 
nes jisai tik vienas iš lietuvių 
esąs kandidatas.

J. Nezelskis pastebėjo Nu- 
tautui, kad jis meluojąs saky
damas, jogei jisai tik vienas 
lietuvis kandidatas, nes ir jis, 
Nezelskis, ir Daratis esantys 
kandidatai į 5 precinkto com- 
mittee narių kapitonus.

S. Dombro, kliubo kasierius, 
pataria visiems balsuoti už Ne-
zelskį, kaip seną precinkto gy
ventoją. Tam pritaria kliubie- 
čiai ir ploja.

Naujuose sumanymuose A. 
Nntautas reikalauja paskirti 
vice-pirmininką, nes p. Vaičius 
nesilankąs į susirinkimus. Ka
dangi p. Vaičius tik dar antran 
susirinkiman
rodosi, pastaba buvo ne 
je, bet pirmininkas leidžia svar
styti Nutauto įnešimą. Paskui

Kensington
Kensingtono Lietuvių Koopera- 

tyvės Krautuvės vakaras

Vasario 18 d. vakare, Turner 
svetainėje, vietos lietuvių Val
gomų daiktų kooperacija turė
jo savo 15-tą metinį vakarą — 
vakarienę ir šokius.

Nors buvo šešetadienio vaka
ras, kuomet visi šeimyniniai! 
žmonės užsiėmę savais reika
lais, nors sniego “tranšėjos” 
pūpsojo gatvėse ir oras buvo 
pusėtinai šaltas, nors, pagalios, 
jokių kitų skelbimų kooperaci
ja nebuvo išmėčius, apart išda
lintų (savo nariams) įžangos 
bilietų, tačiaus publikos suėjo 
tiek, kad dauginus nei nebuvo 
galima tikėtis.

Ir visi susirinkusieji žmonės, 
daugumoje Kensingtoniečiai ir 
jų kaimynai, labai pavyzdingai 
apsiėjo. Niekur nesimatė jokių 
“debatų“, kaip kad paprastai 
musų vakaruose pasitaiko, nei

Sekmadienis, vasa- 
sario 26 d..

Vėl susilaukėm artisto S. Pil
kos. Bet iu ilgam. Paviešėjęs 
trumpą laiką, ketina skristi 
“per balą’’, į tą šalį, kur yra 
“bakūžė samanota“, vienoj ku
rių ir mums teko gimti ir aug
ti. Bet prieš išvažiuojant jis, 
lig atsisveikinimui, ateinantį 
sekmadienį,- Goodman teatre, 
duos didelį P. Vaičiūno veika
lą “Tuščios Pastangos”.

Mums teko nemažai skaity
ti iš Lietuvos istorijos, maty
ti daugeli istorinių veikalų; pa
tys pažinotu ir matėm artimą
ją Lietuvos praeitį; matėm 
kaip gyvena Lietuvos varguo
liai, nes patys tuo gyvenimu 
gyvenome, jautėm idealus švie
suomenės, jos darbuotę. Dabar
tinė, pokarine Lietuva yra 
nuims svetima. Mes jos nepa
žystame ir mes tik įsivaizduo
jame ją esant tokią, kokia ji 
buvo musų laikais. Bet viskas 
keičiasi; keičiasi ir Lietuva.

Lietuvos Nepriklausomybes ap
vaikščiojome Lietuvių Audi
torijoj, Bridgeporte.

♦ / ■
Vasario 16 d., dešimties me

lų Lietuvos Nepriklausomybės 
apvaikščiojime Lietuvių Audi
torijoj, Vilniaus lietuvių reika
lams aukojo:

Po $2; Antanas Kiupelis ir
X

Po $1: Vladas Zungaila, J. 
Janušonis, Povilas Balčytis, P. 
Druktenis, P. Mockienė, K. 
Kručias, Jonas Devinskas, Dr. 
S. Naikelis, J. Petrauskas, T. 
Dalingauskas, P. S. Bindokas, 
P. Paulikonis, P. Stanionis, B. 
Janulis, Y. Mineikienė, N. N., 
J. Salas, P. Erkmanas, J. Ba- 
zanskis, P. J. Varkas, P. Gri
gaitis, J. Aistrimas, S. Gordon, 
B. Gura, A. Žukas, F. Dirvc- 
lis, J. Petrulis, J. Selickas, P. 
Račkauskas, J. Rulis, V. Stir- 
bis, S. Šimkus, K. Vaičekaus
kas, M. Skirmontas, Dr. S. Nai- 
kelis, A. šalaševičia, K. Olšau
skas, A. Dobulskis, P. Jonai
tienė, V. Andriulis, K. Vilkas, 
B. Javra, A. Buzgys, J. Bar- 
dauskas, M. Žalpienė, K. Neve
da uskas, V. Vilkimas.

Bendrai su smulkiomis auko
mis, surinkta $82.84.

Aukų rinkėjais buvo: M. 
Zolpienė, J. Švitra, P. Millerie- 
nė, A. Ambrozevičia, R. Mazi- 
liauskienė, K. Baronas, M. Ba
ronienė, S. K. (irišius.

Visiems aukotojams tariame 
nuoširdų aąiu.

— Vilniaus Vadavimo 
Komitetas,

K. Baronas, ižd.

UŽTIKRINA SAUGUMį 
“BAYER ASPIRIN"

Vartokit be jokios Baimes 
kaip Nurodoma ant 

“Bayer” Pakelio

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 vartotojų 
ir užrašomas gydytojų virš dvi- 
dešimtis penkių metų nuo

Slogų
Neuritis v
Dantų gėlimo
Neuralgia

Galvos skaud 
Lumbago 
Reumatizmo 
Skausmų

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

...Bet — rūkykit 01d Gold cigare 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. Siame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi •*

/ 
SLOGOS IŠGYDOMOS AKBA 

PINIGAI HWA«rNAMf

Vi 

35c. 

•lovlkrilo 

užtenka 

dėl AO 

»yklq Nutiplrkit elovl 
keli Handie.

PILNAS ržGANRDINlMAH AKBA 
PINIGAI GRĄŽINAMI

nieko panašaus. Viena, ką bu
tų galima primesti, tai tūlų vy
rukų jierdaug didelį kaimiškų 
dainelių šukavimą, kuris ret
karčiais šen ir ten iš svetainės 
kerčių pasigirsdavo. Tačiau 
tarp visiškai savųjų ir tas jau 
ne taip labai smerktina. Pailsę 
darbo žmoneliai ir truputį “lap-
telėję“, negi iškęs neuždainavę. 
Negi savo jaunystės neprisi
mins?

Pati vakarienė, susidedanti 
iš paprastų, bet labai skanių ir 
švariai pagamintų lietuviškų 
dešrų, kopūstų, bulvių, duonos, 
skanios kavos ir pieminkelių 
buvo apšti. Valgė kas tik no
rėjo ir kiek tilpo. O ir visiems 
pavalgius dar pakankamai liko.

Tai iš tikro buvo viena aps-

Gimsta nauji idealai, nauji 
troškimai. Gyvenimas darosi 
platesnis, įvairesnis; scenon iš
eina nauji typai, nauji žmonės. 
“Tuščios Pastangos“ ir \yra 
naujosios, pokarinės Lietuvos 
veikalas, vaizduojąs pokarinės 
Lietuvos gyvenimą su jo tei
giamomis ir neigiamomis pusė-
mis. Tai bus pirmas veikalas 
('.hieagoje, kuris duos mums 
progos nors truputėlį įžvelgti 
dabartinę Lietuvą. O tai svar
bu ir įdomu. Mes tebesame tuk
siančiais siūlų surišti su mu
sų tėvyne ir mus domina kiek
vienas liaujas apsireiškimas 
Lietuvos gyvenime. Ir tos bus 
pravartu kiekvienam musų nors 
kiškučiu susipažinti su naują
ja, dar mums nepažystama Lie-

čiausių, tvarkingiausių ir ra- tuva. P. Vaičiūnas yra gal di- 
miausių vakarienių, kokių ra- džiausiąs šių laikų lietuvių dra- 
šančiam šią žinią kada nors te-' maturgas. O S. Pilką mes pa
ko tarpe paprastų lietuvių/pa- tys gerai pažystame ir žino- 
rengimų išvysti ir jų dalyviu me, kad jis mums duos tai, ką 
būti. Ypač prisiminus dar ir tai, veikalas vaizduoja. Kiti artis- 
kad vakarienės ir viso vakaro— tai irgi yra rinktiniai. Tas už
imant šokius įžanga tebuvo tikrina nepaprastai gerą vaidi-
50 centų!

