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Lenkai traukią Kariuomenę demarkacijoj
Voldemaro valdžią 
nervinanti taip pat 
Plečkaičio “armija”

Daug žmonių žuvo 
teatrui sugriuvus EXTRA

Ryga mano, kad derybų su len
kais nebebus ir kad lietuvių- 
lenkų ginčas vėl atsidurs 
Tautų Sąjungos Taryboj

BYGA, I^atvija, vas. 28. [Clii-

ge Hyde]. — Kaunas susirūpi
nęs dėl pranešimų apie lenkų 
kariuomenės koncentravimą 
demarkacijos linijoje.

Lietuvos valdžia turi dar dau
giau priežasties nerimui dėl 
girdų, kad pabėgę iš kariuome
nės kareiviai dedasi prie gene
rolo Plečkaičio [čia Plečkaiti 
“generolu” padarė pats Chica- 
gos Daily News koresponden
tas] pabėgėlių armijos. Pleč
kaitis, kaip sako, jau ilgoką lai
ką planuojąs pulti Lietuvos
valdžią.

Kauno valdžios laikraštis 
“Lietuvos Aidas” sako, kad 
Ix*nkija norinti išprovokuoti 
neramumus Lietuvoje, idant 
tuo bildu galėtų priversti Lie
tuvos valdžią greičiau pradėti 
derybas dėl santykių atsteigi
mo. ■*. J

Autoritetingose ' sferose Ry
goje manoma, kad derybos tarp 
Lietuvos ir Lenkijos veikiau
siai nebeįvyks ir kad jųdviejų 
ginčas vėl atsidurs Tautų Są
jungos Taryboje, kuri susirinks 
kovo mėnesį.

Lietuva pasiuntusi 
atsakyma Lenkams

Voldemaras proponuojąs dery
bas laikyti Karaliaučiuje

cialis kurjeras galiena į Varšu
vą Lietuvos atsakymą i pasta
rąją Lenkijos notą, kuria Var
šuva ragina pradėti derybas dėl 
atsteigimo diplomatinių santy
kių tarp abiejų valstybių.

Lietuvos atsakymas, kurio 
Varšuvoj jau ilgokas laikas 
laukta, buvo vakar (pirmadie
nį) įteiktas I^nkijos pasiunti
niui Rygoje, iš kur jis tuojau 
buvo pasiųstas į Varšuvą.

Savo atsakyme Voldemaras 
proponuojąs, kad derybos butų

Streikininkų susikirti
mas su kasyklų sar

gybiniais
vas. 
apie28. — Pirmadienio vakarą 

penki šimtai streikuojančių an
gliakasių ir jų simrpatizuotojų 
puolė Youngliiogheny and Ohio 
Coal kompanijos Dorothy kasy
klas, į kurias kaip sako, kom
panija parsigabeno keletą de
šimčių streiklaužių. Susikirtime 
su kasyklų sargybiniais penkio
lika asmenų buvo sužeista.

MIRA ELEKTROS KEDfiJ GIN
DAMASI NEKALTAS

BOSTON, Mass" vas. 28. — 
Charlestowno valstybės kalėji
me tapo elektros kėdėj nužudy
tas Jerry Gedzium, 21 metų 
amžiaus vaikinas. Jis 
nuteistas mirti dėl
Šimo Cambridge banko tarnau
tojo Edwardo Rosso. Iki pat 
mirties Gedzium gynėsi, kad jis 
nekaltas. *

buvo 
užmu-

RIO l)E JANEIRO, Brazilija, 
vas. 28. Kurityboj, Paranos 
valstijoje, sugriuvo vienas kru
tumui ų paveikslų teatras pa
veikslų rodymo metu. Daug as
menų buvo užmušta ir sužeista. 
Iš griuvėsių išimta trylika ku
rni. A

Voldemaras, nori, kad 
derybos butų Tautų 
Sąjungos atstovas

Katastrofingi po 
tvyniai Kinuose

Geltonąją! upei išėjus iš krantų 
šimtai žmonių žuvo, 20,000 
liko be pastogės

PEKINAS, Kinai, vas. 28. — 
Tarptautinė badaujančių ki
niečių šalpos komisija ga
vo žinių, kad Geltonoji upė 
vėl smarkiai patvino, darydama 
didelės žalos, šantungo provin
cijoje, netoli nuo savo žiočių, 
upė išėjo iš krantų ir užliejo 
astuonias dešimtis miestelių.

Pasak pranešimų, šimtai žmo
nių prigėrė ir dvidešimt tūks
tančių liko be pastogės.

Karo Muziejui statoma 
didžiulis Laisvės 

paminklas
Iškilmingas paminklo atidengi

mas gegužėslo dieną.

KAUNAS. — Vasario 9 d. 
miesto ligoninėje pas dail. Du- 
beneckį (jis gydosi palūžusią 
trotuaru einant koją) buvo po
sėdis. Dalyvavo dail. Zikaras ir 
Karo Muziejaus administraci
ja. Sudaryta sutartis su darbi
ninkais didžiausiai Lietuvoje 
laisvės statulai pastatyti Karo 
Muziejuje. Dail. Zikaro nukal
ta trijų metrų aukštumo ir 
Berlyne jau baigiama atlieti 
statula norima pastatyti ant 
didžiausios ir 'stipriausios ba
zės. Bazės projektą pagamino 
dail. Dubeneckis. Nuo buv. Did. 
ir Maž. Lietuvos rubežiaus jau 
atvežta 7 didžiauliai akmenys; 
dar 2 3 tokie akmens bus at
vežti iš Ežerėnų. Bazė bus pa
dabinta senoviškomis patran
komis. Ant bazės šonų projek
te numatyti iškalti tokie pat 
devyzai ką ir ant dešimtmečio 
medalių “per amžius budėję 
etc.” Paminkle bus išgraviruo
ti vardai tų vietų, kur buvo 
musų didžiausi karo laimėj i- 

mai: Panevčžys-Dauguva; Sir- 
vintai-Giedraičiai; Radviliškis- 
Klaipėda. Iškilmingas pamink
lo pašventinimas bus gegužės 
15 d.

Kauno apskr. ruošiasi 
jvesti privalomą pra

džios mokslą
KAUNAS. — Kauno apskri

ties valdyba ruošiasi įvesti vi
sam apskrity privalomą pra
džios mokslą visiems mokslo 
amžiaus vaikams.

Tuo reikalu dabar važinėja 
po apskritį mokyklų inspekto
riai, paruošdami mokyklas bu
simoms reformoms. Atsiklau
siama valsčių valdybų, kaip jos 
žiuri ir supranta šias reformas.

Švietimo ministerija, — jei 
savivaldybės pageidauja, — lei
džia ir padeda įvesti privalomą 
pradžios mokslą.

Seinų apskrity, savivaldybei 
pageidaujant, įvestas ir jau vei
kia privalomas pradžios moks
las.

bu-

tuo

KAUNAS, vas. 28. [Chicago 
Tribūne Press Service.] — Lie
tuvos notoj Lenkijai yra du pa
siūlymai. Premjeras Voldema
ras prcponmja, kad lietuvių- 
lenkų taikos derybose dalyvautų 
Tautų Sąjungos atstovas, kuris 
butų arba kaip observatorius, 
arba kaip konferencijos pirmi
ninkas, ir kad konferencija 
tų laikoma Getievoje.

Jei Lenkija nenorėtų su
sutikti, tai Voldemaras sakosi 
esąs pasirengęs 
Lenkijos užsienio 
nisteriu Zaleskių 
kovo 20 dieną. x
LIETUVOS ŽMONIŲ RINKI

MŲ TEISES APRIBOJAMOS.
Lietuvos ministerių kabinetas 

nutarė apriboti žmonių rinkimų 
teises. Rinkimuose dalyvauti 
galės tik turintieji nuosavybes, 
mokantieji mokesnius ir ne 
jaunesni kaip 24 metų amžiaus. 
Kandidatai gali būt asmens, iš
ėję hent pradžios mokyklą ir 
turį daugiau kaip 30 metų am
žiaus.

susitikti su 
reikalų mi- 

Karaliaučiuje

Spekuliantų, kulakų 
areštai Sovietijoj

Daug spekuliantų, kurių 90 nuo
šimčių buvę žydai, nubausta 
1-2 metais kalėjimo

BERLYNAS, vas. 28. — Iš 
Maskvos praneša, kad sovietų 
Rusijoje prasidėję procesai [by
los] prieš turtingus ūkininkus, 
“kulakais” vadinamus, dėl ja
vų slėpimo ir prieš spekulian
tus miestuose už kėlimą kainų 
duonai ir manufaktūros bei 
odos daiktams.

Dauguma tų, kurie teismų 
jau buvo rasti kalti ir nubaus
ti, gavo nuo vienų iki dvejų 
metų kalėjimo, o be to dar jų 
nuosavybe konfiskuojama.

Su spekuliantais sovietų vy-<

kad su turtingais ūkininkais. 
Tarp tų, kurie iki šiol buvo ap
kaltinti dėl spekuliacijos, 90 
nuoš. yra žydai.

Iki šiol Jaudriausiai spekUr 
liautų buvo suimta ir nubausta 

tokiuose miestuose ir apygardo
se, kaip Odesos, Kijevo, Kre- 
menčugo, Charkovo, Poltavos, 
Čerkasų etc.

Nori du-tris užmušti 
prašo ,prohibicijos 

agento “džiabo”
WASHINGTONAS, vas. 28.
Vienas chicagietis atsiuntė 

prohibicijos biurui aplikaciją, 
norėdamas gauti prohibicijdfe 
agento “džiabą.” Savo aplika
cijoj tasai chicagietis rašo:

“Chicagoj yra du ar trys 
žmonės, kuriuos *aš norėčiau už
mušti, bet norėčiau tatai pa
daryti turėdamas valdžios leidi
mą.”

[Mat prohibidiljos agentai, 
užmušę žmogų, federalinių tei
smų paprastai išteisinami.]

SANTO DOMINGO, Domin
go Respublika, vas. 28. — Do
mingo Respublika šiandie Šven^ 
čia 84 metų savo nepriklauso
mybes sukaktuves.

(Atlantic and PacificPhoto)

Taip kaip “niuvėse”.— Ann Rateliff Gay iš Mount Sterling, 
Ky., su savo policijos šuniu Kaišei* Bill. šuo nesenai liko pa
smerktas mirčiai už papiovimą kelių avių. Kadangi niekas ne
matė, kad tas šuo tikrai papjovė avis, tad paduota apeliacija ir 
jei bus reikalo, byla busianti perkelta į augščiausįjį šalies teis
mą. šunį gina vienas iš garsiausių Ky. valstijos advokatų W. 
B. White. (Lygiai panašaus turinio yra viena filmą, kurioj vai
dina irgi policijos šuo, garsusis Rin-Tin-Tin).

Darbininkų Interna
cionalo Egzekutyvo 
svarbi konferencija
Slapti sovietų dokumentai apie 

Gruzijos pagrobimą; socialis
tai raginami remti T. Sąjun
gos nusiginklavimo darbą.

CIURICHAS, Šveicarija, vas. 
28. — Laikomoje čia Darbinin
kų Internacionalo vykdomojo 
komiteto konferencijoje, kurioj, 
be kita, buvo svarstomas socia
listų nusistatymas dėl sovietų 
Rusijos siūlomo valstybių nusi
ginklavimo plano, Ceretelli, bu
vęs Gruzijos seimo pirminin
kas, pristatė dokumentinių įro
dymų apie tą ginkluotą smurtą, 
Maskvos papildytą užgrobimu 
nedidelės Gruzijos respublikos.

Ceretelli pristatė konferen
cijai slaptą ąovietų raportą, ku
riame išdėstytas smulkmeningai 
visas planas, kaip sovietų ka
riuomenė turi okupuoti Gruziją, 
ypač duodama nurodymų*, kaip 
turi būt išgaudyti socialdemo
kratai ir likviduojamos jų or
ganizacijos.

Ceretelli taipjau išaiškino 
pastaruosius sovietų užsienio 
reikalų komisaro čičerino pa
reiškimus, kad Gruziją buvę 
kartą okupavę Britai, bet pas
kui apleidę, palikdami ją Mask
vai sudoroti.

Ceretellio pateikti dokumen
tai sukėlė tokios sensacijos, kad 
Artburas Henderson, Vykdomo
jo Komiteto pirmininkas, pu- 
reiškė, jogei Darbininkų Inter
nacionalas turės juos juo pla
čiausiai paskelbti spaudoje.

Ryšy su pastarosios trijų 
valstybių laivynų konferencijos 
Gėnevoje nepasisekimu, ginklų 
šmugeliavimo skandalu ir suė
mimu St. Gotharde ginklų, 
šmugdiųptų į Vengriją, konfe
rencija plačiai diskusavo truk
dymus, statomus politinei ir 
socialinei Tautų Sąjungos dar
buotei.

Internacionalo 
graudena ypač

$398,000,000 armijai
WASHINGTO’NAS, vas. 28. 

—Pridėjęs $2,000,000 daugiau 
nei atstovų butas, senatas šian
die priėmė armijos apropriaci- 
jų bilių, kuriuo sekamiems tiš
ko metams kariuomenei skiria
ma 398 milionai dolerių.

Angliakasių padėtis 
Pennsylvanijoj daro 

gėdą Amerikai
Taip sako senato subkomisija, 

tirinėjusi kasyklų streiko si-
• tuaciją Pitlsbtirgho rajone

Svetimkalbių spauda 
stengsis dėl imigra
cijos palengvinimo

New Yorke susikūrė tam tikra 
spaudos organizacija dirbti 
dėl imigracijos suvaržymų 
{statymo pakeitimo

gORR!

Pastarajame ginklų šmugely 
į Vengriją Darbininkų Interna
cionalo Egzekutyvas mato pa
vojingą fašistinių valdžių są
mokslą slaptai savo ginklo jė
gas išvystyti. Konferencija pa
reiškė apgailestavimo, kad šiuo 
atveju Tautų Sąjunga buvo per 
daug lėta, bet tai aiškinta tuo, 
kad jos pastangas dėl taikos ir 
čia paradavusios kai kurios 
didžiulės valstybės. Konferenci
ja dėl to reikalauja, kad tuo
jau butų organizuotas tam tik
ras kontrolės aparatas, kuris 
slaptą ir pasalų ginklavimąsi 
padarytų nebegalimą.

Buvo kaip vienu balsu priim
ta režoliucija, kuria pasmerkia
ma Washingtono ir Genevos 
laivynų nusiginklavimo konfe
rencijų nepasisekimai. Jų re
zultatas buvo toks, kad Jung
tinės Valstybės priėmė milži
niško laivyno programą, ir da
bar bet kuris rimtas laivynų 
ginkluotes sumažinimas artimoj 
ateity pasidaro negalimas.

Darbininkų 
Egzekutyvas
šiaurės ir Pietų Amerikos so
cialistus rodyti masėms pavo
jingumą tokios imperialistinės 
politikos, kaip kad dabar veda
ma prieš Meksiką ir Nikara- 
guą. Europos socialistai grau
denami padėti jiems ir reika
lauti iš savo valdžių, kad jos 
neatidėliodamos darytų žings
nių, vedančių į nusiginklavimą 
ir saugumą, dėl kurių Tautų 
Sąjunga dirba.

Del Britų neratifikavimo as
tuonių člai'tMc valandų kųnvenei- 

jos, Egzekutivas atsišaukia j 
visas darbininkų organizacijas, 
solidarizuojančias su Amster
damo Internacionalu [Tarptau
tiniu Profesinių Sąjungų Susi
vienijimu], kad Gegužės Pir
mosios demonstracijose šitas 
klausimas butų pastatytas pir
moje vietoje.

Visos tos rezoliucijos, taip
jau rezoliucija nusiginklavimo 
klausimu, bus įteiktos Tautų 
Sąjungos sekretoriui ir plačiau
siai paskelbtos Europos spau
doje. Jos galės būti kaip direk
tyvos socialistų atstovams Tau
tų Sąjungos komisijose ir susi
rinkimuose.

WASH1NGTONAS, vas- 28. 
— Senato subkomisija, tyrinėju
si minkštosios anglies kasyklų 
streiką vakarinėje Pennsylvani
joj, šiandie grįžo į Washingto- 
ną. Savo pranešimą tarpvalsty
binės prekybos komisijai ji 
darys ateinantį ketvirtadienį 
penktadienį.

Kaip angliakasiai gyvena
INDIANA, Pa., vas. 28.

Senato deleguota minkštosios 
anglies kasyklų streiką ištirti 
subkomisija, atvykus vakar į 
čia paskelbė, kad Pittsburgho 
anglies kasyklų srity sąlygos 
esą taip bjaurios, kad jos darą 
gėdą Amerikos civilizacijai. 
Tuo pramonės karu, kuris ten 
einąs, turįs susirūpinti visas 
kraštas.

