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‘Aš pats savo kasyk 
lų ponas’, sako ka

syklų magnatas

i Ar išbadėję, ar kas, tie 
Lietuvos žmonės

Pittsburgh Coal kompanijos 
galva pareiškia senato komi
sijai, kad pramonėj jis tepri- 
pažįstąs diktatūrą

NVASIIINGTONAS, kovo 11.
Senato komisija minkšto

sios anglies kasyklų streikui 
tyrinėti vakar kvotė kasyklų 
kompanijų vadus. Pittsburgh 
Coal kompanijos galvą, W. 
G. \Varden, prisipažino, kad jo 
kompanija buvo pirmutinė, ku
ri panaikino Jacksonvillės algų 
sutartį su United Mine \Vork- 
ers of America unija ir atsiža
dėjus daugiau turėti su ja rei
kalo. Iki srteiko ir visų blogu
mų pramonėje, kasyklų magna
tas \Varden visą kaltę vertė 
<larl>o unijoms ir kolektyvioms 
deryboms tarp samdytojų ir 
samdininkų.

Del to tarp senatoriaus 
Wheelerio ir VVardeno įvyko 
susikirtimas. Senatorius ašt
riai paklausė:

“Ar tamsta pripažįsti musų 
demokratinę valdžios formą, ar 
ne?“

“Ji man gera,” atsakė kasyk
lų viešpats.

“Bet nepripažįsti demokrati- 
jes pramonėj?”

“Nepripažįstu. Savo kasyklų 
aš ]>ats noriu but ponas/*

“Yadinas, pramonėj tamsta 
pripažįsti diktatūrą?”

“Taip.“

Kvočia Coolige’o tei
sę siusti jūreivius 

Nikaraguon
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braška) įnešė rezoliuciją, kuria 
reikalauja, kad senato užsienio

zidtntas Coolidge turi teisės 
siųsti jūreivius į Nikaragu? 
tvarką ten daryti ir rinkimus 
prižiūrėti.

Jei tokios teisės prezidentas 
neturi, sako šen. Norris, sena
to užsienio reikalų komisija 
turi referuoti atitinkamą įsta
tymo projektą, kuriuo šitoks 
neteisėtas ginkluotų jėgų var
tojimas ateity butų užgintas.

Prezidentas pasirašė 
svetimšalių turtų 

grąžinimo bilių
WASHINGTONAS, kovo 11

Prezidentas Coolidge vakar 
pasirašė kongreso priimtą sve
timšalių nuosavybių bilių, ku
riuo einant turės but grąžinti 
vokiečiams jų turtai, Jungtinių 
Valstybių konfiskuoti karo 
metais.

Irgi, mat, “darbo žmo
nių” sąjunga

PanevėžyPANEVĖŽYS.
nuo praėjusių metų yra įsikūru
si lenkiška buk darbininkų or
ganizacija, kurias priešaky sto
vi Panevėžio stambus savinin
kai — lenkai, bet vis dėlto ši 
organizacija vadina save “Dar
bo žmonių s-ga“. Jas veikimas 
nevaržomas, nes šiemet kelis 
kartus jau buvo viešais skelbi
mais šaukiami susirinkimai.

ROKIŠKIS. - Sausio 30. su
degus Ūkininkų Sąjungos san
dėliui, apdegusios prekės riog
sojo 11 parų. Vasario 12 buvo 
paskelbta išpardavimas silkių.

ipgedo ir pradėjo dvokti, bet 
nežiūrint to žmonės pulkais 
rinkosi ir pirko silkes. Daugiau
siai pirko tie, kurie važiavo iš 
Bokiškio gerai įkaušę.

— Gana tau, kiaulės vaike! — 
barėsi minia ant pi). Užtupiu, 
kuris buvo prisikrovęs silkių 
porą maišų, gūnią ir sermėgos 
skvernus.

—Po perkūnais! Ar aš kuni
go vaikas, kad man negalima 
pirkti? — teisinosi pilietis. .

Girdėtis ir apsirgimų nuo tų 
silkių.

Kultūringi kraštai griežtai 
draudžia pardavinėti sugedusį 
maistą, kaip žmonėms, taip ir 
gyvuliams.

T. Sąjungos Tarybos 
sesija pasibaigė

Patvirtino 
Bulgarijai 
los

projektą suteikti
$22.500,000 pasko-

Šveicarija, kovo

pranešė, kad
negalėsianti

11. ---- Keturiasdešim t devinto-
i Tautų Sąjungos Tarybos se- 
uja vakar pasibaigė.

Paskutiniame posėdy trijų 
komisija, kuri buvo paskirta 
ginklų šmugeliui iš Italijos į 
Vengriją ištirti, 
ii savo raporto
iriruošti anksčiau, kaip iki bir
želio mėnesio sesijos.

Taryba patvirtino planą su- 
eikti Bulgarijai £4,500,000 
($22,500,000) paskolos. Dalis 
efc paskolos turės but suvarto

ja valstybes bankui, taipjau že
li ės ūkio ir koo|M>ratyvų lan
kams sustiprinti, kita dalis 
biudžeto deficitui padengti ir 
ikusioji dalis susisiekimo 
•eikalmas pagerinti. Bulgarijos 
zalstybės bankui Tautų Sąjun
ga paskirs savą patarėją.

MacDonaldo sūnūs 
taipjau išrinktas 
Londono tarybon

įdėta te- 
kad p-lė

Praeito šeštadienio 
lų” leidiny jau buvo 
egrama iš Londono, 
shbel MacDonald, Britų Darbo
>artijos vado ir buvusio prem- 
ero, Ramsay MacDonaldo, duk- 
ė, įvykusiais praeiti) ketvirta- 
lienį rinkimais ta|M» didele bal
ni dauguma išrinkta Londono- 
kauntes tarybos nariu.

Pasirodo, kad per tu<xs Tinki
nus Londono kauntės tarybon 
>uvo taipjau išrinktas ir p-lės 
shbel brolis, Malcolm MacDo- 
lald. Abudu jie ėjo kaip socia- 
istų kandidatai.

Londono taryba laikoma slen
ksčiu į parlamentą.

Ir p-le Ishbel ir jos brolis 
Malcolm lankėsi ir Jungtinėse 
Valstybėse, pastarasis 1924 me
tais kaip Oxfordo debatų klubo 
iarys, o pirmoji lankėsi 1927 
netais kartu su tėvu, Bamsay 
VlacDonaldu.

Kunigas už žmogžudy- 
bę kalės kol gyvas

SANTA ANA, Cal., kovo 11. 
— Amerikos katalikų bažnyčios 
kunigas Phillip Goodwin, kurs 
eismo buvo pripažintas kaltas 
lel nušovimo Los Angeles bro
kerio J. Pattersono, tapo pa
smerktas kalėti iki gyvos gal
vos.

Meksikos žemės įsta 
$mas patvirtintas

------ - —r
įstatymas “svetimšalių nuosavy

bėms reguliuoti Aukščiausio 
teismo pripažintas konstitu
ciniu

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
11. Aukščiausia federali
nis teismas išsprendė, kad 
įstatymas svetimšalių žemės 
nuosavybėms Meksikoje regu
liuoti, kongreso priimtas re
miantis Meksikos konstitucijos 
27-tu straispniu, yra konstitu- 
c ingus.

Einant tuo įstatymu, joks 
svetimšalis negali turėti žemės 
nuosavybes per 100 kilometrų 
nuo sienos sausumoje, arba per 
50 kilometrų nuo jūrių. Sve
timšalis, turįs bet kur kitur 
žemės nuosavybių, turi visame 
klausyti Meksikos įstatymų ir 
atsisakyti nuo apeliavimo į val
džią to krašto, kurio jis yra pi
lietis.

30 darbininkų užber
ti kasyklose Mexikoj

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
11. — Iš Pueblos praneša, kad 
Aurora. kasyklos*?, . netoli nuo 
Texiutlano, viename tunely ta
po užberti tridešimt darbinin
kų. Kasyklose kilo gaisras, ir, 
ramsčiams sudegus, tuneliu vir
šus įgriuvo, šešiasdešimt darbi
ninkų buvo išgettfeti. Maža tė
ra vilties užbertuosius gyvus 
išgelbėti.

Rytoj registracijos 
diena Chicagoj

Rytoj, antradienį, Chicagoje 
balsuotojų įsi registravimo die
na ateinantiems “primary“ rin
kimams balandžio 10 d.

Tiems, kurie buvo įsiregistra
vę praėjusiems visuotiniems 
rinkimams ir tebegyvena vie
toj, registruotis dabar nereikia. 
Ši registracija yra tik naujiems 
balsuotojams ir tiems, kurie 
nuo praeitų rinkimų yra persi
kėlę kiton vieton.

Pennsylvanijoj 
kavo dar 900 

liakasiu

sutrei- 
ang-

a., kovoVVILKES BARBE
11. — Vakar sustreikavo dar 
900 angliakasių, dirbusių West 
End
(|Ua,
lose.

C<xil kompanijos Mocana- 
Lee ir Shickshinny kasyk-

MOTINA IŠPĖRĖ DUKTERĮ 
IR NUĖJO KALĖJIMO 

VALYTI

KANSAS CITY, Kas., kovo 
11. — Mrs. Christine Woodside, 
jauna — dar tik 34 metų am
žiaus — ir graži viešbučio sa
vininke, išpėrė savo dukterį, 
šešiolikos metų Lorenę, kam ji 
naktimis zylioja. Duktė ap
skundė mamą teismui. Teismas 
nubaudė motinų «$10O. Ji atsi
sakė pabaudą mokėti: geriau 
eisianti 100 dienų į kalėjimą. 
Teismas sutiko bausmę dova
noti, jei ji prižadėsianti dau
giau nebeperti dukters. Motina 
atsisakė tokį prižadėjimą duo
ti, nes, pasakė ji, “tai reikštų, 
kad aš prisipažįstu kalta.“ Ne, 
ji eisianti į kalėjimą —“ne sė
dėti, bet dirbti: taip tą purvi
ną vietą išvalysiu, kad jus nė 
nepažinsite“, pasakė ji. Ir nu
ėjo.

■■IJ

Tom Mix, 
Ruth Jane. P 
teismą reika 
$1,500.
$375 mėnesiui

iVO,

(Atlantic and Pacific Pholo]

krutamųjų paveikslų aktorius, ir jo duktė 
rosios motina, pirmoji aktoriaus žmona, per 
kad tėvas mokėtų dukteriai kas mėnesis po 

betiri išsprendė, kad dukteriai pilnai pakanka

ie nukauti 
štininkai

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
11. — Iš G Uodaiti juros prane
ša, kad vakar įvykusiuose su- 

• sikirtimuose tarp federalinės 
kariuomenės dalių ir klerikalų 
maištininką bandų, buvo nu
kauti dvidešimt astuoni maiš
tininkai ir vienas kareivis. Trys 
maištininkai ir vienas kareivis 
buvo sužeisti.

Svarbiausias susikirtimas į- 
vy.ko ties Villita, netoli nuo A- 
mecos, kame daugiausiai maiš
tininkų krito. Bandos buvo iš
taškytos ir priverstos liėgti į 
kalnus slapstytis.

BANKO KASIERIUS 
TAS DEL IšAIKVOJL 

MO $273,619

SU1M-

F1NDLAY, Ohio, kovo 11.
Ered Conway, buvęs dabar su
bankrutavusio Arcadia Banko 
kasierius, prisipažino kaltas dėl 
pasisavinimo ir išaikvojimo 
$273,619 to banko pinigų.

SNIEGO AUDROS RYTŲ 
VARSTUOSE

NEW YORKAS, kovo 11. — 
Bylų valstijose 
stiprius sniego 
priveista iki 
Traukiniai iš

vakar siautė 
audros. Sniego 
pėdos gilumo. 
Pennsylvanijos

ir Naujosios Anglijos į New 
Yorką atėjo gerokai pavėlavę.

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

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros 
vidutiniškai 35° F.

šiandie saulė teka 6:1(1, lei* 
dižasi 5:51. M6nuo teita 11:57 
vakaro.

buvo

200 žmonių žuvo kai 
nui nugriuvus

RIO JANEIRO, Brazilija, 
kovo 11. — Iš Santos praneša, 
kad Montserrate, žemėms ir 
uoloms nugriuvus nuo kalno, 
daug namų buvo užberta ir, 
kaip dar spėjama, daugiau kaip 
200 žmonių užmušta.

Nelaimė jūrėse
laivas susikūlė j povandenines 

uolas; 150 pasažierių išgel* 
beta; du gelbėtojai žuvo.

PLYMOUTH, Mass., kovo 11.
Jūrėse ties Manomet Point 

smarkių Vilnių buvo užblokštas 
ant povandeninių uolų garlai
vis Robert E. Lee. Pusantro 
šimto pasažierių ir įgulos žmo
nės pavyko išgelbėti ir parga
benti į Plymouthą, bet beger
bė j ant du pakraščių sargybos 
nariai prigėrė, vilnims jų valtį 
apvertus. Kiti du dėl nušalimo 
vandeny randas k ri tingu j padė
tyje.

Hondūras ratifikavo 
sutarti su J. Val

stybėmis
HttįUCIGALPA, Hondūras, 

kovo 11. Honduraso kongre
sas vakar patvirtino draugin
gumo, prekybos ir konsulari- 
nių privilegijų sutartį su Jung
tinėmis Valstybėmis.

Privalomas mokslas
ŠIAULIAI. Šiaulių Miesto 

Valdyba mano nuo ateinančių 
mokslo metų, įvesti Šiaulių 
mieste privalomąjį pradžios 
mokslą.

ŠIAULIAI. 1927 m. Šiauliuose 
buvo 18 gaisrų, kurie padare 
17,050 litų nuostolių.

Paskutiniu metu kovai su 
gaisrais Miesto Valdyba nupir
ko du motorinius siurblius ir 
šiomis dienomis rengia staty
ti sireną, kuri bus girdėti už 
5 kilometrų.

No. 60

Filmų teatrų streikas 
Jugoslavijoje

BELGRADAS, Jugoslavija, 
kovo 11. Protestui prieš 
didelius mokesnius, kuriais val
džia apdėjo krutamųjų paveik
slų teatrus, Jugoslavijoj užsida
rė dvylika šimtų kino teatrų. 
Daugiau kaip 6,000 kino darbi
ninkų neteko darbo.

Francija nor atimti 
sovietų auksą Jungt.

Valstybėse
Francijos Bankas užvedė bylp 

dėl $5,201,000 rusų aukso, su
laikyto dviejuose New Yorkf 
bankuose

Biržiška apie savo 
vizitą Lenkijai

,NEW YORKAS, kovo 11. — 
Francijcs Bankas vakar įnešc 
čia federalianie teisme byl? 
prieš sovietų ^RušJos valdži; 
dėl $5,()21,OOO^^mĮĮ|. .

Kaip žinia, tiek, aukso sovie
tų valdžia nesenai atsiuntė* į 
Jungtines Valstybes prekybof 
reikalams. Bet Jungtinių Vai 
stybių iždo -departamentas at 
sisakė tą auksą priimti, ir jis 
buvo padėtas dviejuose New 
Yorko bankuose — Eųuitabk 
'Irusi Cnmpany ir Chase Na 

: tional Banke.
l>nl>ai- I-'runcijos Bankas nor 

per teismą tą auksą iš sovietų 
atimti, nes tai esanti jo, banko 
nuosavybė, b'rancijos Bankus 
lą auksą buvęs depozitavęs ca
rinės RuvijM* Valstybės Ban
ke, bet caro valdžiai griuvus, 
sovietų valdžia jį neteisėtai 
pasisavinus.