Už visą tai reikia atiduoti 
kreditas visų pirma pačiai koo
peracijai, o ypač jos uoliam ir 
nenuilstančiam, visa širdžia 
kooperacijai atsidavusiam ve-
dėjui, p. Pinikiui, ir vakarienes 
šaunioms šeimininkėms, kurių 

neatsilankė,' tai, pavardžių, apgailėtina, rašan- 
vieto- čiam neteko sužinoti.

Kensingtono lietuvių koope
racija yra jau gana sena orga-

( n imą.
'fodel vasario 26 d. liks il

gam laikui atmintina diena, 
tiems, kurie tą dieną, teisin
giau vakarą, bus Goodman tea
tre. — KIt

i \

ATĖJO Liaudies Balsas 
Naujiį 1928 m. No. 1. Kai
na tik 5c. Galima gauti 
“Naujienose”.

Kur jo kojos
JONUKAS, žiūrėdamas i di

delį sieninį mokyklos laikrodį, 
klausia, kode! laikrodis jau ke
lintą dieną rodo tą patį laiką. >

MOKYTOJAS atsako: Tai 
dėlto, kad laikrodis stovi.

JONUKAS.—Kaip jis gali 
stovėti, jei neturi kojų?

EIK SU MINIA
Plieninis valgomo kambario karas 

Uždėtas ant truck chassis 
‘‘Sclf-Propclling”

ši važiuojama virtuvė yra ką tik 
užbaigta, turi vėliausios mados pa
gerintus Įrengimus, elektros šviesų 
ir kerosino pečiukus.

Kaina $3,500
$1,500 cash, kitus j 12 mėnesių iš
mokėjimą. Lunch karai daromi pa
gal jūsų nurodymus.
Austįn Welding Works

553 W. Quincy St.

bohemian styU
GENUINE

MALT-EXTRACT.
COnCENTPATED -

^IME BARLEY MALT
Packed by

MALTAS

Viena iš seniausių įstaigų, ‘ ge- 
Žiainsia patarnauja dėl visų, geriau
sias Bohemian style šviesus ir 
tamsus su apyniais ir be apynių, 
gerai sutaisytas stikliniuose induose. 
Išbandykite musų maltą, busite pil
nai patenkinti. Mes nuvežam j visas 
dalis miesto.

G. JOKUBONIS
1747 S, Halsted St. .

Tel. Roosevelt 7552

■ Simano Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Dr-ja "
skolina pinigus ant lengvų išlygųJ Ben. J. Kazanauskas, Raštininkas i

ra 2Z42 W. 23rd Place. Roosevelt 8887
■ ■ 
B 5 a B B BBBBB B B B B B B BB B BBB ■■■B1W ■■■■■■■■■-

' ATYDA LIETUVIAMS ’
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, įdedant porčius, statom mūrinius ir medinius garažus.

AJAX CONSTRUCTION C0.
2206 Milwaukee Avė., Tel Brunswick 4707 ir Tel. Irving 5475 

------- —-------------- -

THEM DAYS ARE GONE FOREVER Plunk Thi» on Y our Potentiometer.



Penktadienis, vas. 24, 1928

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake
Gyvename bombų sprogdini

mo gadynėje. Jau ne kartų bu
vo pranešta “Naujienose”, kad 
to ar kito aukštesnio Chicagos 
valdininko namas apardyta 
bombos. Vienok esama ir kito
kių bombų. Nesenai šioje apie- 
linkeje, regis, Sihool Hali salė
je, vietos politikieriai, kuriems 
vadovauti turi pretenzijų p. 
Kucbarskis, surengė prakalbas. 
Kalbėjo politikieriai, kalbėjo, 
tik staiga bomba sprogo. Už
mušti nieko neužmušė, net ir 
nesužeidė, tik dujos ėmė grau
žti susirinkusiems akis.'‘Mat 
buvo mesta vadinama “tear” 
bomba. Kaltininkai nesurasti, 
bet mitingas, sakoma, buvęs su
gadintas. — Reporteris.

Roseland
SLA. 139 kuopa sekmadienio 

vakare, vasario 19 d., turėjo 
vakarą su vaidinimu veikalo
“Daktaras iš prievartos”, Stru- 
milo svetainėje.

Kadangi š’ Susivienijimo: 
kuopa randasi komunistų dik
tatūros globoje, tai ir vakaras I 
išrodė lyg koks komunistų jo-' 
markas. Štai prieina prie manęs 
viena sesutė iš “progresisčių”. 
Siūlo pirkti komunistinį laik
raštį, kalendorių, kokių ten po
pierių. Atsisakau. Prieina kita. 
Taip pat atsisakau pirkti, žiū
riu, jau trečia atslenka. Trau
kiuos į šalį manydamas, kad i 
gal atsistojau ant kelio, kur se
sutės turi vaikščioti. Atsisto
jau pasienyje, nuošaliai, bet ir 
ten, kaip nuo blakių, negaliu' 
pasislėpti. Nuėjau ir atsisėdau 
kėdžių eilėje. Tenai pagalios ra
dau ramumo, o gal joms nusi-|
bodo prie manęs lysti.

Prasideda vakaro prognunas. 
Šarkiunas paaiškina, kad busią 
lošiama ir kad lošime dalyvau
ja kuone vieni vietinės kuopos 
nariai. Bet kokie tie lošėjai, jis 
nepasako. 0 kadangi spausdin
to programo nebuvo, tai reikė
jo nors pasakyti, kas dalyvau
ja vaidinime.

Vaidinimas išėjo vidutiniš
kai. J. Bobelis vaidino labai | 
gražiai, publika turėjo sma
gaus juoko, nes Bobelis yra ge
ras komikas. Gerai vaidino ir j 
A. Lukošaitė, prasčiausia gi —• 
J. Stančiauskas ir Matikonienė.

Publikos buvo nedaug. Kuo-1 
pai vargiai liks pelno.

0 O 0
SLA. 139 kuopa rengia pra

kalbas sekmadienyje, vasario 
26 d., Strumilo svetainėje. Pra
sidės jos 1:30 i>o pietų. Kalbės 
A. Lietuvninkas ir Dr. Graiču- 
nas. —Narys.

Susižiedavo
Juozas Bladžius — Blatz (iš 

Maywood, 111.) susižiedavo su 
p-le Liudvika Griciūte, gyvenau-' 
čia Chicagoje, Morgan ir 59 
gat. apielinkėje. Vestuvės bu
siančios ateinančią vasarą. R.

I A + A
JONAS DOUGAL

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 22 dienų, 7 valandą 
vakare, 1928 m., sulaukęs 35 

I metų amžiaus, gimęs Rusijoj,
■ Amerikoj išgyveno tik 8 me-
■ tus. Paliko dideliame nuliudi- 
I me moterį Pauliną, po 1 tėvais 
I Taroidaitė ir gimines. Kūnas

pašarvotas, randasi Palacz ko
plyčioj, 1916 W. 22 St.