Senato subkomisija, suside
danti iš senatorių Goodingo, 
kaip pirmininko, Waynero ir 
•Wheelero, atvykus iš Pitts- 
hurghų, visą dieną vakar pra
leido čia, lankydama kasyklas 
ir angliakasių kertipus (gyvena
mas vietas). Ji pareiškė, kad 
turįs būt surastas būdas, ku
riuo butų padarytas galas toms 

I baisioms sąlygoms, kurios da
bar minkštosios^ anglies kasyk
lų srityse viešpatauja ir kurios, 
ypač Pittsburgho apielinkčje, 
darą gėdą Amerikos civilizaci
jai.

“Sunku tikėti, kad toks skur
das, toks vargas, apleidimas ir 
kentėjimai gali būt toleruoja
mi viename turtingiausių pa
saulio pramonės centrų,” sako 
savo pranešime komisija.

“Komisija matė vyrus, mote
ris ir vaikus gyvenančius to
kiose lindynėse, už kurias daug 
sanitariškesni yra naujoviniai 
tvartui kiaulėms. Tos linely*! es 
yra veisėjos ligų, ištvirkimo ir 
piktadarybių. Amerikos pramo
nės vadai neturi leisti, kad ši
tokia padėtis ilgiau pasitęstų.”

Senatoriai kartu su pusantro 
šimto streikuojančių angliaka
sių buvo nuėję kalvon 
Clicrfield Bituminous 
kompanijos kasyklomis, 
darydami, senatoriai 
teismo “indžionkšeną,” 
užginta streikininkams 
tinti prie kasyklų. Toj
doj teismai yra išdavę kasyk
lų savininkams tokių “indžionk- 
šenų” prieš streikininkus dau
giau, negu kur kitur, ir senato
riai laiko juos neteisingais ir 
prieštaraujančiais krašto kon
stitucijai. Tais “indžionkšenais” 
streikininkams užginta pikie- 
tuoti, prisiartinti prie kasyklų, 
lipti kalvon, kur yra angliaka
sių bažnytėlė, melstis ten, gie
doti ir dagi rašyti savo nusi
skundimus laikraščiams. Užli
pę kalvon, senatoriai, įėję į baž
nytėlę, kartu su angliakasiais 
giedojo psalmes.

pa-
ar

ties
Coal

Tatai 
sulaužė
kuriuo 

prisiar- 
apygar-

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; truputį šalčiau; vi
dutinis maiuąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 28" ir 37° F.

šiandie saulė teka 
džiasi 5:39. Mėnuo 
2:31 ryto.

GATVĖKARIŲ DARBININKŲ 
STREIKAS ATŠAUKTAS

6:27, lei-
leidžiasi

MEMĘHIS, Tenn., vas. 28.— 
Turėjęs kaip rytoj [šiandie] 
prasidėti čia visų gatvėkarių 
darbininkų streikas tapo atšau
ktas. Ginčą dėl algos tarp kom
panijų ir darbininkų spręs 
bitražo

ar-
komisija.

NEW YORKAS, vas. 28.
\Valdorf viešbuty įvyko sve
timkalbių laikraščių atstovų 
mitingas pasitarti imigracijos 
klausimais. Mitingas buvo su
šauktas vadinamos Foreign 
Language Press ir National Ci- 
tizens Komiteto, kurio pirmi
ninku yra Ormsby Mcllarg, 
buvęs Darbo ir Prekybos sek
retorius asistentas.

Mitinge, kuriame dalyvavo 
apde šimto svetimkalbių laik
raščių atstovai, buvo įsteigta 
nauja organizacija, vadinama 
American Press in Foreign I^in- 
guages on Immigration, Ine., 
kurios tikslas bus stengtis, kad 
imigracijos suvaržymo įstaty
mas butų modifikuotas, visų 
pirma kad butų leista be jokių 
trukdymų atvykti i Jungtines 
Valstybes gyvenančių čia na- 
tųralizuotų piliečių ir dekla- 
ranty šeimoms, kad butų panai
kinta dabartinė kvotų sistemos 
bazė ir pakeista tautybių nuo
šimčiais pagal pastarąjį visuo
tinį gyventojų suskaitymą (cen- 
zq):

Buvęs municipalinio teismo 
teisėjas Joseph Panken savo 
kalboj pasakė, kad įsileidus 
daugiau europiečių, atsirastų 
daugiau vartotojų, reikėtų dau
giau darbininkų, sumažėtų ne
darbas ir Amerikos kapitalus, 
vietoj ieškojęs investavimų sve
tur, galėtų rasti daugiau dirvos 
namie.

36 mokyklos vaikai su 
žeisti traukiniui už

gavus busą
ROCHESTER, Ind., vas. 28.— 

Trisdešimt šeši vaikai buvo šį 
rytą sužeisti, vienuolika jų pa
vojingai, Erie geležinkelio pre
kių traukiniui užgavus busą, 
vežusį vaikus j mokyklą. Bušo 
šoferis Biddinger buvo taipjau 
sužeistas.

Nelaime atsitiko skerskely 
apie devynias mylias į vakarus 
nuo Rochestero.

kų areštai Portu- 
galijoje

USABONAS, Portugalija, 
vas. 28. —Policija sakosi suse
kus Algarve revoliucininkų or
ganizaciją ir jų slaptą bombų 
dirbtuvę. Aštuoniolika tariamų 
sąmokslininkų areštuota.

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
jvairias 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- - 
džiausiąs dovanas.



[KORESPONDENCIJOS
Hamtramck Mich Publikos irgi buvo pilna sa

lė. Auko surinkta $31 su 
tais.—Raulinaitis.

cen-
šis miestelis stovi vidury 

Detroito. Turi 80,000 gyvento
jų. Didžiumą gyventojų suda
ro lenkai. Lietuvių yra apie 
1,200. Turim ir vieną didelį 
kliubų, vardu Piliečių Pašelpi- 
nis Kliubas, skaitlingas nariais 
ir Jungt. Valstijų piliečiais.

Vasario 19 d. kliubas laikė 
susirinkimą, kuriame 
šiai nutarta kandidatu į mies- Į susirinkimas 
to valdybą, į councelman’us 
statyti lietuvį Boleslavą J. Šlu- kaktuves. 
žą. Primary balsavimai kandi
datų bus kovo 7 d.

Kad vietos lietuvius plačiau kiek vėlokai, bet karštai ir su- 
supažindinti su busiančiais bal- tartinai. Ir tokios geros pasek- 
savimais, vra šaukiamas viešas įnės buvo, kad geresnių ir ne- j *
lietuvių susirinkimas, kuriame galima turėti. Rengėjai kar- 
kalbės dabartinis miesto mayo- tais bėdavoja, jei kada mažai 
ras Stephen J. Wajewski ir T-*--*----__ - . ___ ___ - -
daug kitų kandidatų į miesto j tę tai šiam tai tam; bet kuo- 
valdybą. Šis viešas susirinki-

Racine, Wis
Iškilmingai minėta dešimtme

ti nes Lietuvos Nepriklauso
mybės sukaktuves.

Vasario 16 d., vakare Džend- 
vienbal- želeto svetainėj, įvyko masinis 

paminėti 10 m, 
Lietuvos Nepriklausomybės su- 

Ruošė ALT. Sanda
ros 35 kuopa ir lietuviai kata
likai. Prie to darbo imtasi gal

publikos sueina, mesdami kai-

valdybą. Šis viešas susirinki- met publikos prisirenka tiek 
mas bus kovo 3 d., svetainėje'daug, kad negalima sutalpinti

St., kertėj1 nė stačių, tada, sakau, tikra bė- 
Po prakalbų bus pip- da. Taip įvyko šį sykį. Tai 

pirmas įvykis mus Racino lie
tuvių istorijoje. Kiek ir kada 
mes kokių parengimų esame 
ruošę, vis tilpdavo publika, bet 
šį syk negalėjom sutalpinti ir 
daugelis atėję iki svetainės 
turėjo grįsti atgal, nes ir laip- 
tai buvo sauskimšiai pristoję 
žmonių. Labai gaila ir atsipra
šome visų tų, kurie buvo atėję 
su vilčia dalyvauti iškilmėse, 
drauge džiaugtis 10 m. sukak
tuvėmis Lietuvos Nepriklauso
mybės, bet delei stokos vietos 
negalėjo. Atsiprašome ir tų, 
kuriems prisiėjo virš poros va
landų stovėti, ypač nuisų ger
biamoms moterims. Kitą sykį, 
esant tokiam svarbiam reikalui, 
žinosime, kad reikia imti dides-

prie 1711 Caniff
Dyar gt.
kių rukimas ir pasitarimas bal
savimo reikalais. Visi lietuviai 
ir lietuvės yra kviečiami į šį 
susirinkimą atsilankyti.

—Politiškas Komitetas.

South Boston, Mass.
Bostono lietuvių apvaikščioji- 

mas dešimties metu Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktu
vių.

Vasario 19 d., Lietuvių sve
tainėje, buvo dvejos prakalbos 
su muzika ir dainomis, tikslu 
apvaikščioti dešimties metų su
kaktuves įsikūrimo nepriklau
somos Lietuvos respublikos.

Dieną, po piet, turėjo savo 
prakalbas komunistai. Prade
dant ir užbaigiant dainavo ma
žų vaikučių (žiedo”) choras. 
Dainavo gražiai. Skambino ir 

. kanklių orkestras, irgi puikiai.
Kalbėjo Tauras-Vidikas, 

“Laisvės” redaktorius. Kalbėjo 
taip, kaip Pruseika, tik gal dar 
daugiau “garbino” socialistus. 
Apsisukdamas vis kartojo: so
cialistai, ir socialistai, ir dar so
cialistai, kaip kada liaudininkai, 
o fašistus tik retkarčiais pri
siminė. Socialistai esą visada 
ėję su fašistais prieš komunis
tus; tik galų gale fašistai ėmę 
ir nuvertę socialistų valdžią. 
Tauragės sukilime didesnė pu
sė dalyvavusių buvę komunis
tai. Bet apie mėnuo laiko at
gal nuo tų pačių pagrindų kal
bėjo Pruseika, tai jis sakė, kad 
Tauragės sukilime komunistų 
visai nebuvę ir ten dalyvavę 
tik “švaresni” socialistai. Tie 
du kalbėtojai kalba kaip vie
nas, bet kad jie kalba vieną, o 
mano kitą, kalba nenuoširdžiai 
ir net veidmainingai, tai galų ir 
nepaslepia, pats Vidik^s vie
nur priešinosi sau, kitur prie
šinosi Pruseikai, tikrai komu
nistiškai.

Aukų surinkta $51 su cen
tais. Publikos buvo pilna sve
tainė.

Programas buvo sekantis: 
7:30 vai. vakare iškilmės atida
ryta su himnais Amerikos ir 
Lietuvos. Pristatoma kalbėti 
miesto mayorą p. W. H. Arm- 
strong, kuris savo virš valandos 
kalboj išgyrė lietuvius, kaipo 
darbščius ir taupius žmone.3; 
pagyrė, kad myli savo kalbą ir 
gimtinį kraštą Lietu vą^ Trum
pai priminė apie Lietuvos isto
riją, velijo Lietuvos respublikai 

(tvarkingai, demokratinėj tvar
koj, gyvuoti per amžius. Aiški
no Jungtinių Valstijų konstitu
ciją, pabrėždamas 18 konst. 
priedą apie prohibiciją; sako, 
ne vien musų priderystė pildy
ti kaipo geriems šios šalies pi
liečiams įstatus, bet ii’ sveika
tos atžvilgio reikia vengti var
tojimą kenksmingų svaiginamų 
gėrimų. Turiu pažymėti, kad 
p. Armstrong mums lietuviams 
yra draugingas. Po p. Arms
trongo kalbos dainuota “Star 
Spangled Banner” ir pora due 
tų anglų kalba.

Pristatoma Lietuvos Konsu
las p. P. žadeikis kalbėti, ža- 
deikis savo rimtoj kalboj įrodė 
Lietuvos krašto pažangą ekono
mijoj ir kultūroj; tinkamai pri
siminė Dr. J. Basanavičiaus 
vienų metų mirties sukaktuves 
—musų kulturnešio, budintojo, 
Įjūris jau ilsis Vilniaus Rasos 
kapinėse. Priminė ir visus 
knygnešius, o taipgi ir visus 
kovoj žuvusius. Juos visus pub
lika pagerbė atsistojimu ir vie- 

socialistai ir sandariečiai. nos minutės tyla. Baigdamas 
kalbą dėkojo Amerikos lietu
viams už aukas, kurių Lietuva 
kasmet gauna tris milionus do
lerių; tas daug reiškia išlaiky
me Lietuvos valiutos. Kvietė 
lietuvius santaikoj tarp savęs 
sugyventi, laikyti pagarboj vie
ni kitus ir bendrai visiems dirb
ti labui tėvynės Lietuvos.

Po žadeikio kalbos dainuota 
“Vilniaus kalneliai” ir baigtas 
programas su daina “Aušrinė”. 
Visos dainos buvo išpildytos 
šv. Cicilijos choro ir keleto ang
lų pritarėjų lietuvių; vienas jų 
buvo net dainų mokytojas, p. 
Richard su motete; jiedu dai
navo duetą.

Prieš vakario 1b d. vietiniai

Vakare, toje pat svetainėje, 
buvo kitos prakalbos, irgi tuo 
pačiu tikslu—apvaikščioti Lie
tuvos nepriklausomybę. Rengė 
jas
Prakalbos taipjau buvo su dai
nomis ir muzika.

Atidarant prakalbas liko su
dainuota, pritariant orkestrui 
ir pianui, Lietuvos himnas. Pas
kui dar porą muzikos kurinių 
orkestras paskambino puikiai.

Pirmiausia 
vio” leidėjus 
“Sandaros 
kus ir trečias —Bagočius. Ypač 
Bagoėius kalbėjo puikiai. Jis 
ypač puikiai ir vaizdžiai atpasa
kojo dabartinę Lietuvos padėtį 
ir visokių bašibuzukų ir raz- 
baininkų 
kruvinųjų 
sudaro

kalbėjo “Kelei-
Gegužis, paskui 

redaktorius Pronc-

j, kurie 
Lietuvos

■■■ ■

anglų laikraščiai gražiai apra
šė, įdėdami lietuvės paveikslą, 
o po įvykusių prakalbų '“The 
Racine Jurnal News” ant pir
mo puslapio talpino lietuvių iš
kilmių 10 metinių sukaktuvių 
apvaikščiojimo aprašymą.

Rinkta aukos dėl savanorių 
invalidų kareivių bei jų šeimy
nų. Surinkta aukų $32.50. La
bai gaila, kad aukų rinkikai są
rašą prarado, tad geraširdžiai 
lietuviai, stambesnes sumas pi
nigų aukoję lieka nepažymėti,— 
atsiprašome.

Varde rengimo komiteto išta
riu visiems ačiū, kurie prisidėjo 
prie suruošimo šių prakalbų, 
dėkingi esame visiems vietos 
lietuviams už prijautimą, skait
lingą atsilankymą ir aukas.

Sustiprinę dvasią ir atnauji
nę meilę prie savo gimtinio 
krašto Lietuvos, dirbsime san
taikoje dėl savo reikalų čionai, 
nepamiršime ir ten gyvenančių, 
už Atlantiko, savųjų.

—M. Kasparaitis.

Detroit, Mich

ne
pa

Dar nepastebėjęs, kad kas ki
tas parašytų apie Lietuvos Ne
priklausomybės apvaikščioj imą 
vasario 16 d., nusitariau pats 
apie tai parašyti. Aš esu ti
kintis žmogus, bet musų vadai 
jau taip toli nuėjo, kad jie tur
būt mano, jog visi mes esame 
žiopliai ir bepročiai. Kitaip 
galima apie juosius manyti
si klausius jų prakalbų tame ap
vaikščioj i me.