Studentų riaušės Ve- 
nezueloj 40 asme

nų užmušta
BO(i()TA, Kolumbija, kove 

11. — Kaip praneša iš Cara- 
cas’o, Venezuelos sostinės, pei 
pastarus studentų neramumu* 
ten buvo užmušta tarp trisde
šimt penkių ir keturių dešim
čių asmenų, jų tarpe šeši poli
cininkai. Daug studentų buve 
areštuota.

Neramumai prasidėjo prieš 
savaitę laiko, studentams su
ruošus dideles protesto demon
stracijas prieš valdžią dėl to 
kad ji duoda Amerikos kapita
listams didelių koncesijų tur
tingiems naftos šaltiniams Ve- 
nezueloj išnaudoti.

KAUNAS, vas. 24. [LŽ].
Karininkų Boinovė šiandieną 
yra tas cenlras, kuriame daro- 
ui svarbus darbai. Dabar čia 
laromi įvairus pranešimai. Ir 
>rof. M. Biržiška vasario 22 d. 
}ia papasakojo įspūdžius iš 
iavo kelionės Lenkijoje.

Publikos susirinko gana aps
čiai. Prof. M. Biržiška pradėjo 
įuo to, kaip jis sausio m. 22 d. 
tpsirupinęs “Eltos“ ir “Lietu
vos“ įgaliavimu išvažiavo j 
Lenkiją. Rygoje nenorėjęs susi- 
ikti su Lenkijos atstovu Luko 
•evičiu, nes jis yra pasirašęs ir 
sulaužęs Suvalkų sutartį. Var- 
■avoje buvo susitikęs su lanki
os diplomatais ir visuomenės 
'eikėjais.

Kas kalbėta su valdžios at
stovais, jiaskelbė Elta. Negeriau 
r su visuomenės veikėjais. Jų 
įuomone mažai kuo skynasi 
įuo diplomatų. 'Lenkijoje dabar 
/ra mada vadintis lietuviu. Mat, 
šiandieną maršalas Pilsudskis 
'iečai skelbiasi esąs lietuvis, ir 
lenkus žiuri su panieka. Prof. 

biržiškai netekę pasimatyti su 
risais partijų lyderiais, nes? ė- 
o karščiausia rinkimų agitaci- 
a. ir jie visi buvo išvaiinčję. 
tas liečia lenkų nuomonę Vil- 
liaus klausimu, tai visi Lenki
jos veikėjai ir piliečiai pasitikį 
‘Dziądko” — I^lsudskio drąsa 
T’gabumu. Jie saką, kad Pil- 
tudskis, būdamas lietuviu, šį 
{inčą išrisiąs taip, kad busią 
jatenkinti ir lietuviai ir lenkai, 
bendrai lenkų visuomenė ti
kinti į Pilusdskį, kuris savo 
lianų niekam nesakė. Pilsuds
kis lx‘nkijoje yra tas mesijus, 
kuris žada išvesti tas dvi tautas 
iš “nelaisvės“. Koks bus to 
klausimo išrišimas niekas neži
nąs.

Toliau p. Biržiška buvo nuva
žiavęs į Krokuvą, kur Univ. 
rektorius suruošė arlxitėlę. Iš 
>cn nukeliavęs į Lvovą, kur ga- 
'ęs blogą įspūdį dėl persekio
jimo ukrainiečių. Visose redak
cijose ir pas jų vadus buvo da- 
•omos kratos.

Baigdamas p. Biržiška paste
bėjo, kad negera yra jog įstai
gos ir sĮiauda apie lenkus duo
da tik neigiamas žinias nutylint 
eigiamas. Ir priešą reikia pa
ginti. Reikia ruošti visuomenę, 
kad viena kitą gerai pažintų, 
.uomet ir taikos klausimas ne
bus baisus.

Didelės pilsudskininkų 
kratos Vilniuje

VARSA VA, U. 24. (Elta). — 
“(dos Prawdy” pranešimu, Vil
niuj politinės policijos įsaky
mu padaryta eilė kratų pas 
pilsudskininkus. Kratos įvyko 
pas apeliacijos teismo vicepir
mininką Bochvicą, šaulių apy
gardos komendantę Olejniča- 
kovsikaitę ir pas “Kurjer Wi- 
lenski” redaktorių Batorovičių. 
Įsakyme padaryti kratas nebu
vo net nurodytos krėstųjų pa
vardės, i>et tik namo ir buto 
numeris. “Kurjer WHlenski” ir 
“Expres Wilens«ki’’ patiekę tų 
kratų smulkmenas, buvo sukon- 
fiskuoti.

Ryšy su tuo visi Vilniaus po
licijos karininkai šaukiami tie- 

,8on- r I.Tfl
Suėmimai

VILNIUS. — “Kurjer Poran- 
ny“ pranešimu, Braslavns aps
krity suimtas vyriausios gudų 
krikščionių demokrati; valdy
bos narys Dubojkovskis.

MOKYKLA SUDEGĖ

EXCELSIOR, Minn., kovo 11. 
— Gaisras sunaikino Excdsior 
aukštesniąją mokyklą, pada Ty
lamas $110,000 nuostolių.

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

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

. ... ''I •• * M W —  — -

. IMPERFECT IN ORIGINAL
.... ..... ■" •  



NAUJIENOS, Chlęago, ID. Pirmadienis, kovo 12, 1928

KORESPONDENCIJOS
Akron, Ohio

Andriulis su kryžium

Vasario 26 d. čia kalbėjo il- 
nies” redaktorius V. Andriulis, 
neva temoje “Lietuvių sriovės 
ir jų nusistatymas”.

Pirmiausia kalbėjo apie ka
talikus. Sakė, kad katalikai esą 
teisingi ir sąžiningi žmonės, 
bet neturį savo nusistatymo ir 
tik pildą tą, ką jiems popiežius 
pasakąs. Bet sale katalikų esą 
ir vadinami klerikalai, kurie 
valdą katalikus politikoje; tai 
esą krikščionių demokratų par
tija, kuri stengiasi užgriebti- 
valdžią ir taip šalį valdyti, kaip 
nori kunigai ir dvarininkai.

Antroji partija esą sandarie- 
čini. kurie Uetuvoje vadinasi 
liaudininkais, šie žmonės esą 
laisvamaniai ir turi savo plat
formą, laiko suvažiavimus, kal- 
l>s» apie darbininkų i-oikiiliiM. 
Eit esą ne tam, kad darbinin
kams pasitarnauti, bet kad dar
bininkus palaikyti po valstie
čių globa. Pasak Andriulio, ka
pitalistų platforma esanti daug 
geresnė už sandariecių, nes ka
pitalistai paniką savo platfor
moj, eidami į valdžią, kad dar
bininkai dirbsią |>o 12 vai. į 
dieną, o sandarieėiai savo plat
formoj nuslatą, kad darbinin
kai dirbsią pagal reikalavimą. 
Be to esą sandarieciai stoją už 
arbitracijos teismą, kuris susi
dedąs iš trijų asmenų: vieno 
nuo samdytojų, vieno nuo uni
jos ir vieno neutralaus — iš 
publikos; bet publika esą vi
suomet palaikanti samdytojų į 
pusę, taip kad darbininkai vi
suomet pralaimi arbitracijos 
teismuose. 'lodei “mes” turį 
vesti prieš sandariečms daug 
aštresnę kovą, negu prieš ka
pitalistus !

Toliau priėjo jis ir prie so
cialistų. Esą socialistai pirmiau 
buvę geri, tai buvusi klasinė 
partija, kovojusi prieš visokią 
reakciją, bet karo laiku iškry
pusi iš savo vėžių, tad “gerie
ji socialistai” turėję pasitraukti 
ir suorganizuoti komunistų par
tiją. Dabar socialistai taip blo
gi pasidarę, kad belikę niek
šai, apgavikai, nedoros skelbė
jai ir t. L iš viso komunis
tinio kelionių žodyno. Lietu
voj esą valdžią gražiuoju ati
davę fašistams, o ir Vokieti
joj nėję su bolševikais. Prisi
minė ir ap’e Clevelando ^abu- 
lionj. Esą Zabulionis banką ap
gavęs išrašydamas neteisingą 
čekį ir už tą gavęs vienus me
tus kalėjimo. Ve, esą, mes ko
munistai, jau senai Zabulio- 
nį išmetėm iš komunistų par
tijos (kada jis paskelbė, kad 
patys komunistai sandvičiams 
suvalgo visas surinktas aukas), 
bet socialistai jį priglaudę ir 
jis per “Keleivį”, “Naujienas”, 
“'Ievyne” ir “Vienybę“ šmeižęs 
ir niekinęs komunistus.

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos; jų surinkta tik $3.

Po to pirmininkas pranešė, 
kad busią galima duoti klau
simus. Girdi, kitos sriovės ne
leidžiančios duoti klausimus, 
bet mes, caca vaikai, leidžia
me apginti savo pusę.

Pirmiausia atsistojo l'eškevi- 
čius ir nurodė, kad tokios pra
kalbos nieko gero dėl darbi
ninkų neneša.

Antras pakilo Petras Jurge
lis ir nurodė, kad jei Andriu
lis sako, kad meluoti yra ne
dora, tai kam jis pats nesako 
tiesos ir atvirai meluoja? Jis 
sakė, kad Vokietijos komunis
tai yra blogi todėl, kad jie ne
priėmė bolševikų taktikos vy
kinti komunizmą. Bet jie ne
priėmė lodei, kad ir po šiai 
dienai anglų ir franeuzų kanuo- 
lės tebėra atkreiptos į Berliną 
ir temij.i ką daro vokiečiai. Vo
kietijoj fašistai jau kelis kar
tus bandė pasigriebti valdžią, 
bet kiekvieną kartą liko sumu
šti ir tik pasidėkit vejant tam,

Kad* ten yni stiprus socialistai. 
Dabar Vokietijos darbininkai 
turi teisę organizuotis fr jų 
tvirtos organizacijos jau ne 
karti) yra išgelbėjusios šalį nuo 
bereikalingo nekaltų žmonių 
kraujo liejimo. Andriulis atsa
kydamas ir visaip besiteisinda
mas pripažino, kad Vokietijos 
socialistai esą švaresni, negu 
lietuviai socialistai. |

Atsakyta Andriuliui ir dėl 
Lietuvos valdžios nuvertimo, 
lai padarė P. Vargelis pareikš
damas, kad patys komunistai 
pagelbėjo fašistams nuversti 
Lietuvos valdžią. Andriulis kaip 
-giltas pašoko ir pareikalavo 
įrodymų. P. Yurgdis ramiai at
sakė, kad spalio 16 d., 1926 
•n., net ir Akrono komunistai 
buvo surengę protestą prieš 
Lietuvos valdžią. Kalbėjo L. 
Pruseika. Iš čia Pruseika išva
davo į Shenandoab, kur taip
jau komunistai buvo surengę 
protesto mitingą. Pats Andriu- 
’i» turėjo kiilli.M.i protesto mi
tinge gruodžio 17 d., Chicago- 
ie, bet j vakarą gavus telegra
ma, kad Lietuvos valdžia yra 
nuversta, lame susirinkime vie
ton protestuoti prieš Griniaus 
valdžią, priimta rezoliuciją, jau 
prieš fašistus protestuojančią. 
Jeigu Lietuvos socialdemokra
tai tyčia atidavė valdžią fašis
tams, tai kam jie buvo sušau
kę lapkričio 28 d., 1926 m., 
Kauno darbininkų susirinkimą 
Tilmanso svetainėje protestuo
ji prieš fašistus. Į tą mitingą 
tiek daug darbininkų suėjo, kad 
Šimtai netilpo svetainėn ir tu
rėjo gryšti atgal nuo svetai
nės durų. Socialdemokratų va
dai kalbėdami prieš fašistus, 
tave vėjo ir komunistams už 
'ka’dimą profesinių sąjungų. 
Tas komunistams labai nepati
ko ir jie sukėlė didžiausi triuk
šmą, užgriebė susirinkimą ir 
šnešė revoliucines rezoliucijas. 

Ką šis susirinkimas parode? Jis 
’iarodė, kad patys komunistai 
buvo pasiryžę valdžią versti, 

> ne jai gelbėti kovoj prieš fa
šistus. “Vilnis“ gi su “Laisve“ 
per visi) rugsėjo mėnesį ragino 
\merikos komunistus. rengti 
protesto mitingus prieš Lietu
vos valdžią ir rinkti aukas ko
vai su ta valdžia.

Andriulis neramiai išklausęs 
tokį pareiškimą, teįstengė tik 
oaljlausti iš kur visą tai žino
ma, bene iš “Naujienų”. Pa
reiškėjas atsakė, kad pačių ko
munistų raštai parodo, būtent 
A. Bimbos brošiūrėlė “Kas tie 
fašistai”, Tada Andriulis nedrą
siai prisipažino, kad jie, komu
nistai, tikrai tai darę, l>et jie, 
girdi, tik liek reikalavę, kad 
Lietuvos valdžia pildytų savo 
pažadus.

Atsakyta ir dėl Zabulionio.*

Zabulionis, pasak komunistų 
yra niekšas, “Keleivis’’ yra 
niekšas, “Naujienos” ir visi so
cialistai yra niekšai, nes jie 
nemela Zabulionio iš socialis
tų partijos, nors jis jokiai so
cialistinei organizacijai nepri
klauso. Zabulionis gi yra nu
sikaltęs prieš įstatymus ir už 
tą susilaukė bausmės, lai ko
dėl jus, komunistai, nemetat iš 
savo partijos vieną narį (ku
rio nurodyta ir pavardę), ku
ris už munšaino virimą sėdėjo 
kalėjime ir užsimokėjo $5(X> pa
baudos? Jis ir dabar tebėra 
komunistų partijos narys. Ko
dėl nemota t iš |>artijos ir kito, 
kuris buvo sugautas su žyde
lio fornišais ir už tą sėdėjo ka
lėjime. Netik nemetat jo iš par
tijos, Lot ir po šiai dienai ren
gia jums, komunistams, prakal
bas? Jei “Keleivio“ ir “Naujie
nų” redaktoriai yra niekšai už 
talpinimą Zabulionio rastų, tai 
ir “Vilnies” redaktoriai yra 
lygus iuek.šai, nes Zabulionis 
dar 1926 m. rašinėjo į “Vilnį**, 
iki jis kartą palietė pačius 
darbiečius. Tada atsisakė tal
pinti jo raštus teisindamiesi, 
kam jis rašinėjąs į “Keleivį”. 
Tai buvo gruodžio mėn., 1926 
m. Andriulis atsakyme prisipa

žino, kad Zabulionis rašinėjo į 
“Vilnį” apie kairiuosius, lik jis, 
girdi, netalpin^s jo raštų. Tai 
melas. Zabulionio raštus “Vil
nis” talpino daugiau metų lai
ko.

Pasibaigus “diskusijoms”, 
Akrono kapucinas privedė vie
nos komunistų davatkos mer
gaitę, kad Andriulis ją palai
mintų. Motina pamačiusi, kad 
dukterį laimina, susiieškojo 
vaikutį ir pati privedė dėl pa
laiminimo. Mat Andriulis laike 
piakalbois net tris sykius kry
žių (>akilejo, kas visoms komu
nistų davatkoms pasirodė dide
liu stebuklu. Mat Komos kuni
gai tik kartą laike pamaldų pa,, 
kelia kryžių, o Andriulis pakė
lė net tris karius. Ar ne ste
buklas, kad Andriulis kilnoja 
kryžių, ir dagi daugiau, negu 
patys kunigai?