Laidotuvės jvyks su bu toj va- 
|\sario 25 dieną, i vai. po pie- 
I \ų iš Palacz koplyčios bus nu

lydėtas j Tautiškas kapines.
vhū A. A. Jono Dougal gi

li minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 

C atsisveikinimą.
Nubudę liekame, 

Moteris ir Giminės.
LaidotiHėse patarnauju gra- 

borius F. E. Palacz, Tel. Ca
nal 1267.

K. Budrys vaidins tragedijo- 
, įe “Kiestutis” Butrimo rolėje 
į sekmadienyje, vas. 26 d. School 
House salėje, 48th ir So. Liono- 
re st. Pradžia 7:30 v. vakaro.

Artistė p-lė Jozevs- 
kaitė netrukus 

bus Chicagoj
Mums praneša, kad operos 

dainininkė p-lė Kamilija Jozev- 
skaitė parvyks į Chicagij i>a- 
baigoje šios, ar bent pradžioje 

i ateinančios, savaitės.
Per pastarus kelis mėnesius 

>-lė Jozevskaitč buvo New Yor- 
ko Operos kompanijos narys, 
gastroliavo įvairiuose miestuo
se ir turėjo didelio pasisekimo 
kaip pirmaeilė dainininkė ir ar
tistė.

Town of Lake
Davis Sųuare parke

Vasario 27, mergaitėms mo
kintis siūti klesos.

Vasario 28, mergaitėms ran
kų darbų pamokos.

Kovo 1, berniukams pamokos 
rankų darbų, 3:30 v. p. p.

Kovo 1, bus pasaka temoje 
“Woodmen of tbe World”, va
kare.

Kovo 2, knygyno skaitytojų 
klubo susirinkimas.

X

IZIDORIUS MARTINAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 21 dieną, 10:00 valan
dą ryto 1928 m., sulaukęs 31 
metų amžiaus, gimęs Šakių 
apskričio, l’aažerių vaisė., Sut
kų parap., Marguvos kaimo. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Stanislavą po tėvais Dam
brauskaitę, 2 pusbrolius: Joną 
ir Pranciškų Sutkų, o Lietuvoj 
tėvą, motiną, brolį ir seserį. 
Kūnas pašarvotas, randasi 933 
W. 33 St.

Laidotuvės jvyks subatoj, va
sario 25 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namų į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Izidoriaus Marti
naičio giminės, 'draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. P. Mažeika, Tel. 
Yards 1138.

A A
JONAS JVONAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Decatur, III., vasario 20 dieną, 
5:00 valandą vakare, 1928 m., 
sulaukęs 33 metų amžiaus, gi
męs Mariampolės apskr., Ru
dos parapijos, Panoreikiupių 
kaimo. Amerikoj išgyveno 15 
metų. Paliko dideliame nu
budime moterį Magdaleną po 
tėvais Norkaitę, dukterį Aldo
ną, brolį Franciškų, 3 pusbro
lius, Juozapą Smailį, Kazimie
rą ir Antaną Ivoniučius ir gi
mines, o Lietuvoj motinėlę, 2 
seseris ir 2 švogeriu. Kūnas 
Sašarvotas, randasi 6605 So.

ichinond St.
Laidotuvės jvyks pėtnyčioj. 

vasario 24 dieną, 2:00 vai. po 
pietų iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. J. Jvonaičio gi- 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse iv suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Duktė, Brolis, 
Pusbroliai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Visuomio “disputai” 
su “draugu” An

driuliu
Seredos vakare Lietuvių Au

ditorijoj dviejų religijų skel
bėjai turėjo debatus: Visuo 
mis ginčinosi su “drg.” Andru
liu. Klausytojų prisirinko virš 
šešių šimtų; matyt, kad tikė- 
jiniiškaiš dalykais Chicagos lie
tuviai yra užintereeuoti. Visą 
tvarką laike debatų vedė adv. 
K. Gugis.

Reikia pasakyti, kad tvarka 
buvo pavyzdinga ir publika už
silaikė tvarkingai, išskyrus ke
letą bolševikų, kurie laike Vi
suomio kalbos garsiai triukš
mavo. Tačiau kuomet jų apaš- 
talas Andrulis kalba, tai jie ty
li.

Patys debatai buvo gan nuo
bodus in iš pašalies žiūrint 
atrodė, kad didžiuma publikos 
nesuprato apie ką ‘ėjo ginčai. 
“Draugas” Andrulis, matyt, 
nėra apsipažinęs ne tik su Vi
suomio tikėjimu, bet ir abel- 
nai su tikėjimu ir tas kliudė 
vystytis patiems debatams. Vi
sliomis neturėjo į ką rimtai at
sakyti.

Nors debatai pasirodė pul>- 
likai nuobodus, tačiau bolševi
kams jie išėjo pelningi, nes jų 
iždui paliko virš šimtas dole
rių. — P. M.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musą patar na vi 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran 
gus. todėl kad neturi

i me išlaidų užlaikymui 
■ skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

“S. D. LACHAVICŽ
Lietuvis Graborius ii 

Ha Ižam notoj as

2314 W 23rd PI 
Ckilagou I1L

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

J, F. KADŽIUS
- PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar

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

ei, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Canal 6174 
YRIUS:

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115
Baigusi ak u š •- ..
rijos kolegiją; 
ilgai nraktika- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki 
tokiuose reika 
luošo moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o re 
šito pagelbą 
Valandos nuo * 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

-AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Unlveraal

State Bank ....
Moteryi ir mergi
nos kreipkitės su 

-eikalais nuo 12 iki 
s vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

NAUJIENOS, Chicago, m.1
HZllI^i I HMil.l l. i... i, .........................................-.............................. — -   ' - -

PRANEŠIMAI
North Side ir Kitur. — šiuomi 

pranešu gerb. bankieto dalyviams, 
pagerbimui gerb. Dr. A. Montvido, 
visuomenės veikėjo, kurie turite ti- 
kletus, tai neužmirškite šį šeštadie
nio vakarą, vasario 25 d., dalyvau
ti. Tie kurie nepirkote, bet mano
te ateiti, tai neapsivilkite, nes ne
busite įleidžiami. — Komisija.

Nauji Visuomio Debatai. sekma
dieny, vasario 26 d., 2 vai. dieną, 
Mildos svetainėj (3142 S. Halsted) 
VisuomLs prirūdys kataliku bei 
krikščionių tikybos tuštumą ir blo- 
dingumą, o jų utstovai sins. Pirmi
ninkaus adv. K. Jurgelionis.

Pėtnyčios vakare Delmar Sočiai 
Club iŠ Cornell Sųuare perstatys 
"The ^Iypochondriuc’,. Mark White 
Square Svet., 29 ir Halsted St. Pra
džia 8:15 vakare. Tikietus galite 
gauti pas M r. Rausch.

i' ' 1

Akių Gydytojai
Pastabas Mano ofisas dabar randasi

L1E1LV1S AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

risti 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
itikimuose egzaminavimas daromas 
-u elektra, parodančia mažiausia* 
<laidas. Specialė atyda atkreipiama 
( mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
ki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
1712 South Ashland A venų e

Phone Bojievard 7589

Jei abejoji apio savo akis, eik pa*
Dr. A R. BLUMENTHAL

OPTniViETRISl

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenąą 

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

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis 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 Avense

Telefonas Boulevard 7820
Reti., 6641 South Albany Avense 

Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, fl-8. Nedėlioj 10-12 d.

A. MONTVID, M. D.
IS79 Milwaukee Avenue, Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St.„
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107
V alandos

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

Res. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicasok III

Telcphono Republlc 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwell St.

Valandos nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakare 
CHICAGO, ILL.

Off. & res. Yards 3557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
3401 So. Halsted Street

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

Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

Telophone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

Lietuvis dentistas
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO
■ »>  .......................... . 1 fl**

Phono Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 |
CHICACiO. ILL,

Įvairus Gydy to jai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH 

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Ros. 3201 South VVallaco Sirret

ice Boulevard '<042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekoe 
CHICAGO, ILL

A. K. Rutkauskas, M. D
4442 South VVestern Avense 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160 

f Nuo 9 iki 12 vai dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

OS. MARGIRIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 
s:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12♦ __

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 dieną ir 6:30 iki 9:30 v.
1608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago. III.