Lietuvos Nepriklausomybės 
apvaikščiojimas buvo vasario 
16 d., Lietuvių svetainėj, prie 
25 ir Dix gatvių, žmonių į ap
vaikščiojimą* susirinko daug ir 
svetainė buvo beveik pilnutėlė. 
Teko patėmyti žmonių visokių 
partijų, bet gal daugiausia bu
vo rėmėjų katalikų partijos, 
prie kurių ir aš pats priklau
sau. Programas buvo geras. 
Dailiai sudainavo choras; tiek 
pat gražiai dainavo ir solistai. 
Bet apie kalbėtojus tai reikia 
pasakyti: Dieve atleisk jiems, 
nes jie nežino ką jie kalba. 
Prakalbas laikė vienas po kitam 
trys kunigai. Suprantama, kad 
jie prieš savo partiją nieko ne
sakys—apie perversmą ir val
dininkus. Jų prakalbų negali
ma nė girti, nė peikti; daug 
naudingo nepasakė, bet ir blo
go nebuvo. Tečiaus kai advo
katas J. Jeniulionis atsistojo 
kalbėti, tai—nė bėgti, nė klau
sytis. Pradėjo net užkimęs 
rėkti, bet negalima buvo su
prasti apie ką jis taip rėkauja 
ir ką jis mano savo riksmu iš
gąsdinti. Visa publika net bal
su pradėo juoktis iš tokios kal
bos, ką ir jis pats patėmijo, 
tad ėmė publiką barti: “Juoki
tės jus, juokitės”. Paskui pra
dėjo riebiai koliotis, bet 
Įima buvo suprasti ką jis 
ja: mus, apvaikščiojime 
rinkusius, ar lenkus, ar
Ką jis norėjo pasakyti, turbut 
niekas nesuprato; veikiausia ir 
jis pats nežino ką jis kalbėjo. 
Pabaigęs savo nelemtą spyčių, 
spruko iš svetainės,—gal sar- 
matinos savęs, o gal ir mus, to 
nežinau, bet jis nelaukęs ir pa
baigos išsinešdino lauk. Nese
nai tą patį kalbėtoją viename 
susirinkime, kuriame ir man te
ko būti, girdėjau sakant : “Aš 
neturiu kryžiaus prilipyto prie 
savo kaktos, bet Dieve duok, 
k-id butų.” Tad ko galima iš 
tokio kalbėtojo tikėtis?

Prieš apvaikščiojimą buvo 
gausiai dalinamKplakatąi, ku
riuose buvo išspausdinta, kad 
“beveik visa Detroito inteli
gentija dalyvaus tame progra- 
me”. Jeigu mes susilaukėm 
tiktai tiek ir tiktai tokios 
teligentijos, kokia dalyvavo 
me apvaikščiojimo, tai butų 
riau, kad neturėtumėm -ne 
kibs. Bet ačiū Dievui, kad
rime ir tikrosios inteligentijos, 
tik ji nemato reikalo dalyvauti 
tarne apvaikščiojimo.

—-Detroitietis.
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NAUJIENOS, Chlcago,

Baltimore, Md.
Lietuvos nepriklausomybės 10 

m. sukaktuvių apvaik&čioji- 
mas —

Katalikų Federacijos ir Lie
tuvių Tarybos sujungtom spė
kom? 19 d. vasario buvo su
ruoštas Lietuvių Svetainėj Lie
tuvos nepriklausomybės apvai
kščioj imas. Apie antrą valandą 
po pietų žmonių susirinko į 
parengimą apie 300. Netrukus 
prasidėjo ir .programas.

Pirmiausia vietos bažnytinis 
choras, vedamas P. Grajausko, 
sudainavo Lietuvos himną ir 
da porą dainų. Choras nedide
lis, merginų apie 20, o vyrų 
tik apie 8 balsai, tad, žinoma, 
negali būti dainavime balsų 
harmonijos ir todėl tokis dai
navimas negali daryti jausmin
go malonumo dėl klausytojo. 
Muzikos programė dar dalyva
vo sekantys vietos dainininkai- 
kės: p-lė Ona čėsniutė sudai
navo dvi dainas ir jos puikusis 
balsas, o ir jos dainos publiką 
sužavėjo. P-lė L. Feravičiutė, 
kuri baltimoriečius linksmina 
labai tankiai savo maloniu bal
su, šį kartą papuošė savo dai
nomis Lietuvos 10 m. sukaktu
ves. Matas Rutkus sudainavo 
pora dainų, ir reikia pasakyti, 
kad padarė didelio smagumo, 
nes jo didelis balsas yra žymiai 
išlavintas ir pine puikius dai
nos akordus. Visoms daininin
kėms ir dainininkui akompona- 
vo p-lė L. Geležiutė ir p-lė E. 
Čėsniutė.

\ ,
Kalbėjo kun. J. Lietuvnin

kas, J. jčesna ir J. S. Vasiliaus
kas. Visi kalbėtojai stengėsi 
šį tą pasakyti apie praeitį, apie 
Lietuvos priespaudą po Rusų 
caro jungu, bet kuomažiausia 
buvo pasakyta apie dabartinį 
nelaimingą Lietuvos likimą po 
diktatūros jungu. Tiesa, vie
nas iš kalbėtojų pareiškė, kad 
"mums reikia tokio žmogaus, 
kaip buvęs Jungt. Valstijų pre
zidentas Lincolnas, kuris su
tvarkytų šalį ir atsteigtų demo
kratiją”. Be to, “deklamavo” 
Dr. B. K. Vencius, bet kad jo 
deklamacija buvo nuobodi ir 
ilga, tad žmonės jau pradėjo 
apleisti svetainę ir pirminin
kas jam įteikė “notą”' sustoti, 
ką jis netrukus ir padarė. Po 
jo da pasakė deklamaciją vie
na panelė, nesenai atvykusi 
iš Lietuvos. Aukų surinkta 
Vilniaus našlaičiams $55.

—Rep. Pipiras.

m. Trečiadienis, vas. 29, 1928

Dayton, Ohio.
Pagalios, tir ši nežinoma ir 

užmiršta lietuvių kolonija, pa
sidarbavimu TMD. moterų, 
Sandaros ir SLA. kuopų, susi
laukė gero koncerto. Tų kuopų 
pasidarbavimu vasario 20 d. bu
vo surengtas koncertas komp. 
A. Vanagaičių pianisto M. Yo- 
zavito ir netikėtai apsilankiusio 
Karoliaus Sarpaliaus.

Nepaprastai gerą įspūdį į 
daytoniečius padarė artistai; aš- 
tikiuos, kad ir artistai irgi liko 
daytoniečiais patenkinti. Minė
tos kuopos stengėsi parodyti, 
kad ir Daytone yra žmonių, ku
rie brangina muziką ir dailę, 
todėl j šį koheertą sutraukė 
pilną svetainę žmonių. Dayto- 
nas yra toli nuo didelių kolo
nijų, dėlto yra nežinomas ir už
mirštas. Artistai irgi jo nelan
ko, taip kad į pastaruosius 10 
metų, kiek man žinoma, čia bu
vo tik trys muzikaliai vakarai.

šis A. Vanagaičio apsilanky
mas Daytone neturėtų būti pas
kutinis. Daytoniečiai jį neap
sakomai pamylo ir stačiai ne
norėjo su juo skirtis. Pianistas 
Yozavitas irgi netik sužavėjo 
daytoniečius savo nepaprastai 
geru skambinimu, bet ir pape
nėjo jų ištroškusias sielas. Ka
rolis Sarpalius irgi gražiai pa
dainavo porą dainelių, bet ka
dangi jis nebuvo prisirengęs, 
tai ir nebuvo galima išprašyti, 
kad jis dar daugiau padainuotų. 
Mat p. K. Sarpalius turėjo ris- 
tynes Columbus, O., tad užgir
dęs, kad komp. A. Vanagaitis 
bus Daytone, nusitarė atvažiuo
ti į čia ir pagelbėti rengiamam 
koncertui. Ačiū jam už tą.

Pats K. Sarpalius po koncer
to apsistojo Daytone ir pradė
jo ruoštis ristynėms, kurios 
turėjo įvykti vasario 28 d.

Daytone yra pageidaujama 
lietuvio gydytojo, dentisto ir 
aptiekininko. Jie padarytų čia 
gerą gyveni^...

Daytoniečiai neturėdami sa
vo lietuviškos duonkepyklos, 
traukiasi juodą duoną iš Chica- 
gos, kasdie, rodos, apie 40 ke
paliukų ar daugiau. Jei atsi
rastų Chicagoje ar kur kitur 
tokis duonkepis, kuris atvažiuo
tų j čia ir pradėtų ant vietos 
kepti juodą duoną, tai, be abe
jo, susilauktų gerų pasekmių. 
Nejaugi neatsiras, kas norėtų 
ta proga pasinaudoti?

—Mockienė.

Atsimink Tai Užmokesties 
Dienoj

ITUOMET Jus esate toli nuo namų ir užmo
kesčio diena ateina, atsimink jog turite 

priedermę atlikti dėl Jūsų šeimynos. Pir
miausiai, suprantama, pasidedate tiek kiek 
reikia savo kasdieniniams reikalams; po tam 
truputį taupomojon sąskaiton, o likusią dalį pa
siunčia! savo šeimynai namon,—bet žiūrėkite, 
kad bu|ų pasiųsta kuogreičiausiai galima.

Postai Telegraph -pinigų perlaidos,—apmo
kant vos keletą centų ekstrą už persiuntimą,— 
užtikrina saugų ir greitą dastatymą. Tai pa
daro Jūsų užmokesnio dieną jų* užmokesnio 
dieną, taip kaip kad ir Jus patys butumet 
namie per visą laiką.

Postai T elegrapl^ ofisas Jusų apielinkėj kuo
greičiausiai persiųs Jusų pinigus namon taip, 
jog niekad nereikės rūgintis, kad pagalba gali 
pasiekt saviškius pervčlai.

Postai Telegraph-Cable Company

• J1X.
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I FOR NAUJIENOS
I READERS

CHICAGO STATIONS TODAY
WEDNESDAY 

620k—WCFI>~484m.
a. m.—Municipal program. 

12—Organ concert; news. 
1—Ręst hour program.
5— Organ concert.
6— Talks; news; music; health'

10

u—— iiiino, ntn o f iiiumv, ncaivii tulk.
7— Popular program; talks; songa.
8- 11—Popular program; songs; 

orchestra.
11— Dance program.

. 8T0k—WLS—345m.
9 a. m. News d i gest; time; weather.
9:30—Opening board of trade (Ser

vice repeated every half hour to 
1:30).

9:35—Early live stock market.
10:35—'Farm tai k.
10:45—Pianist; time signals.
12— Live stock markets; pianist; 

songs.
1:25—Board of trade elose.
2:80—Homemakers’ hour; story; 

mušte.
5:15—Sports; organ; Pied Piper.
6— Markets; sports; orchestra; news
7— Scrapbook; tenor; Jack and Jean
8— Ali statė hour.
9— Madrigal club; organ.
9:45—Hockey game; concert.
11—Orchestra; organ; songs.

980k—WHT—306m.
10 a. m.—AVomen’s program; talks; 

muse
11— Poetry; travel talks; markets; 

weather
12— Organ concert; farm news
1—String trio; sports and financial 

news
6—Sports; organ program
8:30—Wcather; violinist; pianist; 

sports
9:30—Your Hour league

1040 k—W EN R- W BCN—288 m.
11 a. m..
1-2—Concert
1—Classical; organ and vocal 

program; i

Home Service 
vocal seleetions

8:30— KPRC 
Goncert 

8:30—WBAP 
Conccrt 

8:30—WEAF

(1020), Hųuston —

(600), Fort Worth —

New York —(610),
Orchestra ougrtet to WGN 

8:30—WHK (1130), Clcveland —
Instrumentai

8:30-- WJR (680), Detroit —
Orchestra

8:45—WLW (700), Cincinnati —
Organ

Gyduolės
Erzina Inkstus

Gerkite Vandenį

Imkite Druskos Prie Pirmo

2—Popular reąuest 
chcstra

5— Classical organ
6— Orchestra and
7— -Popular hour;

vocal
8— Classical; vocal violinist;
9:30—Ouartet; orchestra; feature 

STATIONS OUTSIDE CHICAGO
Evening Programa

8—WEAF (610), New York — 
Troubadors

8—WJZ (660), New York—Variety 
hour to KYW

8—WLW (700), Cincinnati — Trio
8—W()R (710), Newark—Columbia 

network
8—WSOE (1110), Milvvaukee — 

Music
8—WTMJ (1020), Milwaukec — 

Program
8:15—KSO (1320), Clarinda—Lcap1 

year program
8:30—KEI (640), Los Angeles — • 

Orange netvvork

and vccal
orguii 
orchestra and

songs

Lietuvis Kontraktorius
Suvedant švfesaa 
elektros jiegą { nau
jus ir senus namus C 
mainom naujas Kam
pas į senas; duodam 
unt lengvo iimokiji- 
tno. 

t .
Metropolitan Electric 

Shop
2215 W. 22nd Street 

Pbone Caziai 2M1

RUPTURĄ
IŠGYDOMA

BeJ Skausmo
Be 
Peilio

Jei iųs dėvite diržą, tai kodėl ne- 
išsigydyti savo rupturą ir numeskit 
savo diržą į šalj. Lengviausia, tik- 
riausis ir pigiausis būdas išsigydyti 
rupturą be peilio mano metodu, kaip 
šimtai kitų jau yra išsigydę.

Skaitykit ką Mr. Shurkus sako:
“Aš turėjau rupturą per du me

tus ir paskiau aš atsilankiau pas Dr. 
Flint ir išsigydžiau su pageloa jo 
metodo, be peilio, be skausmo ir be 
išlikimo iš darbo. Tai buvo puikus 
dalykas. Aš išsigydžiau. penki me
tai atgal ir dabar esu visai svei
kas.”

Dominick Shurkus,
6062 S. State Street.

VERICOSE GYSLOS $25.00
Aš taipgi gydau pasididinusias gy

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

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
1 322 S®. Stato St., 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4:15 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan 
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
ne dviejų dide’lų krautuvės langų.

j ■ ■ - —.. ...........

For Cuts and Wounds
Apsiuaugokit užsikrėtimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba įsibrėžimą su Šiuo ne 
nuodijančiu antiseptiku* 
Zonitc užmuša bakterijas.
Ir išgydo.

PC

ženklo Pūslės Suerzinimo
Ir Nugaros Skausmo

Vyrai ir moterys Amerikoje turi amžinai 
saugotis inkstų suirimo, nes čia dažnai per
dame valgoma riebių va'gių. Kraujas pri*^ 
tvinsta rūgštimis, 'kurias inkstai stengiasi 
ižkoiti. Bet jie nuvargsta nuo pers’dirbimo, 
užsikemša, nuo ko k|la inkstų negaliavimai, 
pūslės silpnumas ir nupuolimas sveikatos.

Jaučiant, kad inkstai išrodo kai švininiai, 
skaudant nugarai, ar kada ilapumai netyri, 
pilni nųoiėdų; galvai skaudant, ar svaigu
liams užeinant, viduriams rugstant, ar rau* 
mat'zmąi kankinant prastame ore, pradė
kite tuoj gerti daug minkite vandens ir 
gaukite ik aptiekos keturias uncijas Jad 
Salts druskų. Imk po arbatini ŠaukiteU 
priek pusryti per keletą dienų ir inkstai pra
dės nuikai veikti.

Šios pagarsėjusios druskos padarytos iš 
vynuogių rugkt es, citrinų sulčių ir lithia. 
Per ilgą la ką jos vartojamos išplovimui 
inkstų, kurie užsikimšę.

Jad Salta druskos nebrangios. Jos negali 
pakenkti ir padaro malonų, pustojanti H- 
thia_vabdens gėr.mą, kuris reika.ingas kiek
vienose namuose, nes niekas neapsirgs nuo 
iiplovirno inkstų. ,

Batery setą
MES IŠMAINOME I ELEKTRI

NĮ SETĄ. SETAS TIK

$15
Atveskite mums savo seną batte- 
ry setą, mes išmainysime jį į 
elektrinį setą ir jis gaus jėgą tie
siai iš elektrinės liampos, tiktai 
už $15. Mes vartojame

ABCTURUS A. C. TL’Bl’S
Arcturus Radio 

Service Co., 
701 S. Wells St.

Ilarrison 8233

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių aesma- 
gumų ii /priežasties dantų 
augimo, nieko znira geresnio 
kaip Šis saogua Kadiidų

Mrs. Wikslovs 
Syrup

Feenš'mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos ..

tour'KAS
Night and Moming to keep 
them Clean, Ctear and Healthy

Write for Frec “E ve Care” 
or “Bye Bcuuty” Book

Murinę Co., Dept. 11. S..9 B. Ohio SuChicafo

LISTERINE 
. THROAT 
| TABLETE j

ANTISEP
TIKAS

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lių Parpi
mu. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą,

Madc by
Phnrtnjcd <.« , U f A,

■„...«■ 'v.. .M ,h.A :b-.^4. ,.j... į
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Debatai
Sekmadienyje, atidarydamas 

debatus Visuomio su krikšči> 
nių kunigais, daktaras Kari
bus pareiškė, kad kaltinam i- 
jų suole sėdėsianti krikščion/- 
i)5. Beikia pasakyti, kad ir iš- 
tikrųjų Visuomis gerokai ap- 
malė tas idėjas, prieš kurias 
jis kovoja.

Matomai pasijutęs nepajėg
siąs apginti savo idėjas, kun. 
P. Zalenkevičius visai neatėjo. 
Debatuoti stojo kun. Geniotis. 
Jo ginimas išėjo menkas, nes 
jis tik nurodė, kad t re j y bei 
(dievams Tėvui, Sunui ir Dva
siai šventai) atatinka medžia
gos kietas, skystas ir dujinis 
stovis — ar kaip ten dar pa
našiai. Bet jam buvo nuro
dyta. kad analogija 
mas) nėra įrodymas 
buvimo. Baigė kun. 
grynai teologiniu 
Ar naujos religijos 
Visuomis, yra Dievo 
nys?