Publikos j prakalbas susirin
ko viso 24 žmonės — iš visų 
sriovių. Socialistų buvo 9, o 
kiti kitom sriovėm priklausė.

— Liudvinavo Petras.

Detroit, Mich.
Vieno mėne»io įvykiai: koncer

tai, operetė “Prieglauda“ ir 

k. — Darbai.

Vasario 12 d. įvyko du kon
certai. Vieną rengė “Ateities” 
choras, o kitą - - kokios tai 
Augščiausios Prieglaudos kuo- 
(>a.

Man teko būti “Ateities“ 
choro koncerte. Programas bu
vo gana geras. Pats choras 
dainavo’ tris sykius ir daina
vo neblogai. Paskui dainavo S. 
Žukauskaitė du sykiu, dainavo 
gana gertu; turi neblogą bal
si) ir jei lavinsis bus gera dai
nininkė. Jonas Valiukas daina
vo du kartu. Jis turi gražų te
norą, dainuoja labai jausmin
gai ir tikrai malonu jo klau
sytis. Gyvinto skambino pianą; 
jei ir toliau lavinsis, bus ge
ra pianistė. Valaitis grojo smui
ku. Daugiau metų laiko nebu
vau jo girdėjęs irr dabar pa
sirodė daug pažengęs muziko
je. Gerai dainavo dvi svetim
tautės — motina ir duktė, žo

Kas nors vis atima gyvenimo džiaugsmą BRIGGS 
_________________ 1

A J VIS MANAU, AR ŽMOGUS X“ , 

RAD^S TUOS MIEGOJIMUI KARUS, 
PATS YRA KADA NORS MIEGOJUS 

JUOSE

ŠTAI KUR a£ MIEGOSIU KIEK* 
TIK NORĖSIU, JUS PAMANOT

GALęl GALE JŲ$ PASIEKEI MIESTELĮ SUflATOS 
VAKARE SU TIKRU VIEŠBUČIU IR TIKRA 
LOVA

KUOMET JUS ESATE KELIONĖJ VISĄ SAVAITĘ 
NEGALĖDAMAS UŽMIGTI VIS PAŠOKAT NAKT
YJ KfcLIS KARTUS

IR J^S PADARŽT VISUS PRISIRENGIMUS, KAD 
MIEGOJUS NEDĖLIOS RYTĄ KIEK TIK JUMS 
PATINKA

KAS NORS VIS ATIMA GYVENIMO DŽIAUGSI

^RAiAU 

MANį S 
rRUKOYT!

JįlS MANOT, KAD GERIAU DA0AR JUS BŪTU
MĖT ROLELIŲ DIRBTUVĖJ

IR KAIP TIK JUS NORITE UŽMIGTI, 5ALINIĄ- 
ME KAMBARYJE GULINTIS ŽMOGUS PRADE-

DA SMARKIAI KOSĖTI

KAS TAI H

©IW, T. UnliadGo., bu 1760

nutilk/manai, kadtTN— 
MAN DAINUOJI RUSIŠKĄ UŽMIK

.jKLAUSVK, nusiųsk tam pauk - v 
Štokui 436 carton old gold 
CIGARETĘ IR PASAKYK JAM, KAD 
NĖRA SUKOSEJINO/R VCZ/MĄ 

. IŠRŪKIUS .s—*

Old Gold
The Smoother and Better Cigarette 

.... not a cough in a carload cMadc by

Pharttkacal Co., Sai»t U. S- A.

džiu, programas buvo gana 
geras. Bot publikos buvo me- 
,perda ilgiausia,, gal apie poras 
šimtų žmonių.

Po programo nuėjau į ant
rą parengimą — Augščiausios 
Prieglaudos, kur dainavo “Ai
do” ir jugo-slavų chorai. Pro
gramą radau užbaigtą, lai ne
žinau kokis jis buvo — geras 
ar blogas. Bet kas man teko 
šiame koncerte pastebėti, tai 
daug girių. Viepus karšias bol
ševikas vos bestovėjo ant ky- 
jų, ant tiek buvo pilnas' na- 
minėlcs. Mat jis vieton skelb
ti bolševizmą, dabar Warren 
gatvėj mulą pardavinėja. Vis
gi “progresas”. Žmonių, matyt, 
irgi nedaug buvo: su chorais 
gal ir buvo apie pusantro šim
to.

Mat pas mus vadinamus pro
gresyvius įėjo į madą, kad jei 
vieni rengia kokį parengimą, 
tai kiti kenkia ir tą pačių ty
čiomis rengia kitą parengimą. 
Pasėkos to esti tokios, kad 
ūbieji užmoka už svetaines, o 
rengėjai už darbą tankiausia 
gauna dūlią.

Vasario 18 d. Lietuvių Ope
rom IVruu-firi ja, 'vadovaujant 
komp. M. Petrauskui, statė vio 
no akto operetę “Prieglauda”. 
Pati operete yra negyva ir ne
aiškios minties. Po operetės 
buvo “Laša” iš dainų. Choras 
dainavo neblogai, žmonių laike 
programo buvo labai mažai 
nebuvo nė šimto. Po progra
mo, ant šokių, dar keletas at
ėjo. Buvo skelbiama, kad bus 
simfonijos orkestras. Bet Pet
rauskas pranešė, kad orkestras 
už kelių dienų prieš vakarą at
sisakė dalyvauti, nes turi gro
ti mieste, operoj. Gerai, kad 
ir nebuvo orkestro, nes vaka
ras tada butų davęs didelių nuo
stoliu. ■

K?lėtas žodžių, kodėl mažai 
buvo publikos. Peikia pasaky
ti, kad Petrauskas nesitaiko 
prie šių laikų ir mano, kad 
publika bus patenkinta tais da
lykais, kokie buvo duodami 20 
metų atgal. Kuomet Petraus
kas atvyko į Detroitą pereitą 
rudenį ir statė pirmą operetę 
“Birutė”, žmonių buvo gana 

daug. Bet operetės pastatymas’ 
buvo gana silpnas. Buvo tei
sinamasi, kad silpnos yra spė
kos, nes choras dar nespėjo 
prasi lavinti. Sausio 2 d. tas 
pats Operos choras davė kon
certą, kuris irgi buvo silpno
kas; ypač silpnas buvo choras. 
Del šių priežaščių publika ir 
pradėjo tirpti, kaip pavasarį 
sniegas, šiandie nebegalima pa
tenkinti publikos vien augšta 
įžanga; kuomet žmogus užsi
moka $1 ar $1.50 įžangos, tai 
ir nori ką nors naujo užgir
sti, taip sakant, gauti pinigų 
vertės. Jeigu gi to negauna, tai 
paliauja lankytis į tokius va
karus.

Man teko gauti apgarsini
mų, kad L. P. Dramos drau
gija kovo 25 d., Lietuvių sve
tainėj stato populiari veikalą 
“Genovaitė”. Tai yra sudrama- 
tizuota pasaka apie Genovaitę, 
kurią gal visi dar Lietuvoj bū
dami esame, skaitę.

Detroite per žiemą siautė di
delė bedarbė, liet dabar nic- 
kurios dirbtuvės jau pradeda 
pilną laiką dirbti ir daug dar- 
) >i u i n k ų «.tHnvo navo senuosius 
darbus. Tešiaus naujiems dar
bininkams nepatartina važiuo
ti j čia darbo ieškotis.

— Darbininkas.

SPORTAS
Ristynės Detroite

Su laiku Detroitas pasidarys 
ristynių centras. Prie to spar
čiai rengiamasi. Svetainė risty- 
nėms tapo ištaisyta kuo tinka
miausiai. Iškasčių nesigailėta, 
by tik patenkinti publiką.

Pirmos ristynės praėjo gan 
pasekmingai. O antros turės 
būti dar pasekmingesnės. Po
žėla risis, kaip jau buvo rašy
ta, su John Kilpniu. Kilonis yra 
šaunus ristikas; na, o Požėla? 
Well, rekomendacijų nereikia. 
Judviejų tad susirėmimas bus 
itin įdomus.

Kitoj poroj Ermakovas risis 
su Farmer Niek. Ermakovas 

nesenai atvyko iš vakarų, kur 
jis guldė ristikus, kaip blynus. 
Trečia pora susidės irgi iš ge
ri) ristikų. Rietynės įvyks ko
vo 20 d., International Workers 
svetainėj (1343—49 E. Ferry 
Avė., netoli nuo Russell St.).

* * ♦
Prabilo ir Jack Ganson. Jis 

sako, kad su visais sutinkąs ris
tis, tik esą negalįs vaikytis pas
kui ristikus.

Keista. “Laisvėj” juk tilpo 
Požėlos telegrama su konkre
čiu pasiulymu. 0 tas pasiūly
mas yra toks: Požėla sutinka 
su juo ristis Detroite arba New 
Yorke. Jeigu Gansonas važiuos 
į Detroitą, tai jam bus apmo
kėta kelionė ir priegtam jis 
gaus 10% nuo įplaukų. Tokio
mis pat sąlygomis Požėla sutin
ka važiuoti į New Yorką. Vadi
nasi, nėra mažiausio reikalo 
vaikytis paskui ristikus. Tegul 
Gansonas duoda tik savo suti
kimą ir ristynės galės įvykti 
ant tų pačių (>ėdų.

Butų tikrai gerai, kad Gan
sonas nustotų blofavęs, o eitų 
prie dalyko.

Trijjs dienp 
kosulys yra 

pavojaus ženklu
Pastovus kosulys ir šaltis tankiai 

priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Crco- 
mulsion yra naujas mcdikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio. šalčio, ir visokių gerklės ligų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dėl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar ‘‘flu. Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio ncpalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. Creomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

Beje, kitą karią tegul jis pa
duoda savo adresą, kuriuo bu
tų galima formališką pasiūlymą 
pasiųsti. O dabar, kuomet telpa 
laikraščiuose iššaukimas, tai jis 
išsisukinėja: ‘girdi, visų laik
raščių negaliu perskaityti, to
dėl ir ntžinau kas apie mane 
rašoma. Tai tik savotiškos rų-* 
šies blofas! —N.

JOS. F. BUDRIK
Muzikos Krautuvė

Dabar stebėtinai žemos kainas 
ant aukštos rųšies

PIANŲ, RADIO, 
PH0N0GRAFŲ

Grojiklis Pianas, labai gra
žus su visu įrengimu už $219

IJaldvvin, Hamilton, IVIa.ho- 
gany grojiklis pianas .... $185

Kimball Walnut Grojiklis
Pianas už ......................  $295Pianas už ......................  $295

Atwater Kent model 37-A
C. Electric, setas už ..... $88

Freshman AC. 6 tūbų už .. $98 
Radiola 17 už ..................  $125
Spartan ..........   $110
Diamond T eleetrie už .... $95

Sonora-Brunswick Phonografai 
su Radio krūvoje 1928 mo

deliai. Kainos žemiausios. 
Lengvi Išmokėjimai.

Krautuvė atdara vakarais ir 
nedėliomis iki 2 vai. po pietų.

Jos. F. Budrik (Ine.)
3417-21 So. Halsted St 

CHICAGO 
Tel. Boulevard 4705
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MUSŲ MOTERIMS
šPINAKAI ŠALTAI

PADUOTI

Veda Dora Vilkienė
žalo

KARALAITES SRIUBA

kvorta pieno 
šaukštas tarkuotų svogu

pūtį selerų dėl geresnės sko
nies, o kas mėgsta ir truputį 
česnako. Paduokite karštų.

KORESPONDENCIJOS
Herminie, Pa

nu
2 šaukštai tapiokos kruopų
> > šaukštuko druskos
1/16 šaukštuko pipirų
‘/4 puoduko tarkuotų ame

rikoniško sūrio
2 šaukštai sukapotų petinš- 

kų.
Virk pienų ir svogunus dvi

gubame puode. Pridėk tapiokų 
pipirus, druską ir virk 15 mi
nutų maišydama. Pridėk sūrį, 
sviestą ir 'petruškas. Virk pa
kol suris ištirps. Paduok kar
štą su krekėsais.

BULVIŲ PATROVA

puodukai virtų špinakų 
puoduko prancūzišku da- 

iš acto, alyvos 
kietai išvirti kiaušiniai,

supjaustyk riekutėm
Paprikos.
Užpilk prancūzų dažalą 

špinakų; duok į >a stovėt i 
valandos. Paduok
ypatai skyrium ant tori ei io — 
padabink su kiaušiniais ir api- 
b( rk paprika. Paduok šaltą.

ant 
pusę 

kiekvienai

šis-tas iš užmiršto kampelio

PRIKIMSTA AVIENA

31/2 arba I sv. avies peties 
Prikimšk sekamu mišiniu:
2 puoduku baltos duonos tru

pinių
t sukapotas svogūnas
1 šaukštas taukų arl«i svie-

što
šaukštas sukapotų pelruš-

1 šaukštukas druskos
Vh šaukštukas pipirų.
Nuplauk ir nušluostyk avie

nų. Prikimšk kešenių viršiaus 
paduotu mišiniu, sumaišius vis
ką kartu. Sudėk ant skaura
dos ir kepk karštame pečiuje 
20 miliutų. Kada parus, api
pilk druska ir pipirais; užpilk 
puodukų šalto vandens ir kepk 
15 minutes. Pridėk bulvių ant 
tos pačios Klėties ir kepk kar
tu. Gali dadėti morkvų ir tru-

2 šliukšiu sviesto
2 kiaušiniu
1,2 puoduko pieno
•2 šaukštuko druskos.
Pridėk sviesto prie bulvių 

ir gerai išplak bulves. Paskui 
pridėk gerai išplaktus kiauši
nius, pienų ir druska. Sudėk 
i išsviestuotą indą, apdėk svie
stu ir apipilk baltos duonos 
trupiniais. Padėk pečiun, kepk 
pakol viršus gerai parus. Pa
duok karštų.

PATRIOTŲ SALOTOS

;’i šaukštuko druskos 
Truputį pipirų 
11<2 šaukštuko cukraus 
11/2 puoduko sukapotų 

kopūstų
IV2 puoduko sukapotų 

donų kopūstų
% puoduko milko
3 šaukštus acto.
Pridėk prie kopūstų druskų, 

pipirus ir cukrų, ir rankomis 
sumaigyk kopūstus. Pripilk ac
tų prie milko ir plak iki ne
pasidarys tirštus mišinys. Pri
dėk prie kopūstų ir sumaišyk. 
Padėk ant ledaus — kad pa
stovėtų, nes tuomet bus ska
nesni. Gerai paduoti prie mė
sos, arba šiaip galima valgy
ti su bulvėm.

žalių

rau-

So.Naujienų: Pattem Dept., 1739 
Halsted St., Chicago, III.