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

Prospect 1028
Res. 2359 S. Leavit St, Canal 2330 

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

Ofiso Tel Victory 7188
Bez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3213 So. Halsted St.

įvairus Gydytojai_
G Y OO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

DR. J. W.BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuu 2:3b iki 4:80 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1724 S, Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 S'o. Halsted St„ Chicago 
arti 31at Street

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

Telephon« Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

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

Res. Telephone Plaza 3200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

Ofisas ir Laboratorijai
1025 VV. 18th St. netoli Morgan St
V alandos: Nuo 10—12 pietų it 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 8110 

Naktį Su. Shore 2288, Boulevard 6488

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai .... — 

Ofisas
4729 South Ashland Avense, 2 Isbos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaru, Nedėl. nuo 10 iki 1*4 ▼. dieną.

Phone Mt(iway 2880

, Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenuo
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M* 

Seredos vakure uždaryta
Nedėlioj pagal sutarti

Advokatai
JOSEPH J. GRISK 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2800

Namų Telefonai. Republic 9725

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.

-------------------r

, A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 VVest VVashington Street

Cor. Washington and CIarks Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8895

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearhorn St.. Room 1111
Telefonas Central 4411 \

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pie' 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St.
% Tel. Boulevard 1310
Vai,: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketvergą
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 VV. 22nd S't. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randolph 1084. — Vai. nuo 9—6 

ValcBriiis
8241 South Halsted St.

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

Pėtnyčios

CLASSIFIED ADS.
——i--------------■——

Educational
______Mokyklos_____________

Banjo Studentams! 
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
teijor banjo, kaina $38.75, labai leng
vais išmokėjimais.

Instrumentai prirengti su gražiu 
resonator vėliausio tamsio walnut 
medžio. Įskaitoma skrynutė. Šis spe- 
cialis pasiūlymas tiktai trumpam lai
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30 
vakare.

Mumford Music
Studios,

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

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

Miscellaneous 
_______________įvairus______________  

SOL ELLIS & 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

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuleisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ 
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO.» 4532 
Cotta!ge Grove Avė.
-------------- į --r   .................*—— ■■■■■»■— 1 ’ ' •’ - — 

KAM MOKĖTI daugiau už anglis, TAISOME KAMINUS, 3 prakiu- 
kad mes galim datsatyti jums už ■ rimus užtaisome už $3. Darbas ga- 
$6.50 toną už car load iš Illinois rantuotas.
Southern kasyklų. Jos yra dideliais C. MOSER
šmotais. 615 E. I8th Placc

Boulevard 1036 Yards 1031

[CLQSSlF?Et> a!3sJ
Miscellaneous

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise- 

I kimą. Idaho, Washjngton ir Oregon 
valstijose dar’prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
Vietų jf.skotojams pigus 
EKSKURSIJŲ T1KIETA1. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių infonnacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railvvay, 
St. Paul, Minn.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Ken- 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas Ge

ras patarnavimas, žemos 
kainos.

^STHEIMS. 1912 Sc. State Streot.

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, fumas ir gasinių 
pečių Ir taisymas jų. American 
Stove Repair Works, 3110 Went- 
worth Avė. Phone Victory 9634.

Business Service
Biznio Patarnavimas

J. W. Beaver & Co.,
BUDAVOTOJAI

2044 N. Fairfield Avė.

Sastatys ir finansuos bungalow, 
-3 flatinius, krautuves ir apt. ant 
jūsų loto. Teikiame planus ir ap- 

skaitliavimą.
Phone Independence 0878

Bridgeport Painting 
' & Hardware Co.

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

3149 Šo. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S- RAMANČIONIS, Sav.

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias iš lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Įvvedam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros 

reikmenis, fikčerius ir t. t.
W. P. Stephan Electric Co., (not inc.) 

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

IŠKABŲ malevojlmas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

50% PIGIAU už sausį ir vasari, 
'’leitseriavimas, popieravimas, cal- 
im, malevojimas. Matyk mus šian- 
ie, 

Brunswick 5023.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1821 
MR. PARIS

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

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

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

MALEVOJU, dekoruoju — darbas 
pirmos rųšies ir garantuotas. Male
vojimas ir calcimining, labai geras 
darbas. Tel. Lincoln 0474.

PLUMBER1S — garo ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864.

NAMŲ KONTRAKTORIUS. Mu- 
rininkvstės, karpenterystes, cemen
tinis darbas, pleisteriavimas, taisy
mas namų, garažų nebrangiai.

STANLEY S1WIEC & CO.
1076 N. Hermitage Avė.

Humboldt 5556

KAFKA ROOFING CO.
(Not inc.)

Kontraktoriai, visokios rųšies stogų 
dengėjai.

5830 W. 22 St. Cicero, III. 
Tel. Cicero 1320

MALEVOJAM, dekoruojam — At
sigaukit šiandie, jus busite užganė
dintas. Kas nors naujo. Vienatini to
kios rųšies mechanikai Chicagoje. 
Lawson Painting & Decorating Co.

Kedzie $556.

PERKRAUSTOME
i visas miesto dalis, nebrangiai.

HARVEY & CO.,
Not Inc.

1357 W. Lake St. Monroc 0056
Vakarais Monroc 6629
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For Rent Automobiles Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Personai 
Asmenų Ieško

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

wrights. Rašyk šiandie. Patentų 
reikalais kreipkitės prie manęs 
Silnu užsitikėjimu. Teisingai 

reitas patarnavimas.
B. Pelechowicz

Registered Patent Attorney, 
2300 W. Chicago Avė. 

Dept. 7 
Chicago, 111.

8U 
ir

VYRAI
Jus galit dirbti dalį ar
ba pilną laiką, savo 
apielinkėj, aš jums ge
rai mokėsiu už 'atstova

vimą manęs.
Jei jums reikalingas dienomis 

bus, arba galite dirbti speciali 
bą tarpe savo pažystamų, aš 
kesiu jums labai gerai už jūsų 
bą. Man reikalingi vyrai

RENDON 4 kambariu flatas, pir
mame arba antrame auKste, pečiumi 
šildomas, yra elektra, naujai vami- 
šiuotos grindys, rendos $18. 3365 S. 
Morgan St.

RENDON 4 kambarių fialas, nau
jai dekoruotas, yra elektra ir tol
intas, $15 į mėnesį 4221 S. Wells st.

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tek Lafayette 6738-6716

JĖšKAU savo brolio Prano Mile
rio. Aš jam rašiau du laišku, bet 
nuo jo atsakymo jau visi metai 
gavau. Jis pats arba kas kitas 
lonėkite man apie jį pranešti, 
siu dėkingus.

MARIJONA PLOKIENfi- 
MIRERIUKft

R. 1, Box 75, Fauntain, Mich.

ne- 
ma- 
bu-

A. OLSZEWSKI
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant

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

vakaras

IEŠKAU Augusto Sidabro, gyve- 
I na Chicagoj. Prašau labai dėgingai, 
kad atsišauktum laišku pas mane.