Visuomis davė vėjo 
gui” už šmeižtą, už 
jo perkunininku.

Iš publikos kun. Tautas pa
reiškė noro oponuoti Visuo- 
miui kitą kartą.

Nors debatai atėmė trejetą 
valandų laiko, bet publikos da
lis, pasiskirsčiusi į trejetą bū
relių, toliau diskusavo iškeltus 
debatuose klausimus. Šis rei- 
škiniys, kaip ir gausingas žmo
nių lankymas prakalbų ir dis
putų, kur dalyvauja Visuomis, 
rodo, kad religinis klausimas 
yra lietuvių tarpe aktuolus.

—Patenkintas. į

tų dievų
Geniotis 

klausiniu: 
skelbėjas, 
pasiunti-

ir “Drau- 
vadinimą

South Chicago
šmeižikas atsirado.

“Vilnies” No. 41-me rašo A. 
Žalgis. Jis nuėjęs pas vieną 
gyventoją siūlyti savo gazietą, 
bet tas žmogus, negalėdamas 
atsikratyti gazietos siūlytojo, 
pasakė eisiąs gulti, ba ryt 
kėsią anksti darbui keltis, 
dangi buvusi tik 8 valanda 
karo, tai musų gazietninkas,
stebęs paklausė šeimininkės, 
kas tam žmogui pasidarę, kad 
jis taip anksti gulti 
Pastaroji jam 
jis butų nėjęs 
ti, jeigu butų 
bus kalbėta.

“Vilnies” gazietninkui labai 
keistas išrodo šitoks kalbamo 
žmogaus 
di, jeigu 
kis, tai 
kreipti.
dar blogiaus: pabovina 
ir tankiai šeimininkę, 
darantys vis senberniai.

Tai šitokius “perlus’ 
nies” agentėlis rašinėja

rei-

va-
nu-

nuėjęs, 
paaiškinusi, kad 
taip anksti gul- 
buvę apie dar-

pasielgimas, bet, gir- 
butų tik jis vienai to
ne atydos nereikėtų 

Ale su kitais esama 
vaiki s 
ir t ii

sav o 
gazietai ir dar nesigėdi siulyj 
ją žmonėms. Ir jau nebe pir
mą kartų jis tai daro —šme- 
žia vietos gyventojus.

- Dabar pažiūrėkime,^'kas pt r 
vienas yra A. Žalgis. Tas žmo
gelis atsibaladojo į Boselandą 
ir gyveno kurį laikų kaip Pi- 
žarskis. Kuomet South Chica- 
goje žmonės nemėgia Maskvi s 
agentų ir dėl to “Vilnies” agen
tas negali jokiu būdu komunėr- 
tų gazietos išplatinti, tai k s 
musų Pažarskas pasivadino A. 
Žalgiu ir vaikščioja iš vienes 
grįčios į kitą savo ta vorą siū
lydamas. O jeigu žmonės ne
perka jo tavoro, tai jis šmeižia 
tuos žmones. .Turėtumėm apsi
saugoti tokių agentėlių.

s a a
Kažin kur yra musų 

taniai ir kaip jiems 
“Naujienos” užrašinėti, 
te, draugai, ba
žmonės labai mėgia skaityti.

— Vietinis.

kontes- 
st‘ka ;i 

Di -bk i- 
Naujienas”

Garsinkitės Naujienose

“Bi-Kastas Sabonis, kuris jau ne kartų yra dalyvavęs ir 
rutės” programuose. ši kartą jis turės Valentino rolę opero
je “Faustas”. Tą operą statoma pirmų kartą lietuvių kalboje 
Amerikoje “Birutės” vakare kovo 4 d. Lietuvių Auditorijoj.

Ką Reporteris Pupa 
patyrė apie Faustą

_______ ______ I____ '

Išstačius “Birutei” biznierių

savo roles galiai lošia. Taigi, 
northsidiečiai, žinokime, jog 
jo “Naujienų” koncerto, kuris 
įvyks kovo 11 d., musų jaunuo
lių parengimas įvyks tik 
savaite vėliau, t. y. kovo

NAUJIENOS, CHfflgo, 10.

šoko upėn ant ledo, kuris nei iš
laikė svarus ir įlūžo. Vaikiš
čias pasinėrė.

Pašaukta pagalbai policija. 
Bet kol surasta paskenduoli-;, 
praslinko apie pusę valandos;. 
Atgaivinti vaiką nebepavyko. 
Vaikutis gyveno adresu 501D 
Ardcll avė. Paskenduolio sura
dimui daug pasidarbavo vietos 
policijos kapitonas. — N.

CHICAGOS 
ŽINIOS

c

60Malachi Crovve nuteistas 
dienų kalėti už užpuolimą ant 
įursės. Crowe yra 36 metų. 

* ’ * ♦
Būrys Chicagos kunigų nu

matydami Chicagos dorovę 
esant labai nupuolusių, pasky
rė kovo 7 d. kaip 
doms, idant pakėlus 
rovę.

laikų mal 
miesto do

♦

Albany Park

pa-

Eu- I

katus, apie “Faustą”, prasidėjo 
didelis žmonių susidomėjimas.

—Fausats! Faustas? — kal
basi žmones, bet nežino ką tas 
reiškia.

Kai kas žino, kad Faustas 
yra muzikais operos kūrinys, 
kurį galima italijoniškai dai
nuoti; o kiti nė to nežino.

Kas yra Faustas?
Faustas yra tai amžinų atil

sį žmogus gyvenęs penkioliktam 
amžiuje, kuris pasak dievobai
mingų žmonių velniui dusių bu
vo pardavęs.

Pradžioje 16-to amžiaus 
sakojimai apie Faustą ėjo 
lupų į ausis visoj vakarų
ropoję,, pasikartodami nesu
skaitomą daugybę kalių. Vė
liaus buvo parašyta daugybė 
knygų ir, dramos veikalų iš 
Fausto gyvenimo. Literatūroje 
pasaka apie Faustą lošė didelę 

I rolę per daugiau kaip 200 me
tų.

Pabaigoje 16-to amžiaus, 
Cbristopher Marlove, anglų dra
maturgas, parašė “The Tragi- 
cal History of Dr. Faustus”. 
Tai buvo puiki tragedija eilė
mis rašyta ir lošta Anglijoje su 
geru pasisekimu. Po to šimtme
tis vėliau, garsus vokiečių ra
šytojas Johanu Wolfgang Von 
Goethe parašė kitą, tragediją 
apie Faustų;* ir pagaliaus Ch. 
Gounod parašė Faustui muziką.

Fausto asmuo istorikams nė
ra žinomas, bet jis buvo žino
mas paprastiems to latyo žmo
nėms, kurie ir sutverė ap’c 
Faustą labai įdomių pasaka. 
Tai buvęs filosofas, daktaras 
advokatas, magikas, astrologas 
šarlatanas, valkata ir bastęs s 
po Vokietiją krėsdamas įvai
rius šposus, kol pagalios vel
nias nusukęs jam sprandą, kad 
pasiimti sau nupirktų jo dūšią.

Kas nori pločiau žinoti ap'e 
Faustą, te ateina nedčlioj 
Lietuvių Auditoriją.

— Rep. Pupa.

i

North Side

dieną, 
Hum-

sezoną

Jaunuolių koncertas
SLA. 226 kuopos, Jaunuolių 

skyrius statys scenoje veikalą, 
“Jonukas* Melagis”, šis gražus 
veikalas bus statomas septinta- 
dienin vakarų, kovo 18 
Spaulding salėje, prie 
boldt Parko.

Jaunuolių skyrius šj
savo dainelėmis pasirodė daug 
kartų, patarnaudamas įvai
rioms organizacijoms. Dali: r 
jaunuoliai rengia savo najdti, 
kad galėtų lavintis dainų ir Ii > 
tuvių kalbos. P-nia S. Cerierė 
deda pastangas, kad viskas kuo 
pasekmingiausiai išeitų. Visien s 
yra tekę matyti, kaip jaunuoliai

viena 
18 d. 
Aras.

Antradienyje, kaip 2 vai. po 
pietų, ties 54-ta ir East’ Troy 
gatvėmis, Albany Parke, pa
skendo vaikiščias, žydelis 8-10 
metų amžiaus. Vaikas kuo tai 
nusikalto motinai. Pastaroji, 
matyt, norėjo pagauti j j ir nu
bausti. O vaikas mėgino pabė
gti. Motina ėmė vytis. Vaikas

“Tribūne” nužiūri, kad ap
lamai • imant, aukštesnieji Chi
cagos valdininkai dirbantys tik 
trečdalį to (aiko, kurį turėtų 
dirbti; kitaip sakant, kad iš 
trijų dienų, jie vieną dirba, o 
kitas dvi sunaudoja visokiems 
kitiems reikalams. Pats meras 
Trompsonas į 11 mėnesių tar
nybos padaręs 16 kelionių, ku
rioms išleidęs kuone tris mėne
sius laiko. 

♦ * ♦
L. Wladzenski, 24 m., am

žiaus, 1741 North Lincoln st., 
purendavo autą, pasiėmė drau
gą ir^porą merginų ir leidosi 
pasivažinėti. Važiavo smukiai.

<ad išvengus susi kūlimo su] 
gatvekariu, jis ties Divisien ] 
gatve ir Irving avo. paleido 
savo autą j stulpų. Užsidegė ga- 
solinas. Pasėkoje visas autas ut- 
iliepsnojo ir patsai Wladzens- 

ki žuvo ugnyje, pirm negu pa
vyko ištraukti jį iš auto.

* ♦ ♦

Sekmadienio popietį vienos 
<cngės “holduporiai” padarė 
meletą užpuolimų ant gemhle- 
•ių buveinių. Nužiūrima, kad 
ie užpuolimai padaryta tikslu 
ladengti nuostolius — $18,(100 

—,kurie gengei kaštavę, kol ji 
inliuosavo vieną savo vadų. Pa

sėkoj tų užpuolimų vienas as
muo nušautas, būtent pasiprie
šinęs banditams.

♦ ♦ *
Joe Šaltis laimėjo. Mat, poli

cija ieškojo jo, idant pasodinus 
i į už grotų, pasiremdama senes
niu teismo nuosprendžiu. Illi
nois valstijos aukščiausiojo tei
smo teisėjas Heard leido Salti- 
;ui naudotis laisve iki jis pa
duos aukščiausiam šalies teis
mui apeliaciją ir iki tas teismas 
išneš sprendimų.

Komai 
Greitas saugus būdas 
T vienrj minutę visas skausmas dingsta—■ 
taip greitai komai sustoja skaudėję kada 
vartojate Dr. Scholl'io Zino-pads. Jokis 
kitas būdas nCra tiek saugus ir tikras. 
Jie priežastį prašalina*—spaudimu ir tryni 

nij autuvo. Ploni, sauganti, gydanti. 
Visose aptickose, autuvų ir dept. krautu*

. včse.—35c. ,

DZSėholTs 
Zfino-pads

Uždekite vieną—skausmo n8r!

Nauja Jėga ir Stiprumas 
Del Nusilpusio Kūno

Milionai vyrų ir moterų visokio amžiau* 
’aike paskutinių 85 metų surado | Nuga- 
Tone tikrai puikias gyduolei nuteikiant jiems 
naują nveikatą. stiprumą ir daugiau energi
jos. Niekas negali sunilyaintf su joms dėl 
pataisymo kraujo, sustiprinant nervus Ir dau
giau jėsros Svarbesniems kųno Oritan.ma.

Jei jus esate silpnas, turite (vairius nema
lonumus, prarandant svarumą, stoką jėgos ir 
energijos, arba turite chroniiką užkietėjimą, 
Kalvos skaudėjimą, svaiguli, silpna pūslę ar
ba inkstus, esi nervuotas ir nemiegat nak
timis, tikrai pabandykit Nuga-Tone. Jos turi 
pagelbsti jums—tikrai jus jausitės visais at
žvilgiais—arba jūsų pinigai bus grąžinami. 
Kutinai reikalaukit Nuga-Tonc—nieks negali 
užimti jų ' vietos.

$70

M
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REAL ESTATE
Paskolos Reikalaujamos

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

I’ILNAS UZGANftDINIMAB ARKA 
CINIGA1 GRAŽINAMI

SLOGOS IŠGYDOMOS ARBA 
PINIGAI GRAŽINAMI

Ui

35c.
■lovlkello 

užtenka 

dėl AO 

•ykiu
M*"'

TEN IR Iš 
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

musą populiariais laivais
NBW YORK, ALBKRT BALUN, 

HAMBURG, DEUTRCHLAND.
BKSOLUTK, RKL1ANCK, « 

CLKVKLAND, 
WKSTPHALIA, THURINGIA

Puikus patarnavimas 
visose klesose 

Europines kelones asme
niniai vadovaujamos

Prafituin*
GALVOS ir KRU
TINK.S SLOGAS

Ir 100 kitų.
Nunlplrklt dovi- 

keli Šiandie,

Grant Works 
Pharmacy 

4847 W. 14th St 
užlaikome šviežią tavorą, kai-Mes užlaikome šviežią tavorą, kai

nos yra mažesnes neku kitur 
Teisingai ir atsargiai išpiklome re
ceptus. Užtikriname, kad suteiksime 

Jums pirmos rųšies patarnavimą.
John Malacbauskas, R. Ph.

$oflnis new Y0R" 
/II iko IKI KAU“ L V U NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai

Savaitiniai išplaukimai 
Kelionė greita ir pigia 

kaina
Del permito ir kitų infor
macijų kreipkitės prie 
vietinių agentų arba prie 

Unirg-taiM Ūk 
United American Lines, Ine* 

General Agente
177 N. Michigan Avenue.Cbicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalčjp jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminaVimas atidengs jūsų tikr^ ligą ir jei aš apsiimtu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikra 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 Blv., netoli State St. 
kambariai 1012, 101 S, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:36 vakare. 

Nedčlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
Vi—

Namų Savininkams Tiktai
$100 iki $500 Paskolos

Be inorgičių—-Be ai jų pasididinimo—Be trukdy
mų—Be atdčjiojinių. Greitas, draugingas patar-

» gavimas. Atsilyginsi! mėnesiniais išmokėjimais.

NO -N DORSER LOANS
323-324 Monadnock Block - - 53 W. Jackson Blvd.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

fublished Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine*

1739 South Halated Street 
Chicago, 111.

Telephone Rooaerelt 8508

Editor P. GRIGAITIS

Subacrlption Ratas i
$8.00 per year in Canada.
17.40 per year outside of ChlcafO,
$8.00 per year in Chicago.
8c. per copy.
Entered as Second Claa* Matter 

March 7th, 1914, at the Port Office 
of Chicago, III., und«r th* art of

Naujienos eina kasdien, tiakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Haisted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Rooaevalt 8500.

Metams....... ........... .............
Pusei metų _________
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Metama

“CARO DUKTĖ

Apie Įvairius Dalykus I
Prancūzai-

Francuzo pasididžiavimas. — 
Įvairiausių rasių milinys. — 
Sunkus klausimas. —Prancū
zų skirtingumas. —• Įvairios 
kalbos. — Prancūzų ekono
miškumas,—Prancūzų būdas.

Bet kurio socialinio luomo 
franeuzas, sako vienas laikraš
ti, su pasididžiavimu pažymi, 
kad jis yra senas lotynų tau
tos sūnūs, o jų moteris, — kad 
ji lotynų duktė ir tai ypač aiš
ku Pietų Francijoj. Iš karto 
kitataučiui atrodo, kad gal tai 
ir per daug išpustas pasididžia
vimas, bet giliau į jų gyvenimą 
įsižiūrėjus tenka pripažinti, 
kad jie turi pagrindo didžiuotis 
ir tai įvairiais atvėjais —isto
riniu, šeimyniniu, visuomeniniu 
ir kitais ir net tautos žodžio 
sąvoka. į

Francuzui net sunku supras
ti, kad ypač rytuose tautos są-

Nesenai atvyko į Ameriką ir dabar vieši pas vieną 
turtingą ponią moteris, kurią tam tikri žmonės laiko 
esant nabašninko Rusijos caro dukterim, Anastasija. 
Spaudoje buvo apie ją rašyta, kad ją kokiu tai stebuk
lingu budu išgelbėjęs vienas kareivis, Čaikovskis, kuo
met bolševikai Ekaterinburge žudė caro Nikalojaus šei
myną; kad ji paskui už to kareivio ištekėjusi ir, jam 
mirus, per didelį vargą pasiekusi užsienį, ieškodama 
prieglaudos pas savo gimines iš motinos pusės, Vokieti
jos kunigaikščius.