3184 — Pavasarinė suknia pas
kiausios mados. Tinka kiekvieno 
amžio moterei. Galima siūdinti iš 
margiais šilko arba batisto. Su
kirptos mieros 16, 18, 36, 38, 40 
ir 42 per knitiių*. 36 mierai rei
kia 3U yardų 40 colių materijos.

r®:’
u.

ry- 
yra

dvi

no

VAISIŲ BLYNELIAI

puodukas miltų < 
šaukštukas baking paude-

šaukštas cukraus 
šaukštuko druskos 

kiaušinis
Mt puoduko miltų
Supjaustytų bananų, obuolių 

arba pineapple
1 šaukštas sviesto.
Sumaišyk ir persijok sausus 

pridėėkus. Sumaišyk 'kiaušinį, 
pieną ir tarpytą sviestų. Pas
kui abudu kartu sumaišyk. Su
dek mišiny n supjaustytus vai
sius ir su šaukštu dėk mišinį 
j karštus, gilus taukus. Virk 
pakol abi pusės gerai parus. 
Paduok karšius, apipiltus 
rum.

i

unk

BANANŲ, RIEŠUTŲ
TAPIOKA

puoduko “minute tapio-

>/2 šaukštuko druskos
1/2 kvortos karšto vandens 

puoduko cukraus
1 kiaušinis
Sunkos iš vienos citrinos
2.bananai, riekelėms supjau

styti
riešutų, arba

Virk tapiokų karštame van
denyj su druska dvigubame 
puode 15 minutų, maišyk. Iža
dėk cukraus. Užpilk truputį 
karštos tapiokoH ant išplakto 
kiaušinio trynį, sumaišyk, ir 
padėk j puodų su likusia ta- 
pioka ir virk pakol gerai su- 
tirštės. Nuimk nuo ugnies, su
dėk citrinos sunką, bananus 
ir riešučius. Kaip truputį at
auš, pridėk išplaktą kiaušinio 
Lajtymą. Atšaldyk ir paduok 
stikluose su išplakta, saldžia 
smetona ir apiberk riešučiais.

SLYVŲ KEKSAS

Norint gauti vieną ar daugiau virė 
nurodytų pavvzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti, pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai paradyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
gąkymu. Laiškus reikia adresuoti:

NAUJIENOS Pattem Dept
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No______ —
Mieros ...........  — per krutinę

J šaukštukas cinamonų
*/2 šaukštuko nutmeg 

šaukštuko maltų gvazdi
kų

Truputį cayenne
11/^ šaukšto karšio vandens
1% puoduko miltų
3 šaukštukai baking paude- 

rio
šaukštuko druskos

*/2 puoduko taukų arba svie
sto

1 puodukų cukraus
2 kiaušiniu
3 šaukštai milko arba sald

žios Smetonos
5 šaukštai vandens
1 puodukas virtų, gerai ir 

smulkiai supjaustytų slyvų.
Jmerk cinamonus, gvazdikus, 

nutmeg ir cayenne karštan van- 
denyn. Perkošk miltus ir nu- 
mieruok. Vėl perkošk miltus 
kartu su druska ir baking pau- 
deriu. Ištrink cukrų ir svies
tą. Pridėk išplaktus kiaušinius 
prie sviesto ir cukraus kaip 
bus gerai ištrinti, ir dar trink 
iki mišinys nebus šviesiai gel
tonas it lengvas. Dėk priesko
nius, kuriuos buvai įmerkus 
vandenyn, miltus ir atskiestą 
milką prie ištrinto sviesto ir 
kiaušinių, pamainydama ir vis 
plak. Dėk, taip, kad paskiau
siai pataikytum dėti miltus. 
Kepk nukarštame pečiuje dvie
jose blėtyse.

AMERIKONIŠKU BUDI!
PRIRENGTA KAVA

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestu ir rabi)

% puoduko maltos kavos
5 puodukai karšto vandens 
1 puoduką milko.

Visk kavą vandeny 2 minu-

Herminie randasi VVcstmor- 
Innd paviete, 2S mylios į 
tus nuo Pittsburgho. Tai 
anglių kasyklų miestelis.

Herminie apieJinkėje yra
anglių kompanijos, Keystone 
Coal and Coke Co. ir Ocean 
Coal Co. Kevstone kasykla dir
ba po 5 ir 6 dienas į savaitę, 
o Ocean kasyklos, kurių šioje, 
apielinkėje yra dvi, dirba po 
2, 3 ir 4 dienas į savaitę.

Darbininkai angliakasiai šio
je apielinkėje yra neorganizuo
ti, kasyklos nuo pat jų atida
rymo dirba “open shop” są
lygomis ir todėl angliakasiai čia 
yni daug labiau išnaudojami, 
negu lininėse kasyklose.

Herminie kasyklose, anglia
kasių išnaudojimas yra dar di
desnis, negu kitose “open shop” 
kasyklose, kadangi čia yra įve
sta sistema sverti tiktai iškoš
tą anglį. Tokiu budu anglia
kasiai gauna mokėti tiktai už 
’umpsus, o smulkių anglį xturi 
Koduoti uždyką. Reiškia, čia 
yra sistema sverti “skrin” an
glį, o ne “run”, kaip lininėse 
kasyklose, kur sveria kartu 
smulkių ir stambią anglį. Ka
syklos gi čia yra senos, tad 
anglis yra sutrinta ir anglia
kasiai labai mažai gauna stam
bios anglies; smulki gi anglis, 
kuries būna didžiuma, 
per “skrin” 
sis už jos 
mdkėti.

Mokestis 
“skrin

m. jie. streikavo net 16 mėne
sių, bet kova buvo pralaimėta. 
1922 m, jie stiriikavo 9 mėne
sius, bet ir šią kovą pralaimė
jo dėlto, kjid į uniness kasyk
las angliakasiai buvo sugrą
žinti dirbti po 5 įnėn. streiko, 
o neuminiai angliakasiai buvo 
palikti kovos lauke ir streika
vo dar 4 mėnesius. Tuo budu 
išstrąįkavę 9 mėnesius jie tu
rėjo gryšti į kasyklas nieko 
nelaimėję. Taip liko pralaimė
tas streikas ir VVestmorland’ 
paviete. Už streiko pralaimė
jimą daugiausia kaltinama .L 
L. Le\vis, kuris 1922 m. strei
ką padalino Į grupes. Todėl 
ir šiandie visoj Pemisylvania 
valstijoj yra tokis didelis an
gliakasių išnaudojimas.

Šiuo laiku lietuvių Hermi
nie miestely yra mažai. 1922 
m. streiko metu daugelis yra 
apleidę šias kasyklas ir dau
giau j jas nebegryšta. Bet nors 
mažas yra lietuvių būrelis, bet 
apšvicloje Herminie lietuviai 
stovi tokioj pat augštumoj, 
kaip ir kitose kolonijose. Yra 
ir SLA. 99 kuopa, kurioj ne
nuilstančiai darbuojasi senas 
“Naujienų” skaitytojas Juozas 
Aindrušis, kuris čia jau senų 
laikų visų laikų dirba dėl labo 
SLA. 99 kp. ir visos musų di
džiausios organizacijos SLA.

— Pasaulio Vergas.

alnvikelio 
užtenka 

dėl AO 
■J'klg

______________________i______________

SLOGOS KGVnO.MOS ARBA 
PINIGAI GRAŽINAMI

■ Tft JUST-ll
Mfcl. UtMIOM

Prašalins
J*' GALVOS Ir KRV-

TINM SLOGAS
Ir 100 kito.

Nimlplrkit dovi-
krli Alandle.

PILNAS UZGANT.IHNIMAS ARBA 
PINIGAI GRĄŽINAMI

Lietuvis Kontraktorius
Suvedam šviesas 1 
elektros jiegą | nau 
Jus ir senus namui 
mainom naujas Įtam
pas j senas; duodam, 
ant lengvo iimoHji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2211 W. 22nd Street 
Pilone Cinai 2591

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

išbira 
sietus ir angliaka- 
iškasimų .negauna

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

yra sekama, prie 
sistemos: už tonų |>a- 

ties angliakasio rinkomis pa
kirstos pikiu anglies moka 
$1.25; po mašinomis už tonų 
moka 81c, ruime, o entrėje, 
kur mašina kerta siaurai, mo
ka 91c už toną; padieniui dar
bininkui moka $6.10 ir ma
žiau. Anglis yra vadinama
“Pittsburgh vein” sluoksnis,
nuo 6 iki 9 pėdų augščio. Ant 
anglies viršaus yra apie pėdos 
storio akmuo — sleitas, kurį 
angliakasiai turi klyniti už dy
ka.I

Herminie angliakasiai yra 
gana ilgai kovoję — streikavę

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piukti jeigu Rali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
didikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nesvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Litterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro iveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo ii- 
nitai.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
La m bert Pharmacal CoM Saint 
Louis, U. S. A.

MOKYKLOS NURSE, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ
TU ŽINOTI ŠITA

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

GYVENIMAS kovo 
mėnesio DIDESNIS 
ir papuoštas 8 gra
žiais PAVEIKSLAIS. 
Įsigykit GYVENIMĄ 
— jis jums patiks.

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

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson B! v., netoli State S t.
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių

e CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:39 vakare. 

Nedelioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

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

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
Itinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk 
viery, vakarą, 
n^matrumo.”

Nujol galit 
rint kaip jus 
viena moteris 
buteli namie.

Šaukštą kiek* 
Jos nepadarys

vartoti nellu- 
jaučiatės. Kiek- 

pnvalo turėti

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

Gyląs ir Skausmus

tęs; įpilk milką į kavų ir dar 
virk 2 minutes. Perkošk ir pa
duok karštų.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tol. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

Viso** aptiekose—35c Ir <5c puodukas ir 
dūdelė. Children’s Mušt e role (lengves

nė forma) 3Sc.

Geresnis nei Mustard Plaster.■r atorcir.

Guaftnteed

USEDCARS

Turėkit savo nuosavą karą — bet sutaupykit pirmų 
metų nusidėvėjimą — nusipirkit garantuotą vartotą 
karą nuo vieno vertelgų kurie skelbiasi “classified” 
skelbimuose. •

žemiau yra surašyti tikri bargenai, vienas iš 
jų yra kaip tik karas jums.

Buick . . . 
Nash . . . 
Hudson . . 
Willys-Knight 
Essex . . .

$650
$895
$395
$950

Jewett. 
Chevrolet 
Oakland 
Dodge . 
Chrysler

$285
$650
$195

Del adresų šitų bargenų žiūrėkite “classified” 
skelbimus.

*«*■

You, too 
can have 
cleaner, 
brighter 

and 
prettier 
Furniture

Ūse

O@#arV^Polish

Garsinkites Naujienose
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Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratesi 
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Chicagoje — paltui
Metams________________
Pusei metq ....... .................
Trims mėnesiam! ——
Dviem mėnesiam_______
Vienam mėnesiui 

Chicagoje per iinešiotojuai
Viena kopija-------------—
Savaitei________________
Minėtini_____________

Anglijoje ne vienas, iki šiol dar turėjęs įtakos didžiosio- 
$8.oo se unijose, bus priverstas atsižegnoti^nuo Maskvos, jei- 
2.50. 
1.50 

.75

8c 
18c 
75c

SuvienytoM ValstijoM, m Chicagoje, 
paltai

$7.00
8.50
1.75
1.25

.76

Naujienoa eina kaidien, iiskirlant 
sekmadieni oš. Leidžia Naujienų Ben 
drovi, 1789 So. Haisted St., Cnicago, 
(11 - Telefonai: Rooeevelt 8509

Metami---------- —
Pusei metų--------
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpigintąjį

Metams------ ---------   $8.00
Pusei metų-------------------------4.00
Trims mėnesiams .........  2.50

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

DIKTATŪRA BIZNYJE

Po angliakasių unijos prezidento Levvis’o senato ko-. 
misija pakvietė liudyti stambiausios kasyklų kompani
jos, Pittsburgh Coal Company, pirmininką, p. W. G. 
Warden’ą. Šis pramonininkas savo atsakymuose į sena
torių klasinius išreiškė tokių nuomonių apie santykius 
tarp kapitalistų ir darbininkų, kad net jo klausinėto jai 
negalėjo paslėpti savo nusistebėjimo ir pasipiktinimo.

P. Warden pareiškė, kad į kolektyvių sutarčių prin
cipą jisai netikįs. Netikįs taip pat i darbininkų organi
zacijų naudingumą kraštui. Darbininkus jisai norįs val
dyti taip, .kaip mašinas. Savo biznyje jisai esąs pasiry
žęs būti diktatorius. Kai vienas senatorių paklausė p. 
Warden’o, ar jisai pripažįstąs demokratiją, tai anglių 
kompanijos pirmininkas atsakė, kad politikoje demo
kratija esanti geras daiktas, bet biznyje — ne!

To pramonininko pareiškimais stebėtis, tiesą pasa
kius, nėra ko, nes juk tikrenybėje jisai nepasakė nieko, 
kas nebūtų buvę žinoma prieš tai. Stambiausiųjų Ame
rikos biznių vedėjai daugumoje elgiasi lygiai taip, kaip 
kalba p. Warden. Tik paimkite; pav. plieno trusto savi- i 
ninkus, stambiuosius automobilių fabrikantus, tekstilės1 
pramonės bosus, vario kasyklų savininkus — ir prisi-į 
minkite tuos konfliktus, kurie yra kilę tarp jų ir jų dar-| 
bininkų: ar kapitalistai juose nepasirodė kiekvieną kar-, 
tą, kaip diktatoriai, kurie į savo darbininkus žiuri, kaip 
į mašinas?

Nuostabu p. Warden’o kalboje yra tiktai tas, kad 
jisai atvirai pasakė tą, ką jisai ir panašus į jį “industri
jos kapitonai” mano. Senatorius Burton K. Wheeler (de
mokratas, iš Montanos) dėl to pareiškė: “Aš nemaniau,• tran Huasell,

gu nenorės prakišti savo vietą.
Tuo savo akyplėšišku nutarimu Kominterno virši

ninkai prisidės prie apvalymo Anglijos darbininkų ju
dėjimo nuo paskutinių bolševizmo pėdsakų. Bet klausi
mas: kodėl Maskva tokį žioplą nutarimą padarė? Vei
kiausia todėl, kad ji, pagalios, įsitikino, jogei “bendro 
fronto” taktika jokių vaisių nebeneša.

Veidmainingai skelbdami “bendrą frontą” ir siūly
dami neva “vienybę” darbininkams, bolševikai tikėjosi 
suskaldyti socialistų partijas ir darbininkų unijas. Kai 
Europos kontinento šalyse šie obalsiai nusidėvėjo, Mask
vos “raudonieji geneliai” mėgino jais pasigauti Ang
lijos darbininkus, kad su jų pagalba suskaldžius profe
sinių sąjungų (unijų) Internacionalą. Tečiaus jie nude
gė nagus ir čionai. Anglai, pasvyravę kiek, nutarė lai
kytis išvien su vakarų Europos darbininkų sąjungomis, 
o ne su bolševikais. Ir kas gi tuomet bepaliko Maskvai 
daugiaus daryti, kaip spiauti j veidmainingus savo obal- 
sius ir eiti talkon Anglijos kapitalistams?

Už tai, kad Maskva siundo savo agentus Anglijoje 
prieš Darbo Partiją, konservatorių valdžia gal pinigų 
paskolins sovietams ar kaip kitaip atsilygins, o iš “svo- 
lačio” MacDonaldo ko galima tikėtis?....

Leniniško “bendro fronto” burbului susprogus, Eu
ropos darbininkai eis dar spartesniais žinksniais, negu 
iki šiol, prie tikros vienybės!

niais reikalais, šiandien tokių 
žmonių skaičius yra pusėtinai 
didelis ir jis nuolat auga. Ta 
permaina įvyko todėl, kad A- 
merika pradėjo skolinti pasau
liui pinigus. Finansiniai inte
resai kartu su humanitariškais 
motyvais galų gale turės su
skurti naujovinį imperializmą, 
kuris vyriausia sieksis nustel
bti betvarkę, pirmoj vietoj A- 
merikos kontinente, paskui A- 
zijoj ir, ant galo, Europoj.