1 Frunk Abbott, Morgan Town, W. 
Va., Chaplin Coal Co.

dar- 
dar- 
mo- 
dar- 

kurie 
dirbtų man nuo 9 ryto iki 5:30 va
karo. Jus galit atlikti man tą 
darbą jei esate teisingus ir kluusy- 
site mano nurodymų. Jei jus nori
te uždirbti pinigų ir suteikti džiaug
smo ir laimės savo šeimynai, jus 
turėtumėt atsiliepti į ši laišką. Nie
ko geresnio jums negali būti pasiū
lyta Chicagoj, kaip šis darbas.^

Aš jums suteiksiu puikiausią na- 
4bą ir turėsite progą uždiniti 

reikalingi tik 
j vyrai, 

igų. Nežiūrint 
kur jus gyvenat, 
darbui.

na ir vaikų,

RENDAI Storas tinkamus bile 
kokiam bizniui. Garu šildomas.
Naujas namas. Vėliausios mados, 
randasi 3837-89 So. Halsted SI.
Atsišaukit prie savininko 

P. ADOMAITIS 
6630 Talman Avė. 

Prospect 3938.

TIKRI BARGENAI
AuIcAIoh njAif'H. včllnilHlą inodrilų, 

vartoti) kari).
(HRYHLER. 1927. 92 (’oaeli, l<nl|»- 

nauliiH ... ........ ...........................
BI'ICK 1928 Hi'tiati, kaip naujai
CHRYSLER 1928, 72 milan. kaip 

naujai . ................ ... — ..........
J’ACHARD 192(1. Htraiirht. 8-5 pa-

Hažii'i'ių. midau ........ ...........................
CHHYSLER 1927. N<» irclan. kaip 

naujai .. ..
PON'l'IAC 1928.
LINCOLN 1927, 7 paiažierių, m*dan, 

naujai ........................ ...........................
( Alill.l.AC 1927, 5 )»niuAh'rii) ledftn.

IIIIUPIM ..................... . ................... ..
CHHYSLER 1927. rotulitor, Koranu*

Htovyje ........................................................
JOHDAN 1927 įtrnight 8 įnori road- 

itcr

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

$1150 
$ I 075
$1260
$1 15(1 
$1050 

4 <lur., Liindiiii Milini $760
$2750 
$1750

$475
$075
$060
$050
$876
$400 

dykai kitUH | 
viikaraiH ir

PARSIDUODA APTIEKA. * 
KAMPINIS NAMAS, 
OF LAKE APIELINKĖJ.

TEL BOULEVARD 75-11

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 1 
čemė, pigi renda, daromas geras 
biznis, einamo lauk iš biznio. John 
Gelzaines, 5108 S. Robey St.

Rcal Estate For Sale
Namai-žemi Pardavinri_____

GRAŽUS NAUJI NAMAI 
kambariu bungalow Bevnrly 

-- į Ilills, areli valgomo kambario lubos, 
T0WN stikliniai porčiai, tile grindimis va

na ir lietaus lašai, beržo trimas, 40 
pėdų lotas. Conover indų plovimui, 
ramatykit demonstruojamus. Atdara 

I voKarais. Carlson Construction Co., 
i 10838 S. Talman.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Mums reikia - lietuvių 
tiniai ir mėnesiniai išmokėjimą, be automobilių salesmanų 

h At tt lA nnbalrt Alno */ I _ — —_ .nuošimčių iš anksto. Mes darome 2 
ir 3 morgičius labai žemu komisu.

LINCOLN LOAN ASSOCIATION 
1931 Mihvaukee Avė., 

netoli Westem 
taipgi 

3166 Lincoln Avė.
Room 301 

netoli Ashland

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės

asmeniškai ar laiškais.

NAUJ IENOS

MES turime gerų vietų su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 

įsu tikra ambicija prie automo- 
; bilių biznio. Mums nesvarbu 
•jūsų patyrimas, jei tik jus tu- 
i rite užtektinai apsvietos ir rei- 
• kalingų asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj. w

Reikia mokėti lietuviškai ir Į
turėti norų dirbti.

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

gelbą ir turėsite 
daug pinigų. Man 
geri, teisingi, myljpti darbų 
kuriems reikia 
kas jus esat 
jus galit tikti t 

Jei jus turite še 
iųs privalėtumėt atsakyti į šį skel
bimą. Jei jus esat nesenai vedęs, 
jus turėtumėt atsiliepti j šį skelbi
mą. Aš turiu pinigų dėl jūsų, tik 
noriu, kad jus atsilankytumčt ir pa- 
gelbėtumėt man. Jus pamatysite, 
kad mes esame draugiški ir norime, 
kad jus uždirbtumėt daugiau pinigų, 
negu dabar gaunate. O jei dabar 
nedirbate, tai būtinai pasimatykite 
su manim. Šis darbas yra leng
vas ir nereikalaus nuo jūsų dirbti 
ką nors negalimo. Aš noriu jums 
pagelbėti, jus tik atliksite dėl ma
nęs kai kuriuos dalykus tarp savo 
žmonių ir jus tą lengvai galėsite at
likti.

Jus man reikalingas. Malonėkit 
atsilankyti ir pasimatyti su manim 
pėtnyčioj, vasario 24, K vai. vakare 

Allen. 
pinigų čio- 
galite atsi- 

seserį, jei 
kaip namie 
draugiškoje

PARDAVIMU1 gražus grojiklis 
pianas pigiai. Man reikia pinigų, 
atsakantiems žmonėms parduosiu 
už $125, cash $50, o kitus po $10 į 
mėnesį. Mr. Grinius, 6512 South 
Halsted St., Ist floor.

1928, 4 (lurlmlH nedari, kaip 
naujai ....... . ........ ................... ........

STl’IlEBAKEIt. 7 pHHiižieilų n<<I.iii. 
kaip naujai 

AUBIRN 1927. 
naujas ......................................................

50 kitų vėliaiiHių modelių lenvlų 
karų nuo ... ...... .......... $10o iki
Viii karai garantuoti it teikiamai 

patarnavimai. Tik biik jmokčti, 
12 nibu 18 tnčnesių. Atdara 
nedėhomii iki 10.
NORTH AVENUE MOTOR SALES 
37:1011 W. Nurth Avč.. Phone Capltol 3350

Mport Rcdnn. kaip

M & K Motor Sales

1739 So. Halsted St.

Chicago, 111.

KUOMET JUMS 1
NIGŲ, ATSIŠAUKIT PAS:

Eightcenth Bond &

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gera progą dėl 
, lietuvių salesmanų pardavinėti va- 

t-. tu 1 dovaujančius produkus General Mo- 
RrJKIA PI- I tors Corporation. Salesmanai turi 
-----  _. - ( gerai kalbėti lietuviškai, kad tin

kamai išaiškinu* dalyką *avo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo-

„ jau atsišaukia. Atsineškit su savim Mortgage Organization ir šį skelbimą. Faget Buick Co.,
1618 W. 18th St.

I. F. DANKOWSKI, Prez.
C. J. DANKOWSKI, Sekr Ižd.
Pirmi, antri ir treti morgičiai 

Tel Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. * Greitas 
patarnavimas.

ir šį skelbimą, faget bi 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 8832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St. Cicero, 111.

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

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

FONOGRAFAS ir vargonai, $50 
už abudu, cash arba išmokėjimu, 
G136 So. Halsted St.

Radio

cnirniroR itenaluM Ir atsakančiam! vartotų 
karų pardavinėtojai, 10(1 garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame inochaniAkunn- 
Htovyje, karai parduodami nuo $180 ‘’- 
$2000. Mes turinio karą kuriH tinka 
kieiUH reikalaniH. Canii, IžiųokėjiniaiN, 
naitt. 

6811-13 So. HaUted St.

iki 
viio- 
mai-

Dodge ’27, Sedan ....................... $475
Chrysler 27, Sedan ................... $595
Hupmobile ’25. Sedan ............... $350
Nash ’27, Sedan ....................... $700
Hudson ’27, Sedan ................... $550
Buick ’27, Sedan ......................  $650
Studebaker Sedan ....................... $550
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais. 