Tarp Rusijos didkunigaikščių, gyvenančių užsie
niuose, ir Vokietijos didikų kilo dėl tos moteries smar
kių ginčų. Vieni ją pripažino caro dukterim, kiti — ne. 
Čaikovskienė (jeigu tokia buvo jos vyro pavardė), pa
sirodo, moka kalbėt vokiškai, bet nemoka rusiškai. Jos 
pritarėjai tą aiškina tuo, kad savo prigimtą kalbą ji 
užmiršusi, kuomet išgąstis, ligos ir baisus vargas, kurį
jai tekę pergyventi, sunaikinę jos atmintį. Bet, atgau-^voka sutampa su rase ir tiky- 
dama savo sveikatą, ji dabar palengva imanti vėl kai- p*: Fancijos gyventojai iš tik- 
bėt rusiškai ir atsimenanti kitus dalykus, kurių buvusi v’n voai" rnl-
išmokusi nuo savo tėvų ir auklėtojų.

Gi /Vnastasijos Čaikovskienės priešai tvirtina, kad 
ji esanti apgavikė arba apgavikų auka, nieko bendra su 
žuvusia Rusijos caro šeimyna neturinti.

Šią nuomonę remia ir dabartiniai caro valdžios įpė
diniai, Rusijos bolševikai. Maskvos “Izvestija” vadina 
šitą Anastasiją “bedantę mergina” (jai, iš tiesų, visi 
dantys ištraukti; jos draugai sako, kad juos išmušę bol
ševikai) ir pasakoja, kad ji Berline bandžiusi padaryti 
sau galą ir patekusi į pamišėlių namą. Būnant jai toje 
Įstaigoje, kitas ligonis, vartydamas laikraštį, kuriame 
buvę įdėta nabasninko caro šeimynos paveikslas, paste
bėjęs jai, kad ji esanti labai panaši į caro dukterį. Iš to 
ir atėjusi merginai į galvą mintis pasiskelbti “stebuk
lingai išsigelbėjusią” didžiąja kunigaikštyte Anastasija.

Sovietų organas mano, kad “Anastasijos” prasima
nymą priėmė už gryną pinigą tie Rusijos ir kitų šalių 
didikai, kurie tikisi pasidalint su ja dideliais nabasninko 
caro turtais, paliktais užsienių bankuose.

šitas laikraščio “Izvestija” spėjimas veikiausia ir 
bus teisingas. Išguitiems iš Rusijos Romanovams ir ki
tiems Nikalojaus giminėms šiandie, žinoma, seilė varva, 
galvojant apie tą auksą, kurį paskutinis Rusijos caras 
buvo pasidėjęs Londone, Paryžiuje ir kitose saugiose 
vietose; ir jie nesustotų prieš nieką, kad tik kaip nors 
gavus prie jo prieiti.

Antra vertus, visai netikėtina, kad bet kuri caro 
dukterų butų galėjusi ištrukti iš bolševikų nagų. Nika
lojaus šeimynos galabintojai, kaip buvo keletą kartų 
viešai pranešta, ne tik ją visą išžudė, bet ir, apipylę ke- 
rosinu, sudegino lavonus kokiam tai Ekaterinburgo 
priemiesčio urve. Sudegintieji gi iš numirusių nesikelia.

TEISMŲ DESPOTIZMAS

KetUri Jungtinių Valstijų senatoriai — Wagner iš 
New Yorko valstijos, Gooding iš Idaho, Weeler iš Mon
tanos ir Pina iš Oklahomos — nuvyko į minkštųjų ang
lių distriktą Indiana kauntėje, Pennsylvanijos valstijo
je, ištirti streiko padėtį Rossiter kasykloje, kuri pri
klauso New York Central geležinkelio savininkams. 
Kartu su senatoriais buvo ir mainerių unijos vice-pre- 
zidentas.

Atvykę į tą vietą senatoriai patyrė, kad teismo įsa
kymu, inžonkšenu, streikuojantiems angliakasiams te
nai uždrausta pikietuot, uždrausta laikyt susirinkimus 
ir net uždrausta giedoti hymnus bažnyčioje, kuri ran
dasi netoli nuo kasyklos, ir skelbilhajs laikraščiuose at
kalbinėti darbininkus nuo streiko laužymo. Pasipiktinę 
tokiu teismo-sauvaliavimu, senatoriai tyčia nuėjo į ang
liakasių bažnyčią ir giedojo su jais uždraustasias gies
mes.

•policija, suprantama/ negalėjo areštuoti senatorius, 
ir jie išvažiavo į Washingtoną reportuoti senato komi
sijai, paskirtai tyrinėti sąlygas aukščiaus minėtose vie
tose. i •

šis senatorių žygis, be abejonės, atkreips plačiosios 
visuomenės dėmesį į tai, kaip anglių kasyklų ponai el
giasi-su savo darbininkais, kurie priešinasi algų kapo
jimui.

rųjų yra įvairiausių rasių mi
šinys užlaikęs vietomis net sa- 

■ vo atskirą tipą, papročius, kal
bą o tačiau visi skaito save 
franeuzais. Tą bendrąją fran- 
euzišką amalgamą sudaro vi
suotinas mokymas, nes kiekvie
nas pilietis mokykloj pramoks
ta bendros franeuzų kalbos, 
paskui turi dideles veik dviejų 
tūkstančių metų istoriją ir po
litiką, kuri tos teritorijos gy
ventojus rišo bendron vieneton, 
o kartu su tuo juos ėmė rišti 
bendri ekonominiai ir tradici
niai reikalai.

Taigi dabar Francuzija vis 
tebebūdama įvairių rasių ir ti
kybų mišinys apgyventa, anot 
jų pačių vienos franeuzų tau
tos. Rytų Europos gyventojui 
duodančiam daug svarbos rasei 
ar tikybai eilinis franeuzas la
bai dažnai pastato klausimą: — 
Na o ar Tamsta Galėtum pasa
kyti kokios tautos buvo Tams
is tūkstantinės kartos bočius: 
lenkas, rusas, ar lietuvis? žino- 

1 ma, į tokį klausimą net didžiau
sias šio krašto rasinis tautinin
kas nesugebėtų ką nors tikra 
pasakyti. Na, ir jam tas pats 
eilinis franeuzas pasakytų: Tad 
kam gi dėl tokių neaiškių daly
kų ginčytis ir vieniems 
neapkęsti, ar negeriau 
ieškoti kiekvienam savo artime 
gero piliečio ir žmogaus įpaty- 
bių? Ir net didžiausias Rytų 
Europos tautininkas bent širdy 
turi raciją.

čionai tad musų žmogus ir 
pamato, kad franeuzas turi tei
sę didžiuotis savo kilme. Veik 
pirmąjį tūkstantį metų musų 
eros Rytų Europos gyventojai 
tebebuvo barbarai, o tenai nau
joji krikščioniškoji civilizacija 
sugebėjo paveldėti romėnų 
stabmeldiškosios bent labiausiai 
patvarias formas, kurios, nevei
zint į barbarų užpludimus ir 
krikščionijos fanatizmus visgi 
pasiliko ta amąlgama, kuri se
novės Gali jos gyventojus jun
gė. Romėnų grįsti plentai už
siliko net iki dabar ir be per
traukos jie jungė Galijos gy
ventojų, lotynų kalba ir iš jos 
išsivirtę įvairus dialektai buvo 
ir pasiliko susipratimo tiltu. 
Taigi, materiale ir intelektua
le romėnų kultūra sujungė Ga
lijos gyventojus labai senais 
laikais ir todėl jie sugebėjo pir
mieji pereiti ir feodalizmo ir mo- 
narchizmo ir revoliucijų etapus, 
o kiekvienas iš jų tautai paliko 
savo lobio dalį ir ta įvairių i;a- 
siu tąąlu išsilaikė viena ir musų 
laikais. Bet ta jus vienybė

daugiau politinė ir kultūrinė, 
tradicijų.

šiaip, franeuzai labai skir
tingi vieni nup kitų. Pačioj ry
tų šiaurėj gyvena' flamantai 
namie kalba savo kalba. Breta- 
nijos pusiausaly gyventojai 
kalba namie keltų kalbos dia
lektu. Pietų vakaruose paliai 
Gaskonijos įlanką lygumoj kaly
ba gaskoniškai, o kalnuose dar 
užsilikus baksų kalba. Paliai 
Viduržemio jurą ir Pirenejų 
kalnus kalba ketaloniškai. Se
najam Langedokė tarp Gavro- 
nos ir Ronos kalba savaip kiek 
panašiai į ispanų kalbą. Pro- 
vense skamba Mistralio kalba 
gana artima italų kalbai. Vo- 
gezų kalnuos, Uzase ir šiauri
nėj Lotaringijoj žmonių kalba 
vokiški dialektai. Be to, Cent- 
ralinės Francuzijos kdlnų gy
ventojai iki Luaros upės kalba 
įvairiais dialektais. Taigi, fran- 
euziškai kalnų žmonės namie 
kalba tik į šiaurę nuo Luaros 
upės, o didesnė tos šalies gy
ventojų dalis turi įvairias vie
tos kalbas. Bet tai iš tikro tik 
namų kalbos, tai grynai priva
tinis piliečių dalykas, lygiai 
kaip ir tikybos, valdžiai visai 
nerupi nė kaip kas narftie kal
ba, nė kaip kas tiki. Bet tai 
žinoma tik dėl to, kad francu- 
ziškos kalbos amalgana labai 
tvirta ir kad gyventojai pirmoj ‘ 
vietoj stato pilietines, o ne ti
kybines pareigas. Anais laikais 
ir franeuzai pergyveno ir tau
tinius ir tikybinius antagoniz
mus. Karolis Pranas I-is pro
teguodamas franeuzų kalbą bu
vo uždraudęs oficialius raštus 
rašyti Langedoko kalba, albi- 
gonsų ir hugenosų karai keliais 
atvėjais buvo sukrėtę visą 
Franci  ją. Bet franeuzai tuo ir 
yra laimingi tautų tarpe, kad 
visas tas metaforozas jie per
gyveno atatinkamais laikais, nė 
perkėlai ne per anksti, tad jie 

savo francu-

kitų 
butų

Varpininkas

laimei 
vietos, 
mirus, 
gedulu
nuliu-

Jau kelios dienos senis var
pininkas nemato kurpiaus. Va
karais jis paprastai atsisėda 
ant akmenų ir žiuri j tolimą, 
jam vienam tematomą tašką. 
Žiuri ilgai, kol tamsa žemę ap
temdo. Varpininkas pasiilgo kur
piaus. Paskutinį laiką jis no
rėjo kalbėtis su kurpium, norė
jo j j pamatyti greta sėdintį. 
Tačiau kurpius lyg į žemę įsmu
ko. Dienomis jis vaikščioja ka
pinyne ir laukia ateinant kur
piaus. O kurpius kelią pamir
šo. Ir graudu ir pikta darosi 
seniui, kad jį kurpius apleido.

Stengėsi dasiprotėti, kodėl 
kurpius pamiršo įprastą poil
sio vietą ant akmenų. Jam ro
dėsi, kad kurpius nuėjo už eže
ro kaiman. Ką jisai ten vei
kia? Senis nusišypsojo. Jis ži
no, kad kurpius dažnai, veik 
kas vakarą, mėgsta tenai lan
kytis. Pačiame kaimo gale yra 
sukrypusi troba, kurioje gyve
na motina su dukterimi. Jos 
turi tik du rateliu, kuriais ver
pia visam kaimui vilnas, linus 
ir tuo uždarbiauja pragyveni
mui. Visi sako, kad jos skur
stančios, dažnai duonos pritruk
siančios. Tai neteisybė. Kur
pius tenai laimingas. Sukrypu
si troba dažnai nušvinta, 
švinta dukters ir motinos 
dai kai kurpius pasako:

nu- 
vei-

kia kurpiaus išeinant, žinoma, 
jis pabars kurpių — juk jis 
turi teisės barti, nes jau ke
lios *dienos, kai kurpius nesi
rodo.

Kaip tai kelios dienos? O 
kada jis kurpių matė? Nel>e- 
atsimena.

Sėdi ilgai. Aplink jį peteliš
kes laksto, bet jis tų nesive- 
ja, jis noriai bėgtų paskui tų, 
kurią kurpius nusivijo.

Urnai suskambo varpai. Var
pininkas pašoko. Didžiausias 
pyktis jį paėmė. Kas drįso be 
jo varpus paliesti?! Tai švent
vagyste! Varpininkas mato be
sileidžiant saulę. Pievoje jis il
gai sėdėjo, veik pusę dienos.

Bėga jis namo greitai. Kaz- 
<la nereikalinga. Ties pat šven
toriaus vartais nutilo varpai. 
Pro duris išėjo špitolninkė Ve
ronika.

— Tavęs ieškojo, ieškojo, 
tarė pamačiusi senį. — Nera
do. Kunigas liepė man už nu
mirusį paskambinti. Po pietų 
kurpius mirė.

Senis nulenkė galvų ir su
stingo vietoje. Paskui atsisėdo 
ant akmenų ir ten jį sėdintį 
aušra užtiko. Niekuomet jis ne
buvo taip vienas pasaulyje, kaip 
dabar. Vakar netiktai kurpiaus 
neteko, liet ir varpus svetima 
ranka palietė. To per visų am
žių nebuvo atsitikę. Jį slėgė 
didžiausias skausmas. Jo akys 
giliai įgriuvo, aptemo ir iš jų 
išsprūdo paskutinė skausmo su
gelia ašara. Bytojaus dienų kur
pių laidojo. Tai skambino mi
rusi draugų, kapuosna lydėda
mas! Skrido plačiausiai varpų 
rauda, tarsi varpininkas savo 
mirtį pasauliui skelbė. Jis vis
lią pamiršo. Senai karstą su 
kurpiaus lavonu buvo užkasę, 
tik drėgno smėlio kauburys ne
drąsiai glaudės prie žemės, lyg 
gindamas savo grobį, kad kas 
iš pasalų neatimtų. Varpinin
kas vis dar skambino. Tary
tum viso pasaulio ašaros subė
go j vienų ežerų ir dabar tas 
ežeras patvino, iš krantų išėjo 
ir netikėtai slėnis, bet ir kal
nas paskendo.

Kunigas pradėjo nerimti.
— Pasakyk, tegu nustoja 

varpavęs! — Paliepė zakristi
jonui.

šis, atbėgęs varpinėn, rado 
senį k^ip pamigusį. Plačiai iš
plėstomis akimis žiurėjo j kaž
ką jam vienam tematomą; kie
tai virves suspaudęs supo var
pus.

— Liaukis skambinęs! — su
riko zakristijonas.

Bet senis nieko negirdėjo.
Zakristijonas pajėga vos iš

plėšė virves iš senio rankų. 
Varpininkas šalin nustumtas, 
klaidžiojo akimis kryžių tarpe, 
kažko ieškojo. Jis vienar nakti
mi taip suseno, kad vos kojas 
bepavilko.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
Senį varpininką ne tik savi 

parapijonys, bet ir tolimi gy
ventojai pažinojo. Kiekvienas 
jaute pareigą, kur.pamatęs se
nį, pasveikinti. Varpininkas šyp
sojosi ir linksmai lingavo gal
vą. Moters nešykštėjo seniui do
vanų. Nei vienos skerstuvės, 
nei alaus darymas, nei bičių 
kopimas ar šiaip kas nors pra
šmatnesnio nepraėjo, kad ne
būtų kas gardesnio bei geres
nio seniui paskirta. Viena mo
terėlė vilko medaus puodelį, ki
ta—dešrų porą, kitas ūkinin
kas alaus trigortėlę tabalavo 
seniui. Senis visiems dėkojo, 
visiems gerą žodį rado. Tačiau 
jam atskirų asmenų geresnių 
ar blogesnių nebuvo. Visi žmo
nės jo akyse susiliejo į vieną 
šviesų tašką — gerą, švelnų, 
jautrų. Senis ir pats to nežino
jo, kodėl jį žmonės myli. Pa
galiau, jis tos meilėj ir neju
to. Jam rodėsi, kad tai, kas 
yra, ir turi būti. Jam rodėsi, 
kad žmonių tarpe kitokiems 
santykiams, kaip tik gero vie
nas kitam troškimas, gili už
uojauta vienoįskausmuose, ben
dras džiaugsmas vienam 
nušvitus — negali būti 
Jei jis nugirsta žmogų 
visas pasaulis jo akyse 
gaubiąs, visas pasaulis
sta ir jis, giliau liūdesio pa
gautas, ima ne svetimą, bet sa
vo sielos aimaną varpais by
loti. Senis buvo nuo žmonių nu
tolęs. Jis ne lupomis su žmo
nėmis kalbėjo, ne rankomis 
žmonėms gerą darė.