Vieni žmonės laikysis 
nuomonės; kad karas yra
sais žvilgsniais blogas daiktas 
ir todėl Amerika turi panau
doti savo jėgą jo pašalinimui. 
Kiti vėl galvos maž daug taip: 
geriau jau tegul svetimšaliai 
dilba Amerikos investorių nau- deą.jS $ Generolo Nagevičiaus,

Lietuvos visuomenę 
sveikina ir kviečia 

amerikiečius

<

tos
vi-

Bertrand Russell a- 
pie nusiginklavimą

Valstybių 
suotinas 
Thomas 
nė. — 
ra geriausia. — .Jei kiltų ka
ras tarp Amerikos ir Japo
nijos arba Anglijos. — Bal
kanų politika. — Amerikos 
imperializmas. — Naujovinis 
imperializmas. — Amerikos 
dominavimas.

susitarimas ir vi- 
nusiginklavimas. — 
F. Millardo nuomo- 

Amerikos padėtis y-

taip 
A mė

kon-

Iš pirmo žvilgsnio, sako Ber- 
, galimą manyti, 

! jog einant visų valstybių su
sitarimu pilnas nusiginklavi
mas labiau apsaugotų valsty
bes nuo užpuolimo, nejiu dabar. 
Tiesa, yra ekstrimistų, kurie sto
ja už tai, kad jų tauta nusi-

kad jisai išdrįs (taip kalbėti)!”
Bet už atvirumą p. Warden’as yra vertas greičiaus 

pagyrimo, o ne papeikimo. Tą tiesą, kurią senatoriai iš
girdo iš Pittsburgh Coal kompanijos pirmininko, pri
valo žinoti visas kraštas — visų-pirma gi Amerikos dar
bininkai, kurie dar iki šiol nenusimano, kokia yra jų pa- ginkluotų, nežiūrint į kitų tau- 
dėtis santykiuose su samdytojų klase nusistatymą. Sutikti su to-

i kia pozicija jokiu budu nėra 
■ galima. Net jeigu joki kita 
tauta ir nemanytų nusiginkla-BENDRO FRONTO” BURBULAS SPROGSTA

*.. I yra didelis jeigu), tai ir tame
Nepersenai “Naujienose” buvo pranešta, kad Fran-|atvėjyj vargu kas gera išeitų, 

cijos komunistų partija nutarė ateinančiais rinkimais K°kis nors įvykis galėtų len- 
tekirus kandidatus net ir tose apygardose, ?vai.. n.usi?in.klavu,sii? _valstybęstatyti savo s 

kur eis kova tarpe socialistų kandidato ir nacionalisto.
Kad šitokia savo taktika komunistai gali padėti dauge- negu kada nors. Vienos valsty- 
iyje vietų laimėti p. Poincarė šalininkams, — Maskvos 
mokiniai to nepaiso.

“The Manchester Guardian” korespondentas dabar 
praneša iš sovietų sostinės, kad tokios pat taktikos lai
kysis ir Anglijos komunistai.

Jiems šitokį įsakymą davė Kominterno Vykdomojo 
Komiteto plenumas, šiomis dienomis atlaikęs savo posė
džius Maskvoje. Komunistų internacionalo vadai (t. y. 
Bucharinas ir kiti) rado, kad Anglijos komunistai ne
privalą daugiaus rūpintis draugingų santykių palaiky
mu su Darbo Partija ir trade-unionais. Gręžimas iš vi
daus nežadąs komunistams nieko gero, ir jie turį be 
atidėliojimo išeiti atviron kovon prieš socialistus ir uni- 
jistus. Kominterno komanda Anglijos komunistų parti
jai skamba: “Absoliučiai reikia statyti savo kandidatus 
prieš Darbo Partijos ir Trade-Unionų Kongreso vadus!”

Rusijos bosai reikalauja, kad ateinančiuose Angli
jos parlamento rinkimuose komunistai pastatytų bent 
50 savo kandidatų, ir tai ne tik tuose distriktuose, kur 
komunistai turi vilties laimėti, bet ir tenai, kur komu
nistų kandidatų statymu negalima* nieko kito atsiekti, 
kaip suskaldyti darbininkų balsus ir padėti pergalėt 
konservatoriams.

Kadangi Anglijos komunistai —• lygiai, kaip ir kitų 
šalių komunistai — gyvena sovietų valdžios “sandvi
čiais”, tai jiems, ąinoma, teks aklai pildyti tuos įsaky- 
mus. Bet kokios įtakos tatai padarys į Anglijos darbi- 
ninkus?

Mes netikime, kad komunistai sugebės daug pa
kenkti Darbo Partijos kandidatams rinkimuose. Šimtą 
kartų daugiaus jie pakenks patys sau. Organizuotieji 
Anglijos darbininkai, kurie jau ir taip neturėjo geros 
akies Rusijos diktatoriams dėl jų arogantiško kišimosi

įgąsdinti, ir toji, baimės apim
ta, pradėtų labiau ginkluotis,

vi- 
yra

bes nusiginklavimas tėra gali
mas tik tada, kai ji karą pra
laimi. Bet ir tame atvėjyj ji 
nusiginkluoja ne laisvu noru, 
bet yra priversta tatai pada
ryti. Taip, pavyzdžiui, atsi
tiko su Vokietija. Tačiau 
suotinas nusiginklavimas 
daug painesnis dalykas.

Amerikos rašytojas, Thomas 
F. Millard, daug metų išgyve
no Tolimuose Rytuose. Savo 
raštuose jis nurodo į tą faktą, 
jog ’Kinijoj randasi 8,000 ame- 
rikos misionierių, kurie karui 
ištikus sudarytų branduolį šni
pų organizacijai. Vienok tai 
gal yra nukrypimas nuo temos. 
Millard mini kitą labai įdomų 
dalyką, būtent, tą, kad pirmon

retų stoti už visuotiną nusi
ginklavimą, nes jų pozicija bu
tų geresnė, negu bile kurios 
valstybės. Jeigu višos valsty
bės butų nusiginklavusios, bet 
nežiūrint į tai kiltų karas, tai 
Jungtinės Valstijos galėtų daug 
greičiau sukurti armiją ię lai
vynų. negu bile kuri valstybe 
pasaulyj. O tai todėl, kad Jung
tinės Valstijos turi parankius 
uostus ir tinkamai sutvarky
tą pramonę.

Imkime, pavyzdžiui, galimą 
konfliktą tarp Amerikos ir Ja
ponijos Ramiajame vandenyne. 
Prileiskime, kad japonai norė
tų įsitvirtinti Meksikoje arba

į vidujinius anglų reikalus, dabar visiškai nusigręš nuo Jlawajų salose. Prileidžiant, 
bolševikų ir jų pastumdėlių. Ir iš pačių komunistų vadų kad Japonija einant visų tautų

sutartimi yra nusiginklavusi, 
visiems bus aišku, jog kilus 
konfliktui ji nepajėgs 
greit apsiginkluoti, kaip 
rika.

Imkime dabar galimą
fliktą tarp Amerikos ir Angli
jos. Tokiame atvėjyj Anglijai 
butų labai svarbu palaikyti su
sisiekimą vandeniu su Vidur
žemių jura, Indų vandenynu ir 
Atlantiku. Be sąjungininkų pa
daryti tai ji jokiu budu nega
lėtų. Jeigu net viena ar kita 
Europos valstybė ir stotų An
glijai į pagalbą, tai ir tąsyk 
Amerika butų geresnėj padė
tyj: ji galėtų greičiau sukurti 
laivyną, negu Anglija su savo

į tas 
nusigin-

Suprantamas da- 
kad labiau civilizuotos 
spirsis, kad joms butų 
turėti pakankamai ka- 
atrėmimui tų netikėtų

visuomet reikalaus 
nuo anarchistinių 
Reikėtų, sako Bert-

Jos galėtų

sąjungininkais.
Dabar pažiurėkipic 

kliūtis, kurios kliudo 
klavimui. Vienos valstybės y-
ra mažiau civilizuotos, kitos 
daugiau. Nėra vilties, kad ma
žiau civilizuotos valstybės su
silaikytų nuo betikslių užpuoli
mų, kaip tai tankiai pasitaiko. 
Balkanuose, 
lykas, 
tautos 
leista 
reivių
užpuolimų.

Del tų priežasčių sunku ti
kėtis, kad liuosu valstybių su
sitarimu butų galima dabarti
niu laiku visuotiną nusiginkla
vimą įvykdyti. Sutarčių ir įs
tatymų prisilaikantys piliečiai 
ir tautos 
apsaugos 
elementų.
rand Russell, kad viena kokia 
galinga valstybė galėtų pri
versti kitas tautas pildyti su
tartis. Tačiau prie to prieiti 
liuosu susitarimu vargu bus 
galima. ITjokį planą įvykdyti 
galėtų kelios tvirtos valstybės, 
kurioms jau įgriso nuolatiniai 
karai ir vaidai.
priversti kitas valstybes nusi
ginkluoti.
tironiškumas, bet toks tironiš- 
kumas, kuris užtikrintų pasau
liui taiką.

Reikia tikėtis, kad Amerika 
ir toliau vadovaus nusiginkla
vimo darbui, nes jai tatai da
ryti yra tiesioginis išrokavimas. 
Amerikos ‘humanistai nusigin
klavimo idėja rems grynai hu- 
manistiškais sumetimais. Tie
sa, kol kas Amerikos valdžia 
yra imperialistiško nusistaty
mo. Tai aiškiai matosi iš jos 
atsinešimo link Centralinės A- 
merikos ir salų. Bet laikui bė
gant tas nusistatymas pasikeis, 
kai amerikiečiai supras savo 
galingumą ir tą faktą, kad jų 
investmentams negręsia pavo
jus. ' (

Prieš trisdešimtis Metų ma
žai kas amerikiečių buvo tinka
mai susipažinęs su tarptauti-

Tai, žinoma, butų

tiesiog į Lietuvos uostą, Klaipė
dą, ar kitais keliais atvykę į 
parubežinę gelžkelio stotį Vir
balį—gaus tenai vietoje arba 
ir pačiame Kaune visas infor
macijas dėl dalyvavimo Nepri
klausomybės iškilmėse gegužės 
15 dieną ir Dainos Šventėje, lie
pos 2 dieną š. metų;

3) Lietuvos žmonės trokšta 
Amerikos išeivius pagerbti ir 
tuomi moralėje prasmėje atsi
lyginti už suteiktą pagelbą at-

Vardu Lietuvos Generalinio 
Konsulo P. žadeikio gauta iš 
Kauno sekantį telegramą

“Broliškai sveikiname Ameri
kos lietuvius su Lietuvos Nepri
klausomybės atgijimo sukaktu
vėmis ir nuoširdžiai kviečiame statant nepriklausomą Lietuvą, 
visus apsilankyti Šįmet Lietu
voje gegužės 15 dienos iškilmė
se ir 2 liepos “Dainos šventė-

, “Amerikos svečiams priimti 
suorganizuotas komitetas, susi-

dai, negu vieni kitų destrukci
jai.

Kad Amerikos dominavimas 
pasaulio politikoj toli gražu “‘Drobes 
nebūtų ideališkas dalykas, tai, 
žinoma, pats savaime aišku. 
Tačiau iš dviejų blogumų rei
kia pasirinkti mažiausį. O kad 
toks dominavimas yra geres
nis dalykas, negu karas ant 
didelės skalės, tai irgi aišku. 
Nes tada valstybėms nereikė
tų leisti milžiniškas sumas pi
nigų armijų ir laivynų užlai
kymui. Kareiviai gal butų rei
kalingi tik streikieriams ir de
monstracijoms vaikyti.

|Taip maždaug kalba Bert
rand Russell apie nusiginklavi
mą ir visuotiną taiką.

šiam o ne kitam tikslui ir per
nai buvo suruošta Kaune taip 
vadinama “Amerikiečių Savai
tė”. Visa ko Lietuvos visuo
menė nori yra tai, kad broliai 
ir seserys Amerikiečiai jaustų
si Lietuvoje kaip namie ir 
skaitlingai atsilankytų i minė
tas šventes, kurios savo įspu- 
dingumu pralenks visas kada 
buvusias iškilmes.

Gerai kad ne stiklinis
—Šiandien man .nupuolė 

ūpas, - skundžiasi mokytojas 
vaikučiams.

—Ar nesudužo jis puldamas? 
—nusiminusiai paklausė ber
niukas.

Užsienio Reik. M-jos Generali
nio Sekretoriaus Balučio, Uni- 

' versiteto profesoriaus Žemaičio, 
----- 1” bendrovės direkto

riaus Daugirdo, žurnalisto Ka
roso, Lietuvos Banko direkto
riaus Kaupo, Operos solisto 
Kipro Petrausko, antros apy
gardos viršininko pulk. Skučo

i ir dailininko Antano Zmudzina-
| vičiaus-žemaičio.”
j Telegramą prisiuntė Genero-j 
las Nagevičius, kaipo komiteto 
pirmininkas, ir p. p. Savickis ir 
Blavesčiunas, kaipo komiteto 
nariai.

Prie to kas aukščiau pasaky- 
, ta reikia pridėti, kad

1) šis Lietuvos sveikinimas ir 
pakviętimas turėtų pasiekti per 
Amerikos lietuvių spaudą kiek
vieną Lietuvos išeivį Amerikoje 
ir paskatinti jį prie šios progos 
atsilankyti savo senoje tėvynė- ar tatai taip pat draudžiama? 
je Lietuvoje, kuri yra dėkinga 
savo užjūrio sunams ir duktė-' 
rims už nuolatinį pagelbą.

2) Amerikos svečiai atvykę ro žmonos taria: 
Baltic America Linijos laivais

Iš savo pusės pavelysiu sau 
linkėti visiems Lietuvos sve
čiams laimingos kelionės ir 
malonių įspūdžių parsivesti.

—P. žadeikis,
Lietuvos Gen. Konsulas.

Ar kiauliška pilietė, ar 
pilietiška kiaulė?

Vienas dabartinis sovietu pi
lietis iškoliojo komisaro žmo
ną, išvadindamas ją kiaule. Iš- 
koliotoji už tat patraukė į teis
mą, kuris j j nubaudė. Nubaus
tasis klausia teisėją:

— Draugas teisėjau, ar ga
lima kiaulę pavadinti piliete,

Teisėjas pagalvojęs atsakė: 
— Ne.
Pilietis priėjęs prie komisa-

— Sudie, piliete!

U. Kacenelenbogeno Rastai
EONO VEDYBOS

Dvidešimt aštuoni metai, kuriuos Konas 
pragyveno ant šios žemės, išėjo jo “naudai” — 
kunui ir smagenims. 'Jis baigė du fakultetu. 
Gerai pažįsta šešias kalbas, atatinkamai išmo
ko hebrajų kalbą ir liuosai kalba žydiškai. Aukš
tas ir tvirtas su lėta meškiška eisena, bet jo ko
jos greitos; gali per valandą nubėgti septynių 
varstų mylią. Visiems prieinamas ir visuomet 
gerame nusiteikime. Rėdosi patogiai plačiais 
drabužiais iš tvirtos medžiagos ir atrodo į dra
bužius įaugęs. Trejus metus jis dėvi porą pusba
čių, dar ilgiau skrybėlę, o apsiaustą vartoja jau 
septintus metus. Nešioja liemenėj didelį juodą 
laikrodį su plienine grandinėle, nei vieno žiedo 
ant savo plaukuotų pirštų ir niekuomet neturi 
pas save nei skatiko, tačiau tuoj pastebi, kad 
tas žmogus buvo turtingas ir jokio vargo netu
rėjo.

Jis turi dvidešimt aštuonis metus ir štai 
išsižiuri lyg keturių dešimčių metų arba dvide
šimt trejų: žaidžia jo kraujuj džiugis ir rim
tumas ir sveikas juokas.