2560 So. Halsted St. 
Atdara visada

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

KEIKIA VYBŲ
Išmokti automobilių plovimo, 
tepimo, simonzing. Uždirbsit 
daug pinigų po 3 savaičių mo- 
kinimos.
Chicago Auto Service Bureau 
309 S. !<a Šalie St. Room 101

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

J NAUJIENŲ SPULK4 esate kviečiami atsikreipti į “1' 
20 serija prasideda nuoįiienų” Konteato Dep- asmeniSkai 

sausio pirmos, 1928 metų 
Kiekvienas, kuris rūpinasi 
savo ateičia, turėtų prisira 
syti prie Naujienų spulkos 

Atdara dienomis ir vaka
rais.

1739 S. Halsted St, Chicago.

“Nau
jienų” Kontesto Dep. asmeniškai 
ba laišku nevėliau Kovo-March 1 
1928.

“Naujienų” Kontesto Dep., 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, BĮ.

ar
do

$500 ĮMOKĖTI — $50
I MĖNESĮ

Nupliksite gražų, naują 5 kam- 
PARDAV1MUI bučemė ir groser 5arių mūrinį bungalovv bloko nuo 

no, geroj vieloj prie didelės trans-! 9'*^ . karų linijos, modemiškas, ar- 
portacijos gatves. Darome dideli žuolo trimas, lietaus lašų vanos, 12 
biznį. Parduosime pigiai. 2409 W. C0V,V 1fV.en®sL. _s?8 
47th St. Pirkit šį greit.

Hemlock 6215 
Mr. Reimer.

DIDELIS bargenas. Pardavimui i 
lunch room už $300. Teisingas pa- j 
siulimas nebus atmestas. Labai ge-1 BIZNIO namų bargenai, 6 vieno 
roj vietoj. Atsišaukit greitai. 5203 aukšto krautuvės, prie Pershing Rd. 
S. Halsted St. Bovlevard 7909. ............................ . *

PARDAVIMUI groserne su 5 
pagyvenimo kambariais. Geras cash1 
biznis. Didelis bargenas. Turiu 2 
bizniu, 'l'uri būti greitai parduotas.: 
3721 So. Halsted St.

ir Prairie viskas išrenduota, geroj 
vietoj, 1 blokas nuo aukštesnės mo
kyklos, netoli transferinio kampo, 
parduosiu su biskiu įmokėjimo, arba 
mainysiu į lotą. H. J. Coleman and 
Co. 5857 State St. Went. 5702.

PARDAVIMUI groserne, saldai
nių, cigarų ir kitokių tavorų. 551 
W. 18 St.

PARDAVIMUI piekoriaus biznis, 
su namu, parduosiu pigiai. Norinti 
tokį biznį kreipkitės pas Wm. Gri- 
tėnas, 3241 S. Halsted St. Telefo
nas Victory 5065.

Patarimas Publikai!

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri. “«,• 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas. 
Musų išlygos bus jum* naudingo*. 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted SL

LABAI ŽEMA KAINA 
Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa
tarnavimas — Construction paskolos. 
Metropolitan Bond & 

Mtge. Co. 
184 N. La Salia St.

Room 2006 Dearbom 4636, State 5864

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2‘Ą nuošimčio ir lengvais įšmokė- 
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St.

Tel. Armitage 1199

Lietuvių Pardavinėtojų 
Viršininkų ■■ 

čia nėra paprastas darbas.
yra prie didelės Chicagoj įstaigos. 
Patyrę lietuviai čia gaus gerą algą 
kaipo pardavinėtojai arba kaipo vir
šininkai, kurie gali suorganizuoti ir 
prižiūrėti didelį būrį pardavinėtojų.

Gal būt tik keletas tokių vietų 
randasi kaip ši. Tai yra labai ge
ra vieta atsakančiam ir inteligen
tiškam vyrui, kuris nebijo didelės 
atsakomybės. Parinktiems vyrams 
bus suteikta nepaprasta proga kuri 
suteiks didžiausį pasisekimą ir lai-

Jei jus turit pasitikėjimą aa- 
1 vyje ir manote, kad galite išmo
kinti vyrus už pardavinėtojus, jus 
esate tokiu vyru kurio mums reikia. 
Jums bus suteiktas geras ofisas, 
puikios apystovos ir puiki proga 
darbui. Mes suteiksime jums sek
retorių ir visą pagelbą kokia tik 
bus jums reikalinga ir kad jums 
butų užmokėta didžiausia alga Chi- 
cagoje.

Rašykit laišką pažymėdami savo 
amžių ir patyrimą ir pasakykit vis
ką apie sava ir manote, kad tas 
jums pagelbės spręsti apie jus jūsų 
naudai. Jusu laiškas bus užlaiky
tas ir jūsų dabartinis samdytojas 
visai nežinos, kad jus norit aaryti 
permainą. Jei jūsų laiškas bus 
toks kokio mes norime, mes jums 
pranešime greitai, kad atvažiuotu- 
mėt pasikalbėti. Pažymėkit laiške 
kokiomis kalbomis kalbate ir kokios 
tautybės esate.

Laišką adresuoki t taip,
Mr. E. A. SULLIVAN, 

Room 840, 
608 S. Dearbom St., 

Chicago, III.

naudai. Jūsų laiškas 
tas ir jūsų dabartinis

X

Jis

HELBERG Bros, turi pinigu pas- 
kolinti dėl 2 morgičių už <4% tcorriiflo. 
Taipgi pirmi morgičfal. Room 687-8, 
192 N. Clark St, Dearbom 402Q»

ir būtinai klauskite Mr.
Jums bus verta daug 

nai atsilankyti. Taipgi 
vesti savo žmoną arba 
norite. Jus čia jausitės 
ir jausitės, kad esate 
vietoje, kuri nori jums pagelbėtu 

Adresas telpa žemiau.

Klauskite Mr. Allen, 
ketvirtas aukštas, Lon- 
don Guaranty and Ac- 
cident Building, 360 N. 
Michigan Avė., Chica
go (prie pat Michigan 
Avė. tilto). Atsiminkit 
aukšta ir varda.

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

4-5-6-7-8 tūbų radio setai pardavi
mui, garantuoti. Išparduodame, kad 
padarius vietos dėl naujų. Taipgi ge
riausi radio taisytojai.

DELIGHT SHOP
8428 W. 63rd St. Hemlock 3352

CHEVROLET. Overlnndai ir Fordai, viii 
modeliai, garantuoti iferame Htovyje, puikiu 
bargenas, $16 iki $126, ponas SHAU

7037 So. Hnlatcd St.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

' ar 8 flatų namą į farmą, lotą, biznį 
ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. Lafayette 

TIEKAS BARGENAS. CHEVROLET SE- nqnQ 
DAN, 11)2(1. kaip naujas, $205. < Hudson, ■ ‘'Vtr. 
192(1, Brougiiain, pečfoet, $5(15. Atdara vak. 

FINANCE CO. 
(1039 ('ottage Grovo Avė.

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.
809 W. 35th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

ANT IŠMAINYMO
3 aukštų muro namas, 8 pagyve-

GERAS 1NVESTMENTAS 
Pardavimui naujas mūrinis namas 

ttj arti Halsted ir 79th, parduosiu 
arba mainysiu bile i ką kaipo dalį 
Ujimo. WALTER J. PAUL. 66U1 
VVestern Avė., Tel. Republic 4170.

O fla- 
piflai, 
inmo- 
South

hudson coach, 1926. kaip naujas. $295 ( nimai ir storas, pagyvenimai po' 5 
iAiiiokčjimaii^ n^rba (inainaiH. ^tdaru vakarais 1 jr Ą kambarius, ąžuolo medžio UŽ-

7001 Stoney Iiland. Falrfax 8030 U r..i

AR JUS norit gerai apmokamo 
ir lengvo darbo? Už $25 mes iš- 
mokycsimo jus buli profesionaliu 
šoferiu. Garantuojame laisnį ir 
jstatysime jus j gerą vietą. Atdara 
vakarais.

Atsišaukite
5317 Cottagc Grove Avė.