Dažnai mintis jam dingste- 
lėdavo, kad ir jam kada nors 
teks skirtis su pasauliu, su my
limais varpais. Tada senį šal
tas prakaitas išpildavo. Negali 
bu Ii, kad jis kada nors skirsis 
su varpais! Tokią nerimo va
landą bėgo jis varpinėn, lipo į 
patį čiukurą, kur kabojo dide
li vario varpai ir glaudėsi prie 
jų. Jie buvo šalti kaip ledas. 
Stori, sunkus, rodos, amžiais 
neįveikiami, vos menkos žymės 
tebuvo tose vietose, kur dide
lė sunki įsupta širdis varpus 
daužė. /

Kas gali žinoti, kaip jie se
nai čia įkelti ir kada jie su
dils. Senis neįmano, kad var
pai jį pergyvens. Jis tuo ir ne
tikėjo.‘Varpai be jo gyventi ne
galės, o žmonės be varpų. Va
dinasi, kol mirtis kartą po kar
tos nenašiuos, ko] žmogaus au
sis neatbuks varpo garsams, 
tol varpai gyvuos, o su jais ir 
senis, nepakeičiamas varpų tar
nas.

Vieną pavasarį varpininkas 
visai nusilpo, z Daugelis tai pa
stebėjo. Nekantresnieji rado rei
kalo kištis su savo užuojauta.

— Vargšas senelis, vos Iš
kruti, o poilsiui ir nesirengi. 
Galėtum sau ramų kampelį su
radęs ilsėtis, gerų žmonių glo
bojamas.

Panaši kalba varpininkni at
rodė neapsakomas akiplėšišku
mas. Kaip tai gali būti, 
jam apie kaž kokį poilsį 
ba. Niekuomet nekildavo 
mintis, kad jis kada nors 
vo jaunas, vikrus, eidamas 
da nesiramstė. Visuomet jis va
liojo varpuoti, valios ir dabar. 
Senis raukėsi, matydamas, kad 
žmonės rengias iš jo varpus pa
veržti. • 1.

pei*'vėlai ne per ; 
ir gali didžiuotis 
ziškumu.

Dabar įvairiomis kitų kalbo
mis yra ir laikraščių ir gana 
plati literatūra, bet tai savo 
rųšies romantizmas ir valsty
bės vienybei tai veik jokio pa
vojaus nesudaro.

Bet naujai atgautose Elzaso 
ir Lotaringijos provincijose da
lykai kiek kitoki. Tose srityse 
jau aiškiai jaučiama autono- 
mistų tendencija ir ypač dėl to, 
kad šalia yra didelė nepriklau
soma Vokietija. ♦

Savo budu ir šeimyniniais 
santykiais franeuzai visai nėra 
toki ištvirkę ar veidmainiai, 
kaip dažnai manoma anot senai 
paskleistos Francuzijos priešų 
paskalos arba tų, kurie apie 
franeuzus sudaro nuomonę pa
buvę tarptautinio 
skruzdėlyne.

Franeuzai bendrai 
bai ekdnomiški labai 
tenkinasi maža kuo ir kiekvie
nas stato sau idealu susitaupyt 
senatvei gana diktą turtą ir ne 
naujiena, kad paprasta tarnai
tė mirdama palieka po kelias 
dešimtis tūkstančių frankų. O 
tačiau net būdami ekonomiški 
mėgsta pasidabyt. Rinkoje 
kiekviena net suvargusi mote
rėlė pardavinėtoja stengiasi 
gražiai atrodyti, švariai apsitai
sius, madlyvai’ susišukavus.

šeimyninių santykių ydas, 
tiesa, iškelia aikštėn praktikuo
jami išsiskyrimai, įtačįau tų šei
mynų, kurios sugyvena santy
kiai daug jaukesni ir tvirtesni, 
negu, rytų Europoj, ypač kad 
franeuzų moters mėgsta šeimi
ninkių pareigas ir sugeba būti 
namų padabinimu. Tai gana poj butų tiek paprastumo ir 
iliustruoja ir gana dažnai ten nuoširdumo, kaip ten.

— Mes gyvensime! štai 
ųo rankos. Jos kietos ir 
rios. Jomis aš duoną uždirb
siu ir busime visi laimingi..

Senis šypsosi. Jis žino kur
piaus kalbas suklypusioje tro
boje, nes jam pasakojo Anta
niene, užjaučianti skurdžiai gy
venančioms moterims ir nu
džiugusi kurpiaus piršlybomis. 
Tik staiga varpininkui prisi
mena kurpius, Ijeklupąs prie 
naujai supilto kauburio, ant ku
rio viršaus duobkasiai išspaudė 
'kastuvų kotais kryžių. Stengia
si senis prisiminti ko kurpius 
ties kauburiu klupoja, bet ne
gali. Drauge kyla *ir kiti vaiz
dai. Prisimena taip pat klūpan
tį ties tokiu pat kauburiu se
nį Porutį, kuris prieš porą die
nų atvažiavęs su ašaromis pa
sisakė, kad mieste numarinęs 
sūnų, mokslus ėjusį. Atsiminė 
visą eilę nusiminusių, ties kau
buriais nulenktu veidų. Atgim
sta ir kiloki vaizdai. Pamato 
Jis poras prie altoriaus einan
čias. Visi laimingi, žolynais ap
sikaišę. Džiaugiasi ir varpinin
kas, linksma ir jam. Mato vik
rius kumus, kurie veža kūdikį 
krikštam Jauna kurna droviai 
išvysto kūdikį, jos veide džiaug
smas spindi.

ma-
vik-

Vieną dieną ant akmenų sė
dėdamas, senis pamatė pas eže
rą vaikštinėjant žmogų.

kurpius. — Ūmai 
varpininkui į gal-

nesakęs pasileido į
Pati

Paryžiaus

imant la-
darbųs,

kad 
kal- 
jam 
bu- 
laz-

moterų kartojama frazė—nors 
mes lygių teisių su vyrais ir 
neturim, bet mes juos valdom.

Savo budu franeuzai, ypač 
Pietų, nieko bendra neturi su į- 
įgalėjusia Rytų Europoj nuo
mone apie veidmainiškumą. Net 
priešingai, franeuzas turi daug 
atvirumo, paprastumo, širdies; 
tiesa, jis mėgsta gestus, mėgs
ta gražias frazes, bet tai juk 
tik žmonių santykius dailina.

— Tai 
dingtelėjo 
vą.

Ir nieko
paežerę. Hjo jis vikriai, 
žemė po kojų slenka — taip 
lengva eiti. Taip, tai kurpius: 
jis galima iš tolo pąžipti. Jis 
renka gėles. Varpininkui nepa
tinka, kam kurpius gėles ski
na: teauga, nuskintos jos vy
sta ir darosi negražios. Geriau 
augančių pažiūrėtų.

Vejasi kurpių, norėtų sudrau
sti. Bet kurpius nelaukiu: jis 
suka į pamiškę. Rankose gėlių 
pundas. Jis be kepurės, ir vė
jas taršo jo plauku^ štai pa
čiame pagiryje skrenda peteliš
kė, pasisuko, paskriejo ties kur
piaus galva. Kurpius pasileido 
ją vytis.

- Palauk, vysimės abu! — 
suriko vaipininkas.

Kurpius į jį net 
Kurpius nelaukia, 
įskrido girion, 
dingo ir kurpius.

G— ' ■ u
GYVENIMAS

Mėnesinis žurnalas
900 W. 52nd Street

CHICAGO

Peteliške

Labiau prasilavinę dar
bininkai ir Inteligentai 
skaito “GYVENIMĄ”-~ 
skaitykit ir jus!

Reikalaukit vieno 
susipažinimui

taip jį pamiršo, 
miškui peteliške

o paskum ją 
Skaudu pas i- 
kad kurpius 
kaip kūdikis 

nubėgo. Atsi- 
pievoje. Lau

Prenumerata metams .... $2
Pusei metų ................. $1
Kopija .........................
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių ■

Vaidilų naktis
Sulyg Krivių-Krivaičio parė

dymu, visi vaidilos ir ju šei
mos ir artimieji draugai ren
kasi Šeštadienyje , kovo 3-čią, 
aštuntų valandų saulei nusilei
dus, savo žinyčioje.

Tų vakarų vaidilos mokinsis 
senovės gudrybių ir priims kas 
gero. Žinyčios pirmutiniame 
augšte eis pasilinksminimas 
jaunųjų ir vyriausia vaidila a- 
kylai dabos, kad visi butų pa
sotinti ir patenkinti.

Naujai pribuvęs sargas eis 
imtynių su kryžiokais, o augš- 
tai sėdintys broliai seks jų žin
gsnius. Saulei nusileidus visi 
bus paleisti ant pasilsio.

— Kuraitis.

Visuomio artimiau
sios prakalbos

Turėdamas omenėj lietuvių 
veislės pagerinimų Visuomis 
gvildens sekančius klausimus:
1. žmogus turi būti sveikas, 
gražus, protingas ir doringas.
2. Kaip nustatyti sveikatos, 
grožio ir tt. laipsnius? 3. Te- 
siveisti sveikiems. 4 Lytiški 
santykiai vyriškių gu moteriš
kėmis. 5. Pageidaujamieji nau
ji papročiai. 6. šeimos tikslas 
ir formos. 7. Ką vesti arl>a už 
ko tekėti? 8. Moterunai. 9. 
Vaikai. 10. Vaikų auginimas 
ir auklėjimas. 11. Moterunų 
skirimasis.

Prakalba įvyks: ketvirtadie
nį (kovo 1 d.) 7:30 vai. vak. 
didžiojoj Mildos svet. (Bridge- 
porte) ir (tąsa) sekmadienį 
(kovo 4 d.) 2 vai. dieną Lietu
vių Auditorijoj (Bridgeporte). 
Vieną ir kitą dienų po prakal
bos seks paklausimai ir disku
sijos, dalyvaujant gydytojams. 
Pirmininkaus Dr. med' A. L. 
Davidonis.

Town of Lake
Lietuvių politinių kliubų cen

tro' komiteto susirinkimas į- 
vyks penktadienyje, kovo 2 d., 
J. J. Ežerskio svet., 4600 So.
Paulina St. Pradžia 8 v. vak.

Amity klubo susirinkimas j- 
vyks taipgi penktadienyje, ko
vo 2 d., klubo buveinėje adre
su 4644 So. Paulina St. —X.

i ii. „i Ii—i—...................... ........ , ■ , i.

North Side
Amžiais patirtomis

gudrybėmis.

Saulei nusileidus, 3 d. kovo,
Vaidilų Brolija ir jų šeimynos 
renkasi prie Aukuro. Susirin-

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4604 So. Paulina 8t„ Chicago, Iii.

Lietuviai Daktarai
Res. 6600 South Artesian Avenu.

Phone Prospect 6659
Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicaro. IU

Įvairus Gydytojai 
Telejihono Yards 0904 

DR. .MAURICE 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 8200

Marųuette Park
Dar vienas plėšimas

Išrodo, kad holdaperiai pa
mėgo Marųuette Parko apielin- 
kę. Jau ne kartų jie palengvi
no p. Rako aptiekus registerį. 
Ištuštino registerius Atlantic ir 
Pacific krautuvių, apiplėšė p. 
Pavilionio krautuvę; visi dar 
pamena nelaiminga atsitikima 
su p. Krisiunu, kuris neteko 
pusketvirto tūkstančio dolerių.

O dabar, pereita šeštadienį, 
taip apie 8:30 vai. vakare, trys 
jauni vyrai įėjo p. Petraičio 
barzdaskutyklon, kuri randasi 
ties 69-ta ir Rockvvell gatvėmis, 
tuoj prie p. Benošiaus aptiekus.

Skutykloje tuo laiku buvo p. 
Petraitis ir jo kaimynas, kuris 
turi čeverykų taisymui dirbtu
vėlę 69-toje gatvėje.

Plėšikai atėmė iš paties sku- 
tyklos savininko 30 dolerių, o 
iš šiaučiaus tris dolerius ar 
maž daug tiek. Paskui juos su
rišo ir paliko krautuvėje. Per
pjovę virvapalaikes, nukentėju
sieji pasiliuosavo iš “namų ne
valios”. Davė žinoti policijai. 
Bet, suprantama, piktadariai 
nelaukė, kol pastaroji atvyks jų 
paimti. Jie į ta laikų jau die
vai žino kur atsidūrė.

Tenka pastebėti, kad kitoje 
gatvės pusėje nuo tos vietos, 
kur padaryta skutykloje “hold 
up”, gyvena policininkas.

Labai gali būti, kad ateityje 
dar ne vienas vietos biznierių 
nukentės. Judėjimas gatvėse 
čia nedidelis, policijos niekuo
met nepamatysi. Piktadariams, 
reiškia, gera apielinkė “darbuo
tis”.

Jdomu butų žinoti, kų rengia
si vietos biznieriai daryti. Ne
jaugi jie nedės pastangų, idant 
gavus iš miesto šiokios tokios 
apsaugos ?

Beje, kai jau p. Petraitis ir 
jo kaimynas atsipeikėjo nuo 
nelaukto “siurprizo”, tai kaimy
nas surado, kad užpakaliniame 
kelnių kišeniuje jis dar turėjo 
keletą desėtkų dolerių. Šis su4 
radimas jį išgąsdinęs labiau, 
negu pats “hold up”. žmogus 
sako: “Gerai, kad piktadariai 
neužtikę šių pinigų, ba butų 
apkaltinę noru apgauti juos, 
paslėpti nuo jų pinigus ir dar, 
rasi, butų apkalę už mėginimą 
papildyti “suktybę”. —Rep.

Roseland

, Bridgeportas
Pereitą sekmadienį, vasario 

26 d., komunistai buvo suren
gę “jaunuomenės” vakarą Au
ditorijos svetainėje. Vaidinta 
“Vargšas Tadas” ir “Quest of 
Gipsy”. Reikia pasakyti, kad 
dagi paprasčiausi žmoneliai, 
kurie iš vaidinimo daug nerei
kalauja, ir tie apsivylė: vaidin
ta taip, kad prasčiau ii^ nega
lima. žmonių susirinko ne
daug — apie pusę svetainės.

Žinoma, rinkta ir aukos... 
“maineriams”. Ar tų aukų 
kiek teks maineriams, tai ki
tas klausimas.

—Bridgeportietis.

kę — vaidilos, jų šeimynos ir 
svečiai linksminsis, o vaidiliu- 
tės kūrens Amžinąją Ugnį, šį 
kartą turės progos ir svečiai 
pamatyti vaidilų Aukurą. Vi
si nori žinoti, ką vaidilos ža
da duoti už 75c centus. Aš 
manau, \kad ne vienas nesijaus 
nuskriaustas šioje sueigoje. 
Nes pas vaidilas visuomet es
ti įdomiau, negu kur kitur! 
šoksim, dainuosim, ir užkąsim. 
Nėra 
ma. 
dilos

abejonės, kad bus links- 
Pažiurėsim kaip tie vai- 
mokės mus vaišinti?

—Svečias.

PRANEŠIMAI
Vaidylų Brolija renkasi ketvirta

dieny, kovo 1, Madcobbe svet., North 
Avė. ir California. Kritų Krivaitis.

Liėtuvės Akušerės

šeštadienio “Naujienose” bu
vo minėta, kad Roselųnde p. Vi- 
limavičius, senas vietos gyven
tojas ir savininkas aptiekus, ku
ri randasi Michigan avė., prie 
107-tos gatvės, pradėjęs darbą 
statymui trobesio ant tų i>ačių 
gatvių kampo tik skersai gat
vę. Buvo taipgi pažymėta, kad 
darbas tapęs sustabdytas.

Dabar• galima pranešti, kad 
darbas vėl dirbamas. Kasimas 
skiepo jau kuone baigtas, ir ne
trukus prasidės dėjimas pama
to.

Kasimas skiepo buvo sustab
dytas ve kodėl: holandų para
pijos nariai kreipėsi Į sveika
tos departamentą su skundu 
buk kasėjai verčiantys į veži
mus kartu su žeme ir iškasa
mus lavonus. Taigi sveikatos 
departamentas atsiuntė savo 
inspektorių patikrinti ar ištik
iu jų taip daroma, kaip buvo 
departamentui pranešta. Pasi
rodė betgi, kad skundas neati
tiko tikrenybei, kad jokių lavo
nų niekas nevertė j vežimus 
kartu su žeme. Tiesa, iškasta 
grabų, bet taip senų, kad jau 
lavonų juose nebebuvo. 
Todėl leista atnaujinti darbas. 
Prie kasiamos vietos tapo pa
dėta skrynia, kurion dedama 
kaulai, jei jų iškasama.

Po šalygatviu, nutiestu 107 
gatve, pasiliko šonu keletas 
grabų. Jie tur būt nebus judi
nami.