Ir jisai visai negražus — didelė mėsinga 
kumpa nosis įduobia jo viršutinę lupą. Apati
nė lupa užvirtusi ant viršutinės. Ausys nudri
busios, rankos nuleistos — dideli balti pirštai. 
Kakta siaura — antakiai plėšikiškai pašiurę. 
Akys pilkos, drėgnos, apvalios ir didelės. Ko
nas, iš tiesų, mano, kad jis darkus. Bet visos 
moterys gatavom jį pripažinti tikru moteriš
kių širdžių medžiotoju. Vienok Konas moterų 
draugijoj bejėgis ir nerangus, jo balsas — meš
kiškai kuklus, o smilkinyj labiau negu kada nors 
bala jo senas rands, lyg surangyta virvelė. 
Kada jis buvo dar studentas, jis kiekvieną die
ną užeidavo į vieną užpakalinį kiemą, kal
vę, kur laikydavo arklio koją, kai kalvis segė 
pasagą. Kartą kalvis pataikė kuju pro šalį, o 
arklys įspyrė koja Konui į smilkinį, ir nuo 
to laiko liko randas.

Suprantama, tok* šaunu bernelį nesunku ap
vesti. Piršliai ir piršlės mindžioja namų slenks
tį. Kono tėvas, kuris užimtas kontoroj preky
bos reikalais, randa laiko jiems pašvęsti; jo mo
tina pasipuošusi ir kvapą (gaudydama kalba su 
jais šnibždomis. Su nuožiūra ir akyliu smalsu
mu žiuri Konas į ubagišką piršlių būrelį, bet 
kartais suplaka ir jo širdis. 0 gąl būt kur nors 
yra paslėpta jo užburta karalaitė. Tad leidžia 
jis tėvams kalbėtis su piršliais. Ir jau dvide
šimt astuoni metai jam sukako
vedimo amžius. Taip galvoja jis. Taip galvo
ja ir kiti. Bet čia jis pasidaro paniuręs. Niū
niuoja po nosia gaidelę. Sutiko jis tą merginą 
pas pažįstamus, o paskui teatre. Niekas čia ne- 
piršo, bet jis jaučia, kad tapo pagautas — ir 
pats nori pagauti. Gal būt, ji neišsiduoda arba

tikras

jis nieko nepastebi, todėl kad jis nerangus, kaip 
kelmas; duzgina jo kvėpavimas ir galvažudiškai 
sutraukia jis antakius, — jis ir kvatoja.

Bet praeina šešios savaitės ir visi žino, kad 
Konas panelės Temkinaitės sužadėtinis.

Kas ta panelė Temkinaitė? — Ji žinoma 
mieste ne mažiau, negu Konas. T urtingesnė nei 
jis ir jaunesnė kokiais penkeriais metais. Tru
putį mažesnio ūgio ir daug laibesnė, bet dėl mer
ginos pakankamai aukšta ir tvirta. Ne tiek ap
sišvietusi, kaip jis, tačiau labiau išsilavinusi 
panelė visam mieste, o dar ir gabi pianistė.

Pats Konas su vargu atrenka klavišius, bet 
muziką jis mėgsta. Ir geriau už jį ji kalba 
franeuziškai ir vokiškai. Jis iš knygų iš
moko, o ji — važinėdama po kurdrtus ir į sve
čius. Rimtas knygas, klasikus, ji skaitė būda
ma šešiolikos metų gimnaziste. Nuo to laiko 
daugiau jų nebeskaitė, bet užtat ji apie jas kal
ba su jaunu miklumu ir aistrumu. Konas apie 
rimtas knygas negali kitaip kalbėti, kaip tik aka
demiškai ir gramozdiškai. Jos tėvai prižadėjo 
trisdešimt tūkstančių kraičio, jeigu Kono tė
vai duos penkioliką. Bet Kono tėvai pasakė, jog 
jie duos dvidešimt penkis, tegul jaunosios duo
da penkias dešimtis. Taip ir susiderėjo. O jau
nieji juokavo. Tegul tėvai derasi, — nuo to jie 
nepasidarys biednesni.

Diena iš dienos ji darėsi jam labiau 
šti ir žavėtina — iki ką tik pastebiamo 
ant jos rankų. Ir jos akys žiba prieš jį 
skruostai rausta net ir tada, kai jis jos 
to. Jos balsą, jos juoką, jos kvėpavimą
plaukų šiuršėjimą jo pirštuose — jis visa tai 
vaizdžiai sau prisistato. Taip grakščią jis ma
to ją iš tolo ir jis nori, kad niekas į ją nežurė- 
tų ir jį taipgi nežiūrėtų j nieką. Jos bučkį ant 
veido jis nešioja lyg pražidusią gėlę ir trauko 
galvažudiškai antakius, kad jaustų randą ant 
smilkinio, — ji tą žymę — virvelę glostė savo 
piršteliais ir šaudė kibirkštys iš jo akių, kaip 
tada, kuomet arklys jam įspyrė. Kartą jis pa
reiškė jai, kad tuo, jog ji atsuko teatre į jį gal
vą, ji sutaupė tūkstantinę ir gal būt daugiau 
nuo piršlybų. Išpučia ji luputes, — ir į tokią 
jis nori žiūrėtis Ji piktai kratosi. Piršlybų tarp 
jųdviejų niekuomet negalėtų įvykti. O už tūk
stantuką ji prašo sagelės su viliojančiais akme
nukais. Bet Koną apėmė, meškiška mintis — 
piršlys galėtų už tūkstantį išleisti savo pase- 
nėjusią dukterį už vyro... O juk pamuše priš- 
liai kojas bevaikščiodami pas jį — ar tai dora? 
Ir gal būt dar kur *nors užburta karalaitė lau
kia savo žadėtinio... Bet pakėlė jis galvą — vi
sų merginų žavėtingumas jo sužadėtinės akyse.

Ir ant rytojaus jis 
tu viduryj, o aplinkui 
žaidžia ji, atidarė ir 
kraujo... Paraudusi ji

grak- 
puoko 
ir jos 
nema- 
ir jos

atnešė sagelę su deiman- 
apdėtą žaliais safirais... 
įsidūrė; išspaudžia lašą 
prisiglaudžia prie jo—o,

(Bus
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių
Roseland

Burliokui gązdinimai

Kai dar buvau vaikiščias, mu
su kaimą retkarčiais atlankyda
vo burliokai — arklių romyti, 
vailokų velti, kailių rauginti. 
Girtuokliai, išpurtosiomis nosi
mis, neprausti, lyg kokie meš
kinai apžėlę plaukais, jie mums, 
vaikams, išrūdydavo aršiausios 
rūšies baidyklėmis, kaip žvirb
liams išversti kailiniai kanapė
se. Ir nestebėtina, kad ir ar
šiausia įsišėliejusius kaimo vai
kus motinos nutildydavo pagru- 
modamos atiduoti burliokui.

šitą burliokų rolę šiandien, 
matyti, nusitarę yra vaidinti 
lietuviškieji komunistai, ypač 
Roselande, kad gązdinus visus 
tuos, kurie jų neklauso.

Ne tik vaidina jie burliokų 
rolę jie yra tikri burliokai. 
Rusų patarlė sako: “Ribak ri- 
baką vydit izdaleka”. Ir musų 
lietuviškieji burliokai, nors gy
vena Amerikoje, dvasiniai taip 
arti burliokų stovi, kad užten
ka Kalinui ar Bucharinui nusi
čiaudėti, tai lietuviškieji Rosc- 
lando burliokai tuojaus nusipur
to. Užtenka Maskvoje girtam 
komisarui užtraukti kokią dai
nelę, Roselande lietuviškieji 
burliokai tuojau ima turavoti. 
Gimsta komisarui kūdikis I^e- 
ningrade — lietuviškieji bur
liokai Roselande krikštynas ap- 
vaikščioja. Ištinka koki nelaimė 
sovietų diplomatus politikoje,— 
ir nebegali pažinti lietuviškųjų 
burliokų Roselande: vaikštinė
ja jie lyg motinų netekę, lyg 
žemes pardavę, žodžiu, lietuviš
ki burliokai Roselande tapo la
biau burliokiški, negu patys ru
sai.

O tai yra pavojingas ženklas. 
Tai yra susirgimas manija — 
pirmieji pamišimo ženklai. Ser
gantys šia liga visą laiką ma
to, mano, kalba ir “veikia” taip, 
kaip jų mintys yra pakrypu
sios. kas jiems išrodo artima,, 
miela, svarbu. Jie negali su
prasti, kaip kiti žmonės gali rū
pintis įvairiais kitokiais reika
lais ir klausimais. Ir todėl į ki
tus žmones jie žiuri kaip į prie
šus, su kuriais reikia kovoti, 
kovoti ir kovoti.

Kad lietuviškieji Roselando 
burliokai pasiekė tokios šios li
gos stadijos, liudija tur būt ge
riau, negu kitas, jų įdukimas 
prieš lietuviškos kalbos vaikų 
mokyklėlę, kuri vedama yra 
Aušros kambariuose. Rodosi, ką 
blogo galima surasti tokioje 
mokykloje. Lietuvių vaikai yra 
mokinami tėvų kalbos. Vienok 
nuo to laiko, kai tik tapo pa
skelbta, kad Aušros kambariuo
se atsidarys mokyklėlė lietuvių 
kalbos vaikams, lietuviškieji 

ii<io L>tn*lioRi4.i f.iosioj*' iŠ 
galvos ėmė kraustytis.

Kodėl? Vienitntėlis .patenki
nantis atsakymas gali būti tas, 
kad mokyklėlėj mokinama lie
tuvių kalbos, o ne rusų. Prava
rė jie įnešimą uždėti mokyklai 
tokia mokestį, kurios ji negali 
mokėti. Pravarė ir atsiduso: 
dabar jau mokyklėlę išardysi- 
me, juk neįstengs ji mokėti'už
dėtos mokesties. Mokykla iširs, 
vaikučiai gal ateis i mūsiškę, 
burliokišką mokyklą, o juos pa
globoję keletą metų rasi galė
sime pasiųsti Rusijon molio 
minti ply.tinyčioje, kurią lietu
viškų burliokų “kooperatyvas” 
uždėjo.

Bet štai Lietuvių Scenos My
lėtojų Ratelis Roselande atėjo 
lietuvių kalbos mokyklėlei pa
galbon ir mokyklėlė pasiliko 
Aušros kambariuose.

O, šventas lenine! Ir vėl 
Roselando burliokams bėda. Da
bar jau reikia atnaujinti kova 
prieš Ratelį. Per “Vilnį“, pa- 
vi( niucse pasi k aibėj imuosi* mu
sų burliokai puola ant Ra
telio darbuotojų tikru burbo-

kiškų budu. Ir pirmiausia im
ta .gązdinti p. Liutkevičių, pa
skui Narbutą, o vėliau, galima 
tikėtis, ir kitus.

lik vieno dalvko lietuviškie
ji burliokai nepaėmė domėn, 
būtent to, kad mes jau ne vai
kai ir gyvename ne Rusijoje, 
ir kad todėl lietuviškų burlio
kų gązdiinimų nebijome. Ir dar 
vieną dalyką norėtųsi burlio
kams |>asakyti: jus galite sa
vo komunistinėje Ateities žie
do vaikų draugijėlėje pusti vai
kams burliokišką dvasią, vie
nok jūsų pastangos bus bergž
džios: tie vaikučiai, kai išaugs, 
Rusijon molio minti neva
žiuos. — Roselandietis.

Marųuette Park
Iš SLA. 260-tos kuopos 

susirinkimo

Kovo 4 d. įvyko SLA. 260 
kuo|M>s mėnesinis susirinkimas, 
kuris padarė keletą naudingų 
nutarimų. Bus dedama pastan
gų juos gyvendinau įvykinti.

Kadangi narių nedaug susi- 
rinkiman atsilankė, tai rinki
mai viršininkų j pildomąją ta
rybą atidėta sekamam, balan
džio mėnesio susirinkimui, ku
ris nutarta šaukti atvirutėmis, 
kad kiekvienas narys ir narė 
atliktų privalingas savo parei
gas atlikti viršininkų rinkimuo
se.

Skaityta laiškas SLA 6-to ap
skričio. Laiške kviečiama kuo
pos organizatoriai į suvažia
vimą, kuris įvyks kovos 11 d., 
Raymond Cliapel svet. Taipgi 
nutarta suorganizuoti jaunuo
lių sporto skyrių: beisbolo jauk
tą jau yra prisirašiusių prie 
kuopos keletas jaunuolių, ku
rie yra lošę su kitataučiais; jie 
ten buvo geriausi lošėjai. Drg. 
K. .1. Mačiukas davė garbės 
žodį, prižadėdamas paaukauti 
tam tikslui $25.00 pinigais. Mes 
mažai turime tokių biznierių, 
kaip drg. Mačiukas, kuris turi 
cfisą adresu: K. J. Maeke and 
Co. Real Estate, 2136 \V. 59th 
St. prie Artesian Avė. Ofise 
yra svetainė spulkos susirin
kimams laikyti — “Dollar Sav- 
ings Building and Loan Asso- 
ciaticn“. Toje svetainėje ir mu
sų kuopos susirinkimai atsibiiy 
na ir jis mums duoda vietą vel
tui.

Toliuos, buvo nutarta su
rengti koncertą apie balandžio 
15 d., Marųuette Park apielin- 
kėje. Programo rengimo komi- 
sijon įeina: K. J. Mačiukas, 
Magdalena Jasulevičienė ir Jur
gis Gribas. Jie dės pastangas 
gauti geriausius artistus, kaip 
gerb. Vanagaitį, Babravičių ir 
visus kitus dainininkus, kurių 
vardai pasirodys spaudoje vė
liau. 'rodei mes, kaip nariai, pri 
valome visi šiam parengimui 
ruoštis ir padėti, kad jis bu
tų pasekmingas.

Po Naujų Metų musų kuo
pa auga su kiekvienu mėnesiu, 
šiame susirinkime organizato
riai pridavė 4 kandidatus į 
SLA., <> vienas l<<~ !<"• iš ki
tos 'kuopos. Bet tai ne viskas.

d. (sekmadieny) adresu 2436 
W. 59th SI., prie Artesian Avė.

— Pranas Druktainis, 
SLA. 260 kp. Koresp.

“Birutė” aplankys 
kolonijas

Musų “Birutė“ ne tik chica- 
giečius linksmina; ji aplankys 
ir kai kurias kolonijas.

Teko Sužinoti, kad kovo 25 
dieną komp. St. Šimkus su visa 
“Birute“, t. y. vyrų choru, mo
terų choru ir mišru choru, taip
gi su solistais aplankys Keno- 
shą, Wis., kur duos koncertą 
Poloniu Mali salėje 2 vai. po 
pietų.

Tą pačią dieną vakare “Biru
tė“ aplankys Racinc, Wis. čia 
koncertuos North Side Turner 
Hali, Ilubbart ir Lincoln sts., 7 
vai. vakare. —M, R. K.

Joniškiečių Labda
rybės ir Kultūros 

Kliubas

ri visi tikietai būti išparduo
ti).

Taipgi užklausė, kada įvyks 
Joniškiečių kliubo susirinki
mas. Sako, aš jau turiu ketu1- 
rius naujus narius, kuriuos at
einantį susirinkimą atsivesiu 
prirašyti. Atsakiau taip: pra- 
i i to sekmadienio vakarą “Biru
tės“ parengime Liet. Auditori
joje buvau sutikęs Joniškiečių 
kliubo pirmininką; jis man sa
kė, kad susirinkimą šauksiąs 
kovo 18tą ar 25tą dieną.