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

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

10

REIKALINGAS janitoriaus pa- 
gelbiįlinkas, turi būti unijistas, ne
vedęs, matykit ‘janitorių, 1134 In- 
dependence Bl., basement.

REIKIA patyrusių operatorių prie 
žiurstų ir dresių, taipgi “binders”. 
Atsišaukite, Leo Broyde, 1462 West 
Madison St.

REIKALINGAS darbininkas į 
restaurantą, geistina kad butų dir
bęs, ręsto rante. Kreipkitės, 2113 S. 
Halsted St.

REIKALINGAS janitoriaus pa- 
gelbininkas. Turi būti unijistas ir 
suprantąs savo darbą. F. Ix>kis, 
11146 Vernon Avė. Tel. Commodore 
2475.

REIKIA 
Dviejų 
Vyrų 
Dirbti 
Labai 
Malonų 
Darbą. 
Mokėsime $30 
ar daugiau 
j savaitę. 
Atsišaukite 
subutoj 
nuo 2 iki 
5 po pietų 
Klauskite

MR. STENCEL 
1203 W. 79 St.

REIKIA ambi tingų lietuvių pardavinAti 
įrengta tema 9outhweal Sido. turi kalbėti 
angliukai, gera proga tnikanttema vyrama. 
Matykit Ponų Harrln. HARRIS AND UNGĖR 
3310 W. OHrtl St. Hemlock 0203.

Help Wanted—Female
Darbininkų Reikia

REIKALINGA moteris prie namų 
ir ofiso darbo, angliškai susikalban
ti. Valgis, kambarys ir $40 j mėnesį 
pradedant, 3201 S. Wailace St.

Furnished Rooms
RENDON geras ruimas dėl inte- 
rentifiko vaikino, Karu anšildomafiREIKAIJNGAS nu«a_______ ________ _ _____________ __________ _ _____ninkas farmos darbui — kreipkite*): yra ganulžiuH. 7141> s. 

Chas, Mathes, R. 1, Free Soli, Mich. Avė. Tel. Hemlock 8177.

Sutaupykit Pinigų
Atsineškit šį skelbimą — gausi, 

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

PRADĖKIT NAUJUS METUS 
Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums dolerį už 
dolerį ir pinigų verte už viską ką 
tik pirksite. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
iums setą ir mes patarnausime jums 
bile kur Jungtinėse Valstijose. Už 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 
garantuojama.

ATSUKIT PRIIMTUVĄ 
Viena iš musų gurąntuotų radio sė
ti}. Atsilankykit ir pažiūrėkit musų 
naujų modelių.

STERLING 3HOP RADIO 
4323 Lincoln Av. 3243 N. Ashland

Phone Buck^igham 3800

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

Ol.DSMOHU.E 1927. 4 durų ned ui. ma. 
jas kaniH. Kurantuotas, 5800 mylių, pnr 
duosiu pigiai. $750 — $300 jmoK'ti. ‘ 

6718 So. Wvitern Avė.
Hemloeč 8084. Mr. ARGO

l baigimas, naujos mados pečiais šil 
(lomas, išmainysiu ant “privat"

I mo, arba geros fanuos.
ABKAMAVICZE

2141 W. 22 PI. Tel. Canal 556£

OVERLAND 1926. I)eLux<* O <ilind>>rių 
icdun. išrodo kaip imu jus karas, $336, )nui- j 
Kėli $1(10. |

7020 So. HaUtcd St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

na-

PUIKUS naujas 6 kam. bungalow 
t?le vana, karštu vandeniu šildomas, 
2 karų garažas, cementuota gatvė ir 
eilė, lotas 82x125, pusė bloko nuo 
gatvekarių, kainavo $13,000, atiduo
siu už $10,800, 5842 S. Washtenaw 
Avė., arba Phone Hemlock 4373.

PAIGE 1925, sodan, gerame, sto
vyje, vienas musų geriausių barge- 
nų. $375 Faget Buick Co., 4400 
Archer Avė., 1 blokas į vakarus 
nuo Kedzie. Virginia 1200.

VVILI.VS KNIGHT coupe Hcdan, 5 pa- ( 
Kažierių, nauji tajerai. naujai nialevotas, 
motorą* A-l Htovyje, naujo karo garantija. 
niain.VHim | jUnų neną karą, kitiiH | 12
nu ncHiij iMnoKejimtiL

592(1 $. Kedzie Avė,

FARM A ANT IŠMAINYMO 
195 akeriai 

rių dirbamos, 
upė bėga per 
me padėjime, 
Iš priežasties 
namo.

geros žemes, 130 ake- 
likusi puikus miškas; 
farmą, budinkai gera- 
2 mylios nuo miesto.
ligos mainysiu ant

ABKAMAVICZE 
2141 W. 22 PI.

Real Estate For Sale
________________________________  _____ Namai-žemė Pardavimui_____

PARDAVIMUI Atlantic Cab buick I VIENAS akras ir 8 lotai gražia 
karas, pigiai. 936 W. 31 St. ! me Westmont, 2 blokai iki C. B. &

__ i Q. geležinkelio stoties, 2 traukiniai 
kasdie, 40 minučių važiavimo iki 
vidurmiesčio, yra vanduo, gasas ir 

. . . . , - ._________ elektra, kaina $1350. Cash arba iš-garantuotų vartotų karų, turi būti mnkpiimnis 
išparduoti už cash — $150 iki $300.,rnoKej,maL • 
Jus sutaupysit y3, veikit greit.

Montrose Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
^mokėjimais arba už cash. 
Iungalow randasi Marųuette 
danor prie boulevarų ir gat
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
liau negu verta. Del informa- 
•ijų kreipkitės

6109 So. Kedzie Avenue

LIETUVIŲ ATYDAI 
Vasario mėnesio išvalymas.

S. E. kampas 105 ir Cicero Avė., 
133x579, apie 20 lotų, parduosiu už 
$8000 cash arba išmokėjimais.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas ir tuščias lotas, 'bargenas. šis 
namas bus parduotas už tiek, kad 
apmokėjus morgičių, jus galit pirkti 
tiktai namą pigiai, cash $1500.

4616 So. Whipple St. 
arba šaukit 

Telephone Humboldt 3960 
Savininkas, 1931 Mihvaukee Avė.

Jūsų Naujas Radio
Pirkit sau naują radio nuo ^tsa-,f 

kančio radio pardavinėtojo, jus rasi
te daug setų pasirinkimui, visi, ga
rantuoti, taipgi ekspertai radio tai
sytojai.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Už Dyką Restaurantas

/ Netoli Clearing Industrial distrik- 
to, 60x125, į rytus nuo Nashville 
Avė., prie 64 St., yra vanduo, ga- 
sas, elektra, ’g bloko nuo 63 St., 
kani, $1050 cash arba išmokėjimais.

NAUJI bungalows budavotojo 
kainomis, lengvais išmokėjimais. 
5616 Grace St. Kild. 3695.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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. Utaminke, 
ketverge ir subatoj iki 10 vakaro. 
Schvvartz Bros. Storage, 640 E. 61 st.

PARDAVIMUI bučernės fikčeriai 
ice boxes, 2 skelos, lentynos, 
ir mėsos malama mašina.

Savininkas randasi
2500 W. 69th St.

Republic 9883

barai

BUČERNĖS ir grosernės fixtures 
parduosiu nebrangiai — greitam 
pardavimui — dar šią savaitę turi 
būt parduota. 718 W. 120th St. W. 
Pullmon, III. Tel. Commodore 2047.

Mes perkame visus senus ir var
totus rakandus ir mokame geriau
sia kainų. Taipgi parduodame gerus 
rakandus pigiai. Harvey and Co. 
1357 W Lake. Monroe 0056 arba va
karais Monroe 6629.