Del pradėto statyti p. Vilima- 
vičiaus namo, holandų parapi
joje kilo nemažo ermiderio. Da
lykas toks, jog susipyko tarp 
savęs parapijos nariai. Vieni jų 
nepatenkinti tuo, kad kalbamas 
žemės plotas buvęs parduotas. 
Jie sako, kad parduotąja žemę 
reikėję laikyti taip, kaip kad ji 
buvo iki šiol laikoma. Kiti gi 
argumentuoja, kad reikėję par
duoti ją, bet su sąlyga nekasti 
skiepo.

Kaip tėn nebūtų, — tai pa- 
rapijonų biznis. Ką jie norėjo, 
tą ir padarė, žmonės tečiaus 
skiepo kasimu labai susidomėję. 
Būriai jų per visą dieną stovi- 
nėja ir, sakytumei, laukia, ar 
neiškas ką nors nepaprasto. 
Kai kada jų susirenka po keletą 
šimtų. —Roselandietis.

Vaičkaus teatro 
maršrutas

Nedėlioj, kovo nien. 4 d., 
Apvcizdos Dievo parapijos sve
tainėj, 18-toj gatvėj.

Nedėlioj, kovo mėn. 11 d., 
Roselande, Visų šventų parap. 
svetainėje.

Nedėlioj, kovo mėn. 18 d., 
Cicero j, šv. Antano parapijos 
svetainėj.

Nedėlioj, kovo mėn. 25 d., 
Bridgei)orte, šv. Jurgio para
pijos svetainėje.

Nedėlioj, balandžio mėn. 1 
d., West Sidėj.

Tolimesnis maršrutas bus 
paskelbtas vėliau.
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JULIS' JAKUBAUSKAS .
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 28 dieną, 7 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 17 me
tų amžiaus, gimęs Cider Point, 
III.. La Šalie County. Paliko 
dideliame nuliudime tėvą Jo
ną, motiną Konstanciją, Bro
lį Povilą, seserį Rivolą, drau
gai ir pažįstami. Kūnas pašar
votas Eudeikio koplyčioj, 1410 
So. 49th Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
kovo 2 dieną, 2 vai. po pie- 
tų iš koplyčios bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juliaus Jakubau
sko giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia-' 
mi dalyžvauti laidotuvėse ir 

.suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Tėvai, Brolis, Sesuo 
ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Cicero 
3794.

A <+. A

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYK1T savo namų ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, įdedam porČius, statom mūrinius ir medinius garažus.

AJAX C0NSTRUCTI0N C0.
2206 Milwaukee Avė.. Tel Brunswick 4707 ir Tel. Irvinu 5475

Phone Boulevard 7314

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Chicago.

JOZEFĄ YAGMINIENĖ 
po tėvais Rimkaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 26 dieną, 2:30 valandą 
po pjetiį, 1928 m., sulaukus 42 
m. amžiaus, gimus Raseinių 
apskr., Titavėnų parap., Aukš
tiškių kaimo, paliko dideliame 
nuliudime dukterį Valerija 16 
m., sūnų Eugene 13 m., brolį 
Joną Rimkų ir gimines, o Lie
tuvoj brolį Vladislovą. Kūnas 
Šašarvotas, randasi 6104 South 

tate St.
Laidotuvės jvyks sercdoj, 

vasario 29 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų į Šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jozefos Yagmi- 
nisnės giminės, draugai ir pa-' 
žistami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį puįai- 

Inavinni ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vaikai, Brolis ir Gimines.

Laidotuvese patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

18-tos apielinkes. S. L. A. 129 
kuopos susirinkimas įvyks kovo 1 

d., J. Savicko svet., 1900 S. Union 
Avė., 7:30 vai. vakare. Visi nariai, 
malonėkite dalyvauti susirinkime, 
nes turime svarbių reikalų aptarti.

Prot. rašt. K. Batutis.

DRAUGYSTE LIETUVOS DUK
TERŲ rengia Bunco Party, sercdoj, 
vasario 29 dieną, 1928 metuose, 7 
valandą vakare, Lietuvių Auditori
joj, 3181 So. Halsted St. Gerbia
ma publika, nuoširdžiai kviečiame 
atsilankyti, nes bus gražių dovanų 
ir skanių užkandžių.

Kviečia L. D. D.

A + A
JONAS F. PETRAUSKAS 

Mirė netikėta mirčia pirm vasario 
27 dienos, rastas negyvas, 1928 m., 
sulaukęs 36 m. amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Raguvos miestely. Chicagoj 
išgyveno 19 m. Tarnavo Suv. Vai. 
kariumenėj laike didžiojo karo. Pa
liko dideliame nuliudime motiną Ur
šulę Petrauskienę, seseris: Zofiią, 
Stefanija ir Oną, 3 švogerius ir dvi 
pussesens.- Kūnas pašarvotas, ran
dasi pas. seserį p. S. Jakubkienę, 
4052 S. Artesian Avė.

Laidotuvės jvyks ketvirtadieny, 
kovo 1 dieną, 12 vai. po 4$iet iš na
mų bus nulydėtas j Tautiškai kapi-
nes.

1 Visi A. A. Jono F. Petrausko gi
minės, draugai ir pažįstami esat 
nuoširdžiai kviečihmi dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, Seserys, švogeriai 
ir Pusseserys.

Laidotuvėse patarnauja graborius 
S. D. Lachavicz, Tel. Roosevelt 
2515-2516.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patai na vi m»a( 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet «ati 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų ullaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Grabories ir 

Baliamuotojas
2314 W 23rd PL 

Chiiago, I1L
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau* 
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 • 2516

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Lietuvės Akušerės

1. VIDIKAS-LULEVICH
~ AKUSERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos koleg i j ą; 
ilgai nraktika- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n bo
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki 
tokiuose reika 
tuose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą. * 

^Valandos nuo n 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Telcpbone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas 

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockwell St. 

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

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas, dabar randasi 

naujoj rieto!
DR. VAITUSH, O. D.

Off. & res. Yards 8557
DR. JONAS MOCKUS

Dentistas
8401 So. Halsted Street

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

Nedalioms nuo 11 iki 1 po pietų

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-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1125 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Weatern Avė.
JOfiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5*0 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M. 

CHICAGO

LlEi b VIS AKIŲ SPECI ALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialo atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
. 4649 South Ashland Avęnie 

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

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Aki Specialistas

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

25 METĮJ PATYRIMO 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

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

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabas 

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

Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenae 

Telefonas Boulevard 7820 
Res., 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930 
Valandas 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

Viršui Unlversal

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

•eikalais nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku vugid autąrtį.

Phone Victor
MRS. A. JĄRŲSH4

3252 South Halsted Street

4952
AUSHILLAS

AKUSERKA
A. MONTVID, M. D.

1579 Milwaukee Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Tel. Kenwood 5107 
Valuudor

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

apail šventadicihu ir ketvirtadienio

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai_____

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 labos 

Chięago, Illinois.
Specialistas džiovos 

.Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
I OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

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

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

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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Mi!waukee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Office *Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenie

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą

Šeši mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Nc- 
reik nieko įmo- . 
kėti, nereik mo- / 
kėli nuošimčių. ‘ 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokėti:

A. K. Rutkauskas, M. D 
4442 South We8tern Avenie 

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 

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

. DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 8 po pietų. Nuo 6:30 iki
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12,1 iki 3 diena ir 6:80 iki 9:80 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, IU.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

Ofiso Tel Victory 7188
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Įvairus Gydytojai
GYDO

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

DR. J. W. BEAUDERE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:89 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. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojus ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisau: 3102 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1-3 po piet, 7—8 vakare. 
Nedaliomis ir Iventad. 1U- 12 dieną«

$30 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mėn. 
$90 — mokėsit po $15 per 6 mėn. 
$120 — mokėsit po $20 per 6 mėn. 

Dr. C. W. De Roque 
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

______ Advokatai______
JOSEPH J GRISH~ 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Republic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. šlakį:
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashington Street

Cpr. Washington and Clarks Sts. 
' Ofiso Tel. Central 2978
Namų Tel.: Hyde Park 8395

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St. 
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu. 

- ....... .

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1311 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BOROEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVefit Adams St. Room 1217 
Telephone Randoiph 6727 

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

Namų Telefonas Republic' 9600

H DUS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St.

Tel. YardH 0062
7- 9 v#l. vak apart Panedšlio ir 

pėUiyČioB.



NAUJIENOS, Chicago, m Trečiadienis, vas. 29, 19284

/

CLASSI FIED ADVER TI SEMENTS
Educational

Mokyklon
Business Service

Biznio Patarnavimas

Banjo Studentams!
Čia jums proga!

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

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

Mumford Music
Studios,

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

ELECTRIC KONTRAKTORIUS
Seniausias ii lietuvių, kur douda 

užganėdinimą. Jvvędam elektros 
dratus, motorus, taisom elektros 

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

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

IŠKABŲ malevojimas nupiginto
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono. 4

Oakland 6777.

Financial
Finan^i-Pa^

PASKOLOS $100 ir daugiau, jūsų 
notomis*, legalėmis kabiomis. Savai
tiniai ir mėnesiniai remokėjima, be 
nuošimčių iš anksto. Mes darome 2 
ir 3 morgičius Ihbai Žemu komisu.

LINCOLN LOAN ASSOCIATION * 
1931 Mihvaukee Avė., 

, netoli Western
taipgi 

8166 Lincoln Avė.
- Room 301 

netoli Ashland

Help Wanted—Malė
Darbininku Keikia

Radio

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

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

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

ATYDA BUDAVOTOJAMS '
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įęijo mokslus. 
Ateikite įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime įsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 
apsišvietę.

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago,

PIRMOS klesos karpenterystea 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

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

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

STANLEY SIWIEC & CO. 
1076 N. Hermitage Avė.

Humboldt 5556

III.

KAFKA ROOFING CO.
(Not inc.)

Kontraktoriai, visokios rųšies stogų 
dengėjai.

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

KUOMET JUMS KEIKIA PI
NIGŲ, ATSIŠAUKIT PAS:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

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.

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gera progą dėl 
li< tuvių salesmanų pardavinėti va
de vaujančius produkus General Mo
tors Corporation. SalosmanaI turi 
g< rai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir šį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Lovy Motor Co., 8882 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St.. Cicero, III.

INTELIGENTIŠKI lietuviai vyrai 
arba moterjs, norintis dalyvauti 
“Naujienų” kontesto kontestantais 
— bile kurioje lietuviu kolonijoje, 
kad laimėjus dovanas iŠ “Naujienų” 
esate kviečiami atsikreipti į “Nau
jienų'’ Kontesto Dep. asmeniškai ar
ba laišku nevėliau Kovo-March 1 d.; 
J 928.

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

Chicago, III.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

RHIKIA atnbitingi) lietuvių pardavinėti 
įrengtą ■ •Žemo 8<>utnwoBt Sido. turi kalbėti auirliAkAi. n<-m proga tnlkantionin vyrame. 
MnKvl<rX Poną UnrilH Tf AURIS AND UNO). R 
n.iio W. d.3rd Mt. Hemlock 6203.

AR JUS norit gerai apmokamo 
ir lengvo darbo? Už $25 mes iš
mokysime jus būti profesionaliu šo- 
“ ' Garantuojame laisnį ir ista- 

jus į gerą vietą. Galima 
i. Atsišauki.to nuo

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

feriu.
tysirne jus į gerą vietą. Ga 
vartoti Keletą vyrų. Atsišauki.to 
9 ryto iki 5val. vakare.

5317 Cottago Grove Avė.

SALES MANAGERIŲ
IR SALESMANŲ

ATSINEŠK šį skelbimą bu savim 
Sausi 10% pigiau. Atsivesk savo 

raugą, kuris pirks radio gausit 
10% pigiau.

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

DELIGHT SHOP 
8428 W. 63rd St Hemlock 8852

PATYRĘS radio taisytojas. Ne
bus pasekmių nemokėk. Pigiai. 
Atvažiuosim bite kur. MacCavley, 
Edgewater 0161.

Jūsų Naujas Radio
Pirkit sau nauią radio nuo atsa

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

Fumiture & FixturesT
Rakandai-Itaisai

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

danai, $25 
rašymui 
bufetai,

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

Automobiles
OVF.RLAND 1926. DeLnxe O eBind'Thi 

Bodan. iArodo kaip liaujas karas, $335, įmo
kėti $100.

7020 Ho. Halsted St.

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

ROLL1NS sedan, originaliai už
baigtas, 4 ratų brekiai. Motoras A-l. 
'I'urit jį pamatyti, kaina, $275. 
Faget Buick Co., 4400 Archer Avė., 
Virginia 1200.

LIETUVIU ATYDAI
Vasario mėnesio Išvalymas. 100 

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

Montrose Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

PIERCE ARROW 7 pas. sedan A-l 
stovyje, geri tajerai, pilnai įrengtas, 
originalis užbaigimas, parduosiu už 
morgičius $500. 5926 S. Kedzie Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

— .EXTRA —
PardAvimui įvairių vyriškų daiktų krautuvė. Mainysiu ant loto, auto- 

mobiiiaus arija namo, arba priimsiu 
antpartnerį. Priežastį patirsyt 

vietos. 
Atsišaukit 

Aušros Knygynas, 
8210 So. Halsted St.

*Box 263

PARDAVIMUI pigiai grosemė ir 
bučernė, su namu arba be namo, 
šaukit Hemlock 3130.

. ReaJ Estate For Sale
Namat-žemi Pardavimai_____

GRAŽUS NAUJI NAMAI
5 kambarių bungalow Beverly 

Hills, arch vn gomo kambario lubos, 
stikliniai porčiai, tilo grindimis va
na ir lietaus ašai, beržo trimas, 40 
pėdų lotas. Conover indų plovimui. 
Pamatykit demonstruojamus. Atdara 
vokarais. Carison Construction Co., 
10838 S. Talman.

bungalovv Beverly 
■no kumbario lubos,

$500 JMOKRTJ — $50 
I MĖNESI

Nuplaksite gražų, naują 5 kam
barių mūrinį bungalow, bloko nuo 
63 St. karų linijos, moderniškas, ar
žuolo ‘trimas, lietaus lašų v^nos, 12 
colių sienos, lotas 38x125.

Pirkit šį greit.
Hemlock 6215 

M r. Reimer.

BIZNIO namų bargenai, 6 vieno 
aukšto krautuvės, prie Pershing Rd. 
ir Prairie viskas išrenduota, geroj 
vietoj, 1 blokas nuo aukštesnės mo
kyklos, netoli transferinio kampo, 
parduosiu su blukiu jmokeiimo, arba 
mainysiu į lotą. H. J. Coleman and 
Co. 5857 State St. Went. 5702.

Patarimas Publikai!
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.

IŠMOKIT AUTOMOBILIŲ 
AMATO

Išmokit automobių mechanizmo, 
ignition ir battery. Praktiškas ša- 
poj darbas ant automobilių visų iš- 
dirbysčių ir motorų. Mes turime ga
ražą ir taisymo šapą sujungtą su 
musų mokykla. Praleiskite su mu
mis dieną arba vakarą ir persitikrin- 
kit. Maža mokestis už mokslą. 
Darbas kuomet mokinsites ir dar ge
resnis kaip išmoksite. Taipgi moki
nanti važinėjimo. $15 ir daugiau. At
silankykit, rašykit arba telefonuokit. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING

SCHOOL
■' Naujoj vietoj 

2040-42 VVashington Blvd.
Seely 8715

Dienomis arba vakarais

MALEVOJAM, dekoruojant — At- 
sišaukit šiandie, jus busite užganė
dintas. Kas nors naujo. Vienatini to
kios rųšies mechanikai Chicagoje. 
I^twson Painting & Decorating Co.

Kedzie 5556.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

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

I •Naujai atidaromas žemės išpar
davimas Flossmoor prie Illinois 
Central. Puiki proga energingiems 
jalesmenams. Didelis uždarbis ga- 
rantiTotas.

Atsišaukit asmeniškai,
160 North La Šalie St.

Room 1816

REIKALINGAS BARBERYS va
karais. 4222% Archer Avė.

Miscellaneous
įvairus

SOL EIJLIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

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

KAM MOKfiTI daugiau už anglis, 
kad mes galim datsatyti jums ui 
$6.50 toną už car load iš Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliais 
šmotais.

Boulevard 1036

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuteisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN
GAS, 24 MĖNESIAI DEL IŠ 
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Įvedam pluin- 
bingą ir namų apšildymą. /Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO., 4582 
Cottage Grove Avė.

GROTAI dėl visų garu fr vandeniu 
šildomų boilerių, fumas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair Work«, 3110 Went- 
vvorth Avė. I^hone Victory 9634.

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
kimą. Idaho, VVashjngton ir Vrejęon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway, 
St Paul, Minn.

AT YDA Lietuviams dėl gerų le- 
daunių. (dedam leda u nes.

CARBONDALE MACHINE CO.
222 W. Kinzie St

• Superior 2055-56

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam, Užlal- 
kom malevą, popierą, stiklus ir L t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S, RAMANČIONIS, Sar.