— Joniškiečių Draugas.

Drg. Pr. Mikolaitis, kuopos or
ganizatorius, pareiškė, kad dau
gelis prašė jį išpildyti aplika
cijas.

Taipgi ir Trečio Auksinio 
Konkurso organizatorius, Jurgis 
Gribas, partišlke, 'kad žirnąs 
daugelį tokių, kurie nori prisi
rašyti prie SLA. 260 k p., tik 
mažai laiko turįs. Bet jis ti
kisi greitai juos prirašyti. Jur
gis Gribas yra nusistatęs gau
ti naujų narių apie 100, o Pr. 
Mikolaitis, kuopos organizato
rius, kaip senas darbuotojas 
SLA., nepasiduos G ribų i. Na
riai taipgi turėtų atmintį, kad 
prirašinėjimas naujų narių, tai 
ne vien organizatorių pareiga, 
liet visų narių. Ir jeigu kiek
vienas narys gautų bent po vie
ną naują narį, tai kuopa tuoj 
daug narių turėtų. Nepriklau
santieji, kurie įdomaujate SLA., 
ateikite j vietinės kuopos su
sirinkimą, kuris įvyksta pirmą 
sekmadienį kiekvieno mėnesio, 
2 vai. po pietų. Sekamas su
sirinkimas įvyks balandžiu 1

Du metu atgal Joniškiečių 
draugų būrelis sumanė sutver
ti Joniškiečių L. K. kliubą, ir 
nuo to laiko iki dabar Joniš
kiečių L. K. kliubas turi su
organizavęs šimtą narių. Bet 
to m gana. Jis (kliubas) siekia 
toliau. Tikslas tų draugų buvo 
maždaug tekis: sutraukti visus 
Cbicagoje ir jos apielinkėje gy
venančius joniškiečius į vieną 
bendrą sąryšį, kad galėjus, rei
kalui atėjus, pagelbėti — pa
remti gyvenimo vargu prispau
stus netik čia gyvenančius Či
kagoj Joniškiečius, bet ir Lie
tuvoj. Be to, Joniškiečių kliu- 
bo uždavinys yra sušelpti Jo
niškiečių žmones moksleivius, 
kurie eina mokslą, o neturi už
tektinai lėšų mokslo reikalams. 
Taipgi, kur mato, Lietuvos ge
rovei dirbančius žmones, ir 
juos paremti. Pavyzdžiui, vie
ną Joniškietį studi ntą, lankan
tį aukštesniąją jpokyklą Joniš
kiečių kliubas pinigiškai parė
mė. Tas moksleivis praėjusią 
vasarą išvažiavo Lietuvon ir 
dabar Kaune lanko universite
tą. \l)u kartu buvo pinigiškai 
sušelpta viena joniškietė, naš
lė, kuri, auklėdama du šunai
čiu ir stengdamasi užauginti 
juos dorais, reikalinga buvo 
pagalbos. Joniškiečių kliubas 
ištiesė savo labdaringą ranką 
ir šiuo atveju.

Taipgi buvo pasiųsta pinigiš- 
ka parama į Lietuvą — Joniš
kio miesto seneliams. Keli mė
nesiai atgal Joniškiečių kliubas 
pinigiškai parėmė Lietuvos vei
kėjus, kurie likosi išguiti iš 
savo šalies. Vieno Joniškiečio 
žmonai, kuri jau antras metas 
serga, Joniškiečių kliubas iš
reiškė užuojautą ir pasiuntė, 
kaip ligonei, tinkamų dovanė
lių. Nesenai mirė vienos j on iš
kirtęs vyras. Moteris buvo kliu
bo narė; vyras nepriklausė kliu* 
bui. Bet Joniškiečių kliubas vis 
tiek užjausdamas nupirko gra
žų gėlių bukietą ir draugai pa- 
lydC.įo • >»» i ■ i kų j kūpi uosi.

Kai kurie susišetpimo kliu-

P. Komaiko padi
dino biznį

Vienas populiariškiausiųjų 
Ghicagos žydų veikėjų, daug 
kartų dalyvavęs svarbiuose lie
tuvių parengimuose ir padėjęs 
nemaža savo laiko ir pinigo, už
tardamas Lietuvos reikalus 
Jungtinių Valstijų valdžioje, p. 
Komaiko, šiomis dienomis per
kėlė savo biznio ofisą į milžiniš
ką Insurance Exchange trobą, 
175 W. Jackson Blvd.

P. Komaiko jau nuo dauge
lio metų verčiasi apdraudos biz
niu, ir jam taip sekasi, kad ji
sai turėjo persikelti į daug di
lesnį ofisą, prie visų apdraudos 
kompanijų centro Chicagoje.

Bridgeportas
Antradienyje, kovo 18 d., 

Jaunuolių Orkestras iškilmin
gai apvaikščios septynių mttų 
savo “gymirno ir vardo“ dieną 
Mildos svetainėje, kur bus su
rengtas šaunus banketas. Jau
nuolių orkestros nariai ir jų 
svečiai galės ne tik pašokti, pa
silinksminti, bet ir susitikti su 
savo draugais ir pažįstamais, 
^Įsiminti pergyventas orkestro 
dienas etc.

Bus įdomu ir svečiams pama
tyti, ką Jaunuolių Orkestras 
yra nuveikęs per septynerius 
gyvavimo metus. —K.

“Peoples” Rakandų
Krautuvė nupir

ko lotus

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

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

4M4 So. Paallna St, CMuko. UI. 
*

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit iš (plaukų, pakeliam 

namus, (dedam porčius, statom mūrinius ir medinius garažus 

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

bai pasiryžo pastatyti vienam 
mirusiam Jonišikicčiui darbuo
tojui paminklą. Joniškiečių kliu- 
bas taipgi pinigiškai prisidė
jo.

šiaip Joniškiečių kliubas va
saros metu rengė pasilinksmi
nimo įšvažialvimus, į kuriuos 
sutraukė didelius barius žmo
nių kaip pačius Joniškiečių, 
taip ir nė Joniškiečių. Žiemos 
sezonu rengė pasilinksminimo 
vakarėlius su koncertiniais pro- 
gramais.

Kas tik gyvas, ir turi noro, 
gali smagiai Joniškiečių kliu
bo parengimuose laiką pralei
sti. Šį sezoną dar įvyks vie
nas Joniškiečių kliubo paren
gimas. Tas parengimas yra už
valdytas bankietu. Atsibus 
Liet. Auditorijoj, balandžio 22 
dieną. Vienas draugius, intere
suojantis J. K. bankietu, klau
sė manęs ar dar nepardavinė
jama busiančio lxipkieto tikie
tai. Atsakiau: tur būt dar ne, 
liet reikia tikėtis, jog greitu 

|laiku pnides (nes iškalno tu-

Vaclovo Nevardaus- 
ko laidotuvės

Kovo 5 d. lietuvių Tautiško
se kapinėse tapo palaidotas 
Vaclovas Nevardauskas, 73 me
tų amžiaus lietuvis.

Skaitlingas būrys giminių, 
draugų ir pažįstamų pripildė 
50 automobilių, kuriuose nuly
dėjo velionius įkuną į amžiną
ją ir ramiąją vietą. Keletas de
šimčių vainikų puošė karstą.

Išnešant velionį iš namų ir 
kapinėse p. S. Valančius pasa
kė tinkamas kalbas.

Velionis Vaclovas Nevardau
skas paėjo iš Viguntiškių, Tel
šių apskričio; Amerikoje išgy
veno 27 metus. Pirm poros me
tų buvo nuvykęs Lietuvon su
tvarkyti savo ūkio reikalus. 
Sugrįžęs Amerikon pas savo 
šeimyną manė greitu laiku vėl 
Lietuvon keliauti. Tečiaus šie 
jo norai nebeišsipildo: likimas 
jam lėmė ant visados šioje ša
lyje pasilikti.

Velionis buvo rimtas, doras, 
teisingas ir visur pavyzdingas 
žmogus. Paliko moterį Kazimie
rą, sūnūs ir dukteris.

Lai būna jam lengva ilsėtis 
Amerikos žemelėje.

— Vienas iš draugų.

Teko girdėti, kad Peoples 
Furniture kompanija rengiasi 
budavoti sau namą Marųuette 
Parko apielinkėj ir į ten per
kelti savo didžiąją krautuvę 
nuo Halsted ir 19-tos gatvių. 
Tam reikalui šiomis dienomis 
minėta lietuvių įstaiga nupirko 
4 lotus ant 63-čios gat., tarpe 
Mapltwood ir Rockvvell. Už lo
tus užmokėta $50,000.

Brokeriu šios nuosavybės 
transakcijoje buvo lietuvis real- 
estetininkas, P. M. Smith, 4457 
S. Talman Avė.

Ant lotų rengiamasi statyti 
puikus dviejų aukštų budinkas.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMU 
Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK j 47 St. & Ashland Are.

Batery setą
MES IŠMAINOME Į . ELEKTRI

NI SETĄ. SETAS TIK

515
Atveškite mums savo seną batte- 
ry setą, mes išmainysime jį j 
elektrinį setą ir jis gaus jėgą tie
siai iš elektrinės kampos, tiktai 
už $15. Mes vartojame

ARCTURUS A. C. TUBUS
Arcturus Radio 

Service Co., 
701 S. Wells St.

Harrison 8233k ....1 ....... /

Babies Love It

$198 — Už Gražų “Thermo-Bilt” — $198 j
2 karų didumo — Fire-Proof — Weather-Proof

GARAŽAS
Geresnis negu plytų, pigesnis negu medinis. Pastatysim ant jūsų 
loto per patyrusius mechanickus, iš vidaus sienos LATHED ir PLE1- 
STER1OTOS ir MALEVOTOS, viską jrengsim bet tik šią savaitę. 
Kaina $198, išmokėjimais. Atdara vakarais ir nedėliomis.

“Thermo-Bilt” Garage Co.,
Phone Keystone 6952k,----- -rs—n-----------------------------------------------|/
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“REAL ESTATE 
Paskolos Reikalaujamos
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GrantWorks 
Pharmacy

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

nos yru mažesnės neku kitur 
Teisingai ir atsargiai išpildomo re
ceptus. Užtikriname, kad suteiksime 

Jums pirmos rųžies patarnavime.
John IMI aluchn u skau, K. I*H.

Del skilvio ir viduriu ■esma- 
tumų iš priežastie* dantį 
augimo, nieko nira geresnio 
kaip šia saugus Ksdildi 
Laxative.

Mrs. Winslow*s 
Syrup

Siųskit Naujienas 
Lietuvon tai bus bi*ansd davirna.

“SANDARA” UŽ $1 VISIEMS METAMS 
Užsisakymas pratęstas ligi vasario 

16-tai dienai
Nupiginlos “Sandaros” kontestas pratęstas ligi Lietuvos Nepri

klausomybės šventės vasario 16 <1. imtinai. Vasario 16 d. išeina 
“Sandaros” didelis dvigubas numeris, pašvęstas, Nepriklausomybės 
10 metų sukaktuvėms paminėti. Visi užsirašę “Sandarą” ligi tai 
dienai gaus ją už $1.00 per ištisus metus. Užrašiusieji kitiems 
daugiau 5 prenumeratų gaus iš “Sandaros” knygyno dovanų $1.00 
vertės knygų.

Tškirpęs žemiau dedamą ček|, užrašyk savo adresą ir pridėjęs 
tik $1.00 atsiųsk “Sandaros” Administracijai, 327 E Street, So. 
Boston, Mąss., o jei nenori sukarpyti laikraštį, tai atsiųsk tik $1.00 
su savo adresu, pažymėdamas, iš kurio laikraščio sužinojai. Naudo
kitės proga!
d HA Užsirašiusiam laikraštį “Sandarą0 ant 4 Art 
M* ■ metų šis čekis skaitomas vieno dolerio
vertės. Užsirašymo laikas nuo 1927 m. gruodžio 20 d. iki 1928 
Vasario 16 d. “Sandaros” kaina metams $2.00. Atsiųsk “Sandaros” 
Administracijai tą čekį pridėjęs TIK VIENĄ DOLERI ir gausi 
laikraštį visiems metams. šis čekis galioja vieną mėnesj nuo 
gruodžio 20 ligi vasario 16 dienai.

Užsirašančio vardas, pavarde

Pavardė ...................................................................................................

Numeris ir gatve ..................................................................................

Miestas, valstija ................................................................. ’..................
“SANDARA”, 327 E STREE'J’, SO. BOSTON, MASS.
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NAUJOS KNYGOS^
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...................................... $2.50
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ........... $1.50
• Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .......................................... $3.00
šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek jn*a 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausia* 
pil

KAUNO ALBUMAS .................................................................... 50c
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI. Septyniuose tomuose ......................  $74)0
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................................................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista* 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ....................................................... - 55c
Namų darbai, naminė sąskaitybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

VIENYBE
193 Grand Street Brooklyn, N. Y.

APSIDRAUSK!

$10,000 a=t policy
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimų einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikacijų ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaiį)o 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurių sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratų ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ......................................................................
Adresas (gatvė) ........................................................
Miestas ir Valst....................................................... —
Užsiėmimas —...................................Amžius...........
Pašelpgavis .......... —-.......................  -
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Musų Kontestantų Stovis
LAIPSNIS V
Balsų 8,000
Dovanoms $250
1. Jaųuard parlor setas
2. Atwaler Kent Radio
3. Bemard upright 

pianas
4. Deimantinis žiedas 

moteriškas
5. Deimantinis žiedas 

vyriškas

ALBINAS
kl'dinskas.

3404 S. Union AV.,
Chicago, 
Turi balsų

13232

DR.
A. MONTVILAS,

1670 Milwaukee A v.,

Chicago, III.

Turi balsų 
8500

Iš kontestantųv
darbuotės

Laike praeitos savaitės dvide
šimts trys kontestantai pasivarė 
priekin. Stambiausiu laimėjimu tu- 
Lejo sekami: A. Rudinskas, 'Pila
mas Lucas iš VVestville, J. Kemėšis 
ir P. Atkošiunas. Neblogai pasiro
dė dar sekami kontestantai, būtent: 
b’. Lukoševičius, P. Vaitekūnas. J. 
Overaitis, J. Sugzdinis, P. 1). An-

drekus, P. A. Deltuva, Paika, p-ia 
A. Matulienė ir P. J. Juzeliūnas. Iš 
‘‘Non (i radus” j "“Perfectus” persi
kėlė sekami kontestantai: J. Iva
nauskas, J. Šimkus, p-ia Iz. Saka
lauskiene, p-lė J. S tankiu te, J. P. 
Raulinaitis, V. Preikšą, W. Košis, 
W. II. Kelps ir J. Naujokas. Nau
jas kontestantas M. Lašas įtūpė 
pas “Non Gradusnikus”.