MES MOKAME brangiai už jūsų
— „_i.—j„_ —»i.._ i---------------- -rsenus 

t. t.
rakandus, pečius, kaurus

BROWN FURN. CO.
1741 W. Madison St.

Seeley 5633

PARDAVIMUI rakandai nebran
giai. Atsišaukite 5:30 vai. vakare. 
6836 So. Rockwell St.

Sewing Maciūne
Siuvamo* Mašinos

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siu
vamą mašiną. Turime pilną pasirin
kimą 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.KO Ir daugiau, HS- 
mokejimuis. PattarBon Bros. 1952 
Irving Fark Blvd.

Puikiausi proga biznie
riams; parduosiu pigiai res
taurantą arba mainysiu ant 
nedidelio namo, loto, auto
mobilio. Restaurantas turi 
būti parduotas arba išmai
nytas šitą savaitę. Kas pir
mas, tas laimės.

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

■— EXTRA —
Pardavimui įvairių vyriškų daiktų 

krautuvė. Mainysiu ant loto, auto- 
mobiliaus arba namo, arba priimsiu 
partnerį. Priežastį patirsyt 
vietos.

Atsišaukit
Aušros Knygynas, 

3210 So. Halsted St. 
Box 263

ant

EKSTRA SPECIAL BARGENAS
DoMeateaon, Krosornė. saldainių ir moky

klos reikmenų. Benai įsteigiau biznis, visas 
biznis casli, gera ateitis. 4 kambarių fln 
tau. turiu parduoti, pigiai, tik ne i mai
nus.

061 W. 29th St.

' PARDAVIMUI garažas ir auto
mobilių taisymo šapa, pilnai įreng
tas, bargenas. Tunu parduoti tuo
jau. Klauskit Mr. Ruby, 1122 So. 
Paulina St. Tel. Seeley 4417.

PARDAVIMUI grosemė su 4 pa
gyvenimo kambariais. Geras cash 
biznis. Didelis bargenas, 5702 So. 
Racine Avė.

PARDAVIMUI pigiai dviejų 
slų barbemė. Renda $15.00. 
na $150.00. 4213 So. Campbell 
Phone Virginia 1942.

kr«- 
Kai- 
Ave.

PARDAVIMUI pirmos klesos kar- 
čiama, ant biziuavos gatvės arti 
dirbtuvių su pagyvenimui kamba
riais. 1432 S. Westtrn avė.

PARDAVIMUI grosemė ir deką- 
tesen krautuvė. Parduosiu pigiai, 
nes viena noK1(tl'-1 įeiti. 1632 W. 
13th St.

fla- 
2-4 

me-
Netoli 64 ir Halsted St., 4 

tų mūrinis, akmeniniu, frontu, 
1-5 ir 1-6 kambarių apt. Kieto 
džio grindys, aržuolo trimas, netoli 
63 ir Halsted karų ir elebatorio 
geras rendoms distriktas, įplaukų 
virš $2700 j metus, kaina $2250. 
Priimsime gerą kontraktą arba mor
gičius. (Sekite musų skelbimus).
HARRIS & UNGER 

3310 W. 63rd St.
Hemlock 6263

BARGENAS. Rezidencijos lotas 
30x125, prie 58 PI. netoli 74 Avė. 
Summit. Gatvė cementuota. E. An- 
derson, savinipnkas, 5857 Archet 
Avė. Prospect 4422.

PARDAVIMUI G kambarių mū
rinis bungalovv, plieno konstrukcijos 
lietaus lašų vana, aržuolo trimas. 
bargenas, lotas 30x125. Paul Braun 
6819 S. Washtenaw Avė.

TURIU parduoti gražų 6 kamba
rių murini bungalow, yra ugnavietė: 
bufetas, uždaromi porčiai, garažas, 
tik $9000. 6415 S. Washtenaw Avė.

I

KAM MOKĖTI RENDĄ ?
Kuomet jus tuos pačius pinlrus, kuriuos 

užmokate Navininkui, galit Inigyti nuosavą 
linini). Jums tik reikia turėti nuonavų lo
tą ir mes pastatysimo jums modernižkų mu
rini bungalovv. Viskas bus naujos mados: 
knygynas. ugniavietė, bufetas, įmūrytas 
plumbinras. vandens Šildytuvas, vėliausios 
mados fikčeriai. NEREIKIA CASH. ISmo- 
kčjimais po $<5 | mėnesi. Mos primosi
me finansavimą. Apžiūrėki! musų mode
linius namus. Atsižaukdami prie musų nie
ko nepralaimėeite. bet LAIMĖSITE.

COOK COUNTY BLDG.
& IMP. CO.

1358 W. 7Pth SI. Triangle 6000
7034 N. Clark St. Rogers Park 405(i

PARDAVIMUI 16 kambarių rui- 
ming h* ūse, visi išrandavoti, taipgi 
galiu priimti pusininką arba pusi- 
ninkę, nes viena negaliu apsidirbti, 
3 fl., 4500 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 3 
augštų mūrinis 'namas po 5 kamba
rius. Geroj apielinkėj ant groser- 
nės, bučernės ar loto. Savininkes, 
4100 Archer Avė.

PARDAVIMUI moderniškas 2 fla- 
tu po 6- kambarius namas, garadžius, 
porčiai. nebrangiai, 1830 S. 4 8 Ct.
Cicero.

$4000 PIGIAU
8 flatų, metų senumo, moder

niškas, viskas ašrenduota, lengvais 
išmokėjimais, $39,000, cash $7,000, 
šaukit savininką

Pensacola 8164

PARDAVIMUI naujas 5 kamb. mū
rinis bungalow, karštu vandeniu šil
domas, $7900, $1500 įmokėti, kitus iš
mokėjimais. General Construction Co. 
3801 N. Crawford Avė. Irving 2634.

PARDAVIMUI
Priverstas' parduoti savo naują 5 

kambarių naują mūrinį bungalow už 
pigiau negu kainavo, kad sudarius 
$3,000 cash. Geriausis pirkinys 
South Side už $6500. 12407 South 
Racine Avė.

JŪSŲ SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

kambarius, octagon frontu, bunga- 
low, prie Belmont ir Central, karštu 
vandeniu šildoma, puiki transportaci- 
ja. Yra paimti į mainus, parduosiu 
jusu kaina, išmokėjimais.

ANDERSON,
4058 Lavvrence Avė.

Pens. 8493

PARDAVIMUI pirmos klesos 6 
kambarių mūrinis bungalovv, aržuolo 
užbaigimo, karštu vandeniu Šildo
mas, lietaus lašų vana ir vėliau
sios mados maudynės kambario 
fikčeriai, lotas 30x125, apžiurėkit 
prie 6647 So. Talman Avė. šaukit 
savininką,

RAINB0W ELECTRIC, 
Hyde Pork 2976

PARDAVIMUI nesvaiginamų gė
rimų parloras ir 2 flatų naujas mū
rinis namas, geriausioj vietoj South 
West Side, morgičius $12,000. Mai
nysiu į gerą lotą arba mažesnį na
mą kaipo dalį įmokėiimo. Savinin
kas kalba angliškai. J. Wittel, 6158 
So. Massasoit Avė. Republic 5222.

2 FLATŲ tnurinlB ir medinis. 5-5 kamba
rių. pirmos rųiies padėty, pečiumi Aildo- 
mas. cementiniai poHtal, 2 karų traraža*. 
1-endos $K(I. kaina $7.600, canh $1,500, Na
vininkas 2 H.

2819 W. Jaekson lllvd. 
Van Burren 5645

EXTRA SPECIĄLIS BARGENAS 
lotas 50x125, prie Califoroia Avė., 
netoli 69 St., reikia tik $2000 cash.

I Aitas 30x125, prie Mason Avė., 
netoli 63 St., reikia tik $500. Tie 
lotai yra gatavi dėl namu statymo.3. A. T.-VNC.H.
40 N. Dearbom St., Tcl. Central 8664