MES MOKAME brangiai už jūsų 
senus rakandus, pečius, kaurus 
t. t. \

ir

BROWN FURN. CO.
1741 W. Madison St.

Seeley 5633

PARDAVIMUI labai pigiai 4 
kambarių fornišiai. 5333 So. May 
St. Yards 2712. •

PERKRAUSTOME 
į visas miesto dalis, nebrangiai. 

HARVEY & CO., 
/Not Inc.

1357 W. Lake St. Monroe 0056 
Vakarais Monroe 6629

TAISOME KAMINUS, 3 prakiu- 
rimus užtaisome už $3. Darbas 
rantuotas.

C. MOSER
§25 West 48th Place 

Yards 1034

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

Mtge. Co. 
134 N. La Šalie St.

Room 2006 Dearborn 4636, State 5864

Help VVanted—Female
Darbininltių , ,  ,  

REIKIA patyrusių moterų indų 
plovėjų,

4169 So: Halsted St.

PARDAVIMUI grosernės fikčeriai 
ir svarstyklės labai pigiai. J. G. 301 
S. 4 įSt. St. Charles, III. Tel. St. 
Charles 451. ,

DIDELIS IR GREITAS PELNAS 
BE RIZIKOS

Tapkite savininku augančių gy
vulių, kurių sveikata ir gyvastis yra 
apsaugoti. Jums nereiks jais rū
pintis, o iš jų pardavimo gausite 
gvarantuotą pelną, kas keturi mėne
siai. Pelnas 60 nuošimčių į metus 
ant indėtų pinigų be darbo su pil
niausiu saugumu. Indėti pinigai 
saugesni negu banke. Atsiimti ga
lima visados su pelnu pardavus gy
vulius. Laikas prisidėjimo aprube- 
žiutas.

Atsišaukite tuojaus adresu. 
Naujienos, 

Box No. 1046

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

6409 So. Kedzie Avenue

ga-

MES išvalysim jūsų kaurus ir pa
taisysim juos. Ekspertų patarnavi
mas, nebrangios kainos. Pabandykit 
pas mus.

ASHJIAN BROS.
2101 E. 71st St. Dorchester 0009

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2*/!j nuošimčio ir lengvais išmoke- 
i’imais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 
te jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 Wcst Division St. 

Tel. Armitage 1199

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

PARDAVIMUI 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.»

Sewing Machine
Siuvamos 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, $22.50 ir daugiau, iš
mokėjimais. Patterson Bros. 1952 
Irving Vark Blvd.

BARBER SHOP, 3 kėdės — par
duosiu nebrangiai. Sena, gera vieta. 
Renda $35.00 mėnesiui, 5216 South 
Halsted St._____ j

EXTRA
PARDAVIMUI groseris ir kendžni 

Storas priešais mokyklos, geroj vie
toj, 'lietuvių apgyventa. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos, 4614 S. 
vVood St. Chicago, UI. Lafayette 
8380.____________________________

PARDAVIMUI Tabako, cigarų, 
saldainių ir groserio krautuvė. Tu
riu greit parduoti, leisiu pigiai, 1801 
So. Peoria St.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas ir tuščias lotas, bargenas. Sis 
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 Milwaukee Avė.

PRIEŠ pavasarį namų taisymą 
piasterinimą arba lopymą, perstai- 
sonie ir malevojame. Atsišaukit ar
ba telefonuokit.

VVHITTING & SON, 
Norman 1792, 6948 S. Princeton av.

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

NORIU gauti $4000 Pirmų Mor- 
gičių nuo privatišico žmogaus. Klau
skite Naujienose, 1730 S. Halsted St. 
Box 1048.

AT YDA saksofonistams, pianis
tams ir smuiko mokiniams. Mes or
ganizuojame orkestrą. Atsilankykit 
ir prisidėkjt. Mes išmokinsim jus 
groti. \

X APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

Automobiles

$4000 PIGIAU
8 flatų, V/2 metų senumo, moder

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

Pensacola 8164

Financial
Finansai'Paskolos

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

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

Kam reikalingi pinigai
Pirm jieškant paskolos ant namo, 

ateikite pasikalbėti pas mus; gau
site teisingą patarimą ir patarna
vimą.

Justin Mackiewich
2342 So. Leavitt St.

. Tel. Canal 1678

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
AugšČiausias kainas 

Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
Chicago, UI

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų' 

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

Personai
Asmenų Ieško_______

VELTUI
Vaizboženklial, Copy- 

Patentų 
su 
ir

Patentai, v unuvfcomvu 
wrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikejimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechovvicz
Registered Patent Ąttorney, 

2300 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, III.

LIETUVIŲ ATYDON
Ar jums reikia pinigų — jei jus 

turite bile kokį seną auksą, sidab
rą, platinum, sulaužytus laikrodė
lius ir t. t. Mes mokame cash. 
Parker Grotthuss Silversmiths Co. 
Hyde Pa r A 6522.

REIKALINGAS pusininkas auto
mobilių taisymo ir pardavinėjimo, 
biznyj. Turi ipeŠti kiek pinigų. Pa
tyrimas nereikalingas, 3407 South 
Morgan St. Boulevard 9421.

LIETUVIAI dženitoriai kurie ma
note važiuoti į Lietuvą, malonėkite 
atsišaukti laišku dėl susipažinimo. 
Naujienos, 1739 S. Halsted St. Box 
1047.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

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

Reikia mokėti lietuviškai ii 
turėti norą dirbti.

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

FONOGRAFAS ir vargonai, $50 
už abudu, cash arba išmokėjimu-, 
6136 So. Halsted St. 

• I
REIKIA berniuku muzikantų 10- 

16 metų amžiaus. Visi instrumentai 
dėl pradedančių, dabar organizuoja
mas orkestras. Atsišaukit nuo 10 
iki 10 vak.

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

TOM BROWN 
BENAS IR ORKESTROS 

MOKYKLA 
Privališkos instrukcijos visokių in-
strumentų patyrusių profesionalų 
mokytojų. Dykai benas ir orkestrą 
mokiniams, iškaitant šokius, bisk| 
primokėti kitiems. Mes išmokinsim 
jus groti bile kokį instrumentą.

34 W. Lake St. 
Ph. State 0796

TIKRI BARGENAI
AukAtoH rijMe». vėliaiinių modelių, 

vartotų Karų.
CHRYSLER. 1021. 62 Coach, kftlp 

naujau     ...— ...... —-
BUICK 1928 Hedan, kaip naujna ...
CHRYSLER 1928. 72 M*dan. kaip

uaujaH ------- ...................... ...................
PACHARD 1920, atraisrht, 8-5 pa- 

Haf.ierių. aodan -- --------------------
CHRYSLER 1927, 80 tmdan. kaip
PONTIaC 1928, 4 dur, _____
LINCOLN 1927, 7 paaažierlų. Medali, 

kaip nauiaa ....... —......................
CADILLAC 1927, 5 panažlerių mdan, 

kaip naujas ............................... .
JOKDAN 1927 Rtrnight 8 uport road- 

Hter .......-......................................   •
ESSEX 1928, 4 durimis Bodan, kaip 

nauja*  .........  -.... - ,
STCDEBAKER, 7 panažierių oedan, 

kaip naujas ......... —............. -
AUBURN 1927, I sport sedan, kaip

naujas .................  —...... Y ............
50 kitų vėliausių modelių lenvlų 

karų nuoz....................- $100 iki
ViHi karai garantuoti ir teikiumaa ____

natarnavimuH. Tik bink įmokėti, kitus |
12 arba 18 mėnesių. Atdara vakarais ir 
nedėiiomis iki 10.
NORTH AVENUE MOTOR SALES 
3739-41. W. North Avo„ Phono Capitol 3350

$050 
$1075 
$1250 
$1450 

________$1080 
Landau w»dan $750 

$2750 
$1750 
$975 

$050 
$050 

$876 
$400 

dykai

Excha^
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar 3 'flatų namą į farmą, lotą, biznį 
Ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. Lafayette 
0909.

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 2G34.

Real Ėstate For Sale
Naniai-žemė Pardavimui

EKSTRA SPECIAL BARGENAS
Section linijos kampas, 88x124 1 

blokas nuo Ėwing Ave.{ prie 111 
St. Savininkui reikia pinigų, par
duos pigiai, $1500 cash.

- F. J. ZINS, 
Ph. Franklin 0929

Tie Puikus Grojikliai Pianai Turi 
Būt Parduoti už užlaikymą

2 nauji grojikliai pianai už pusę 
originalės kainos, 8 grojikliai pianai 
A-l stovyje turi būt parduoti už už
laikymą. M. Richard & Sons grojik- 
lis už $75. Stager grojiklis už $6į>. 
Brinkerhoff grbjiklis už $125, 5 up- 
rights už $20, 2 baby grand už 
$250, 10 radios už $15, maži. 4 elek
triniai 1928 Radios, conaole mode
liai $65. Išpardavimas prasidės 1 v.

6512 S. Halsted St. ir 
1284 Mihvaukee Avė.

M & K Motor Sales
unicagng senai imi ir atsakanti ausi vartotų 

tarų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų 
arų, pilnai Įrengti, gerame mechanlfikame 

stovyje, karai parduodami \nuo $180 iki 
$2000. Mes turimo karą kuris tinka viso
kiems reikalams. Cash, išmokėjimais, mai
nais.

0811-13 So, Halsted St.

KAM MOKĖTI RENDĄ ?
Kuomet jų* tuoH pačius pinigus, kuriuos 

užmokate navininkui, gal* Įsigyti nuosavą 
namą. Jums tik reikia turėti nuosavą lo
tą ir mes pastatysime jums modernišką mu
rini hungaiow. Viskas bus naujos mados: 
knygynas, ugniavietė, bufetas. jmurytns 
phunblniras, vand<*ns šildytuvas, vėliausios 
mados fikeeriai. NEREIKIA CASH. Išmo
kėjimais po $.5 j mėnesj. , Mes priruoši- 
mo finansavimą. Anžiurėkit musų mode
linius namus. Atsišaukdami prie niusų nie
ko nopralainiėsite, bot LAIMĖSITE.

COOK COUNTY BLDG.
& IMP. CO.

1358 W. 79th St. ' Triangle 0090
7034 N. Clark St. Rogers Park 4656

PARDAVIMUI
Priverstas parduoti savo naują 5 

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

JUsV SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

kambarius, octagon frontu, bunga- 
low, prietBelmont ir Central, karstu 
vandeniu šildoma, puiki transportaci- 
ja. Yra paimti į mainus, parduosiu 
jūsų kaina, išmokėjimais.

ANDERSON, 
4058 Lawrence Avė. 

Pens. 8493

VIENAS akras ir 8 lotai gražia
me Westmont, 2 blokai iki C. B. & 
Q. geležinkelio stoties, 2 traukiniai 
kasdie, 40 minučių važiavimo iki 
vidurmiesčio, yra vanduo, gasas ir 
elektra, kaina $1150. Cash arba iš
mokėjimais.

Radio

$475 
$595. 
$350

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

~"0 So. Halsted St.
Atdara visada

$650 
$550

Sutaupykit Pinigų
Atsineškit šį skelbimą 

10% pigiau, 
nori pirkti radio, mes 
20% pigiau.

PRADĖKIT NAUJUS 
Su nauju Radio. Nui

nėtojų, kuris duos

tik pirksitė.
i . __
jums setą ir mes’ patarnausime jums 
bile kur Jungtinėse Valstijose. Už 

ui mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas

šį skelbimą — gausi 
au. Atsivesk draugų kurie 

duoąim jums

11 METUS
ou nauju i^UBipirklt SHU
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums dolerį už 
dolerį ir pinigų verte už viską ką 
tik pirksitė. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
jums 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 garantuotų radio se
tų. Atsilankykit ir pažiūrėkit musų 
naujų modelių.

STERLING SHOP RADIO 
4Š23 Lincoln Av. 8243 N. Ashland 

Phone Buckingham 3800

Pilnas RADIO patarnavimas vi
sokių setu, baterių ir taisymas. 
Jvesim elektrą į jūsų setą; darbas 
garantuotas. Hyde Park 2928,

50% 
PIGIAU 

DODGE SEDAN 1924 -------------------
E8SEX COACH 1920 ...... ..........
FL1NT Tourinr 1920 ....... .................
AUBURN Tourlnr 1925 žiemai už 

daromas ........... ...... ....... —........ ....
OAKLAND SedaM 1925. 4 ratq bre 

kini ____________ ___ ______
JOKDAN Hport 1924 tou«i«r .—.......
MOON 1023 4 pasakieriu coupe______ ___

Tie karai yra nupiginu lygiai per puse. 
Jei jus norite pirkti gero karo, nepraleiski
te Mų gerų bargonų.

South 8ide» didžiausi automobilių ver
telgos.
GARFIELD MOTOR SALES CO. 

47 /to 01 H. 55th Ht., cor. Wabaeh Avė. 
7715 8o. Halsted St.

. $105 

. $220 

. $195
$285
$380 

$105_„ 
.. $100

BUICK rimu Maste r O Coach — 5 pa- 
Ražierių. labai gerame stovyje, rerai bėga 
— $590, Umokejltnais arba mainais.

FINANC1 CO.
7001 Stony lelančl. Fairfox 8030

CHEVROIiET, Ovorlandol ir Fordai, vlai 
modeliai, garantuoti gorame atovyįo, pulkus 
bargenan, $45 iki $125. ponofl SHAW 

7087 So. Halsted St.

Jūsų paKiriukiiuaH, $98 
Studabaker 1925 coupe, perfect 
Chevrolet, 1925 eport tourlng 

Eiu»ox (4) 1924 coupe 
0039 Cottage Grove Avė.

OLDSMOBILE 1927. 4 durų imdan. 
jau karna, garnntuntaR, 5800 mylių, 
eiliosiu pildai. $750 — $300 IniokAti.

0718 So. Wostern Avė.
HemtocC 8084. Mr. AUGO

nitu- 
l»ar-

PARDAVIMUI bizniavas namas 
su bizniu ar be biznio, labai puikioj 
vietoj. Naujas mūrinis namas, 
26x60. kampinis, gatvės grįstos, gat- 
vekaris iš fronto, viršui 6 kamba
riai gyvenimui ir vasarinis porčius, 
namas medžiais apaugęs. Dabarti
nis biznis dry goods, bet namas pa
rankus dėl visokio biznio. Žemės 
yra šalę tiek pat dėl antro namo ir 
dar ant to paties loto yra 6 kamba
rių bungalow su visais įrengimais. 
Parduosiu labai pigiai. Priežastis 
pardavimo — liga.

G. J. BALL, 
2325 — 52 St., /Kenosha, Wis.

S. E. kampas 105 ir Cicero Avė., 
433x579, apie 20 lotų, parduosiu už 
$8000 cash arba išmokėjimais.

Netoli Clearing Industrial distrik- 
to, 60x125, i rytus nuo Nashville 
Avė., prie 64 St., yra vanduo, ga
sas, elektra, H bloko nuo 63 St., 
karų, $1050 cash arba išmokėjimais.

PARDAVIMUI 9 lotai Harvey, 
UI. yra suros ir vanduo, arba mai
nysiu ant namo ar gero automobi- 
liaus. Savininkas, 8041 S. Wood St.

REIKALINGAS namas mainyti 
ant 7 lotų; lotai randasi labai geroj 
vietoj ant 80 ir netoli Cravvford 
Avenue.

C. P. SUROMSKIS CO.
3352 So. Halsted -St.

Tel. Yards 6751

PARDAVIMUI arba mainymui 
bizniavas mūrinis kampinis namas, 
saliuno biznist galima biznį paimti 
tuojau. Savininkas mainys į fanną 
arba lotus, randasi, 501 W. 32 St. ’

Savininkas,
8852 So. Halsted St.

Tek Yards 6751

MAINYSIU bungalow ant 2 flatų 
namo. Republic 4570. 6815 South 
Ashland Avė. Agentų nereikia.

Netoli 64 ir Halsted St., 4 fla
tų mūrinis, akmeniniu frontu, 2-4 
1-5 ir 1-6 kambarių apt. Kieto me
džio grindys, aržuolo trimas. netoli 
63 ir Halsted karų ir eleoatorio, 
geras rendoms distriktas, įplaukų 
virš $2700 j metus, kaina $22,500. 
Priimsime gerą kontraktą arba mor
gičius. (Sekite musų skelbimus).
HARRIS & UNGER 

3310 W. 63rd St.
Hemlock 6263

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

PARDAVIMUI per savininką 2 fl., 
5-5 kamb., fumas šildomas, vana, 1 
fl. barne užpakalyj, $6000, išmokėji
mais. 2242 Clyboum Avė.

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

luotas 30x125, prie Mason Avė., 
netoli 63 St., reikia tik $500. Tie 
lotai yra gatavi dėl namų statymo.

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