Iki kontesto užbaigai liko dar 
septynios savaitės; nors laiko atro
do gana daug, bet tas nelemtas lai
kas tarsi migla ūko laipsniškai 
nyksta ir kaip bematant atsidursi-

LAIPSNIS VI
Balsų 3,800
Dovanoms $100:
1. Radio Freshmans 

Masterpiece
2. Vyriškas deimantinis 

žiedas
3. Laikrodėlis Elgin 

“Crushion”
4. Brunswick phono- 

grafas
5. Dudor komodė
6. Moteriškas deimanti

nis žiedas

aleksanpra 
amhuazevu, >a 

3210 S. Halsted St.
Chicago, 
Turi balsų 

5834

LAIPSNIS VII

Balsų 1,100
Dovanoms $25:
1. Moteriškas laikro

dėlis
2. Vyriškas laikrodėlis
3. Vyriškas žiedas
I. Moteriškas žiedas
5. Vyriška špilka
6. Rankovių sagutės
7. Bar pin moterims

PAUL 
ATKOČIŪNAS, 

1634 So. 48th Ct., 
Cicbro, UI. 
Turi balsų 

3409

LAIPSNIS VII
Balsų 1,100
Dovanoms $23:

1. Moteriškas laikrodėlis
2. Vyriškas laikrodėlis
3. Vyriškas žiedas
4. Moteriškas žiedas
5. Vyriška špilka
6. Rankovių sagutės
7. Bar pin moterims

MRS. ANNA 
DEKSHUS,

1203 Milvvaukee Av., 
Racine, Wis.

Turi balsų 
1392

JUOZAS KEMĖŠIS,

K. G. URNEŽIS, 
1328 Harrison St. 

Gary, Ind. 
Turi balsų 

8008

3252 S. Halsted St., 
Chicago, III.
Turi balsų

4513

PETRAS 
VAITEKŪNAS, 

3436 S. Emerald av. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

4009

V INCAS 
SABALIAUSKAS, 

2345 S. Leavitt St., 
, Chicago, III.

Turi balsų 
4179

JOSEPH 
MITCHELL, 

907 S. Jackson St., 
Waukegan, III. 

Turi balsų 
3837

THAMAS LUCAS, 
115 W. Main St., 

Wostville, III.

PRANAS 
LUKOŠEVIČIUS 
1436 So. 50th St.

Cicero, III. 
2384

Turi balsų
2830

P. A. DELTUVA, 
628 Island Avė., 

Rockford, III.
Turi balsų 

1348

JUOZAS 
’ OVERAITIS, 

4689 Brandon Avė., 
Detroit, Mich.

Turi balsų 
2536

JURGIS 
SUGZDINIS, 

504 S. Binkley Av., 
W. Frankfort, UI. 

hsp:q un^ 
1820

PETRAS PEIK A 
6119 So. Keneth

Avė. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1250

GEO. LUCAS
3255 S. Halsted St. 

Chicago, UI.
Turi balsų

1243

MISS B.
VILIMAIčlUTĖ

17th and Clark St., 
Bary, Ind.
Turi balsu

1232

S. NAUDŽIUS, 
1220 Hamilton Av., 
Grand Rapids, Mich.

■Turi balsų 
3809

me prie vartų kontesto baigos. Tie I 
kontestantai, kurie savo spėrų vei
kimų. nuolatos atidėlioja rytojaus 
dienai nepasijus kaip jų rytojus 
stovi prie kontesto užbaigos vartų. 
Draugai kontestantai privalo būti 
budrus savo kontesto darbe — ne
leisti laiko dykai. Kiekviena tinka
mą momentą reikia išnaudoti kon
testo tikslui.

Kai kurie kontestantai dar iki 
šiolei neparodė reikiamo aktyvumo, 
rodosi, butų metas imtis stropiai 
už kontesto darbo, kad vėliau ne
reikėtų apgailestauti netiksliai pra
leisto laiko kitiems bereikalingiems 
darbams. Metas suprasti, kad Nau
jienos laukia jūsų darbo vaisių, 
laukia jūsų tinkamo pasirodymo 
kontesto darbe. Kiekvienas kontes- 
tas davė reikiamų pažadą “Naujie
noms”, kad laike koptesto darbuo
sis iš pasišventimo įdėdamas savo 
energiją ir visas pastangas su
kaups “Naujienų” kontesto darbui. 
To pažado visi “Naujienų” kontes
tantai kaipo garbės ir pasitikėjimo 
verti žmonės privalo laikytis.

Todelgi, draugai kontestantai,

padėkite visus pašalinius darbus 
kitam sykiui, pradėkite stropiai im
tis už “Naujienų” kontesto darbo. 
Sekamos septynios savaitės privalo 
būti sumaniai gyvaus darbo savai
tėmis. Draugai kontestantai, Į dar
bą! Snauduliai tegul eina į šalį. 
“.Naujienų” kontesto darbas jūsų 
laukia, “Naujienų” kontesto darbas 
jūsų namų duris beldžia, kad jus 
kožną dieną bei kožną vakarą ap
leistu mčt savo seklyčią, o eitumėt 
per savo draugus, pažįstamus, kai
mynus su “Naujienų” kontesto mi
sija — užrašydami “Naujienas”, 
parduodami knygų kortas, garsini
mų kortas bei rinkdami skelbimus 
į Lietuvių Informacijų ir Biznio 
Knygų. Laike pastarųjų sekamų 
septynetas savaičių apvainikuokite 
kontesto darbą stambiais laimėji
mais, kad užsibaigus kontesto dar
bui visi nuveiktais kontesto darbais 
galėtumėm pasididžiuoti. Todėl į 
darbą, draugai kontestantai, i dar
bą su padvigubintomis spėkomis, 
negu kad dirbote iki šiai dienai.

Julius Mickevičius,
“N-nų” Kontesto Vedėjas.

JOHN MARTIN,
4604—71h AVe., 
Kenosha, Wis.

Turi balsų
1734

• ĄV >

\
MRS. ANNA 
MATULIENĖ 

4853 Homerlee Avė. 
East Chicago, Ind.

Turi balsų 
1221

POVILAS 
DAUBARAS,

C500 Evans Avė., 
Chicago, III.

Turi balsų 
1606

JONAS 
IVANAUSKAS, 

3959 Archer Avė., 
Chicago, UI. 
Turi balsų 

1224

PRANAS KLIKNA,
2554 Blue Island Av., 

Chicago, III.
Turi balsų

1522

JUOZAS 
UKTVERIS 

4901 W. 14th St., 
Cicero, III. 
Turi balsu 

1198

FRANK PRUSIS,

3247 Beach Avė.,

Chicago, III.

Turi balsų

1444

ViTAUTAS
GALSKIS

2930 N. Harlem Av.
Elmwood Park, III.

Turi balsų
1195

P. I). ANDREKUS, 
Pentvvater, Mich.

Turi balsų 
1432

JONAS URBONAS,
95 Boston St., 

Lavvrence, Mass.
Turi balsų

1189

MISS SOPHIE 
KOLAS

3715 Parrish Avė.
Indiana Harbor, 

Ind. 
Turi halsų 

1183
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LAIPSNIS VII
Balsų 1,100

Dovanoms $25:
1. Moteriškas laikro

dėlis
2. Vyriškas laikrodėlis
3. Vy riškas žiedas
4. Motcriškan žiedas
5. Vyriška špilka
(i. Rankovių sagutės
7. Bar pin moterims

ANTANAS 
VIS B.A RAS

6409 S. Kedzie Av., 
Chicago, III.
Turi balsų

1141

SIMONAS 
(HEVINSKAS,

832 W. 33rd St
Chicago, III.

Turi balsų
1134 JOE SHIMKUS,

4236 S. Tai man Av., 
Chicago, 111.

P. SAVICKAS,

114 Moultrie Avė.

Pittburgh, Pa.

LAIPSNIS VI!
Balsų 1.100
Dovanoms $25:
1. Moteriškas laikrodėlis
2. Vyriškas laikrodėlis
3. Vyriškas žiedas
4. Moteriškas žiedas
5. Vyriška špilka
6. Rankovių sagutės
7. Bar pin moterims

GRADUS

NON

MRS. ANNA 
KASPEK, 

6818—25th Avė. 
Kenosha, Wis. 

Turi balsų 
1142

Turi balsų
1126

MRS. IZABELĖ: 
SAKALAUSKIENĖ 

7004 S. Talman Av.
Chicago, 111. 
Turi balsų 

1126

Turi balsų
1113 MISS JEANNETTE 

STANKUS 
324 So. 22 Avė. 

Belhvood, Ilk 
Turi balsu 

1112

VIKTORAS 
PREIKŠĄ 

10155 g. State St. 
Chicago, III. 
Turi balsų 

1108

VVILLIAM 
......... KOŠIS .........  

515 Hurlburt St. 
Peoria, UI. 
Turi balsų 

1107

2419 W. 69 St. 
Chicago, III.

ANTANAS'
REKŠTIS, 

3226 So. Emerald
Avė., Chicago, 111.

Turi balsų
1104

JUOZAS
JANUŠONIS

Į
i

320 Plummer Avė.
i

Hammond, Ind. į

I 
Turi balsų

492

fATEUS LAŠAS
R. R. 1, Box 121

Michigan City, 
Ind.

Turi balsų
450

JOSEPH / 
GERYBA 

Scottville, Mich. 
Turi balsų 

448

1 uri balsų
1107

MRS. ANNA

VINCAS NAINIS 
340 E. 14 St., 

Chicago Heigts, Hl. 
Turi balsu 

1106

p. j. 
JUZELIŪNAS 

3222 R Street
AUČIUST 

PETREI KIS 
118 Midland Avė. 

Rockdale-Joliet, III. 
Turi balsų 

450

ST. MASIULIS
110 Virginia Avė.

Harrisburg, 111.
Turi balsif 

412

BAKIENĖ 
P. 0. Box 572 

Benton, III. 
Turi balsų 

453

So. Omaha, Nebr.
Turi balsi!

538

J. P.
RAULINAITIS

26 W. Broadway
So. Boston, Mass.

Turi balsų
1112 ’

ST. ŽUKAUSKAS
42 Keith St., 

Lee Park 
Wilkes Barre, Pa. 

Turi balsų 
1109

BENEDIKTAS 
VAITEKŪNAS 

3249 S. Halsted St. 
Chicago, 111. 
Turi balsų 

1109

JONAS RIJIKO 
11055 S. Michigan 

Avė. 
Chicago, UI. 
Turi balsų 

1108

J. N. ZIČKUS
539 Coli Avė.

E. St. Louis, III. 
Turi, balsų

1104

STANLEY 
SHEKP1TLS 

815 So. 5th St. 
St. Charles, 111.

Turi balsų 
423

JUOZAS 
ASCILLA

STASYS JUOZAS YANKUS
SENKUS 585 N. RandolphJONAS 

NAUJOKAS, 
6435 Belfast Avė. 

Detroit, Mich.
1103

WM.
STAUPICKAS

981 Greenbush St. 
Milvvaukee, Wis.

Turi balsų
412

1744 N. Lincoln St. 
Chicago, III.
Turi balsų

1103

PRANAS 
KANTEN1S

3303 So. Lowe Avė. 
Chicago, III.
Turi balau

410

Street
Phfladelphia, Pa.

Turi balsų
1102

PRANAS 
M1K9LA1TIS 

3483 W. 61 PI. 
Chicago, III.
Turi balsų 

1101

21 Edwards St., 
Waterbury, Conn. 

Turi balsų 
1102

ANTHONY
NAUJOKAITIS j 

118 S. Hesneria St.
Collinsville, III.

Turi balsų 
409

JONAS 
RAŠČIUKAS

4158 S. Campbell 
Avė.

Chicago, III. 
Turi balsų 

407

J. R. AGLINSKAS 
7911 S. Halsted St. 

Chicago, III. 
Turi balsų 

400
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Tuberkuliozį galima 
išgydyti namie

Nėra šiuo laiku, niekuomet 
nebuvo ir, veikiausia, niekuo
met nebus pakankamai vietos 
sanatorijose aprūpinti visus ar
ba nors didžiąją dalį pacientų, 
segančių tuberkuliozu. Suskai
toma, kad dabartiniu laiku esa
ma 446,340 ypatų visose Jung-i 
tinėse Valstijose, sergančių šia 
liga. O tuo tarpu šioje šalyje i 
ir šiuo laiku randasi tik 67,270 
lovų ligoninėse arba sanatori
jose pacientams, sergantiems 
tuberkuliozu. Todėl tik 67,270 Į 
lovų 446,340 džiovininkams, iš-1 
vadas pasidaro nepakenčiamas, į 
kad po to, kai kiekviena lovai 
taps užpildyta, tai paliks dari 
379,070 pacientų, kuriuos, no
ri ar nenori, reikia gydyti na
mie. Kitaip sakant, prie kiek
vieno paciento, kuriuo rūpina- 
ipiasi sanatorijoje, 6.5 tenka 
gydyti ir prižiūrėti jų namuose.I

P-nas LeRoy Millner, muni- 
cipalės tuberkuliozo sanatori-I 
jos direktorių tarybos prezi
dentas, pabrėžia aukščiau pa
duotas skaitlines kaip ženklą 
būtino reikalo gydyti sergan
čiuosius džiova namie ir svar-1 
bą vajaus, varomo šiuo momen-Į 
tu kalbamu, tikslu.

“Svarba gydymo džiovininkų i 
namie’’, sako p. Millner, “ne Į 
pilnai suprantama plačiajai vi- Į 
suomenei. Tuberkuliozį gali-! 
ma gydyti namie taip jau ge
rai. kaip sanatorijoje. Sana
torija’’, aiškina p. Millner, “nė
ra pažadėta žemė. Ji nėra ste
buklų namas, kur kiekvienas I 
džiovininkas, nežiūrint kokioje! 
padėtyje jis butų išvaduoja 
sveikatą. Pacientas, kuris ga-| 
lės pasveikti sanatorijoje, ga-! 
Ii pasveikti ir namie, jei būt 
tinkamai prižiūrimas. O toks i 
pacientas, kuris, tinkamai pri-1 
žiūrimas, nepasveiks namie, ne
gali turėti nė vilties pasveikti 
sanatorijoje.’’

Dr. Benjamin GoldbeYg, mu-| 
nicipalės tuberkuliozo sanato j 
rijos direktorių tarybos sekre 
torius, vienas geriausių auto 
ritėtų šioje šalyje tuberkuliozui 
gydyti, nesenai išleistame biu- 
letine atkreipia domės į būtiną 
reikalą gydyti džiovininkus na
mie. Jis cituoja jau paduotas Į 
aukščiau skaitlines, kaip daro 
dymą didelio reikalo juo pla- 

paskleisti žinias, kokiu 
budu reikia rūpintis džiovinin
kais namie, ir po to, koku bu- Į 
du turi patys ligoniai ir jų! 
šeimynos gydyti šią ligą. Jisl 
kalba apie miegojimą ligonius, 
tyrame ore, lauke; apie tai, ko-1 
kie turėtų būti gonkai, patali-; 
nes, kaldrės etc., idant pada-! 
rius miegojimą tyrame ore nau
dingu ir priimniu. Jis pasako
ja apie įrengimą vadinamos 
Klondike lovos, kuri yra reika- i 
linga miegoti tyrame ore ir

VANAGO 
PLUNKSNA

Daili linksnių dainų
knygele

Kiekvienas gali skaityti
Kiekvienas gali suprasti 
Kiekvienas gali dainuoti!

Liko tik mažas skaitlius

Kaina su prisiuntimu

30 centų

• Rašyk:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

Chicago, 111.

kurią, menkų patarimų pamo
kyta, gali paruošti kiekviena 
seimininke. Klondike lova yra 
tiktai sutvarkymas arba pritai
kymas paprastų lovos drabu
žių tokiu budu, kad pacientas 
miega lyg maiše, kuris apgina 
jj nuo oro sriovių (ciungo).

Dr. (ioldberg toliau kalba 
apie pasilsį, tyrą orą ir valgį 
ir smulk meilingai diskusuoja
tas svarbias priemenes tuber
kuliozini gydyti. Straipsnyje a- 
pie valgį pasakojama, remian
tis metų metais patyrimu, koks 
maistas džiovininkui reikalin
gas. Straipsnis paliečia klimatą, 
jo tinkamumą ar žalą, gydy
mą saulės spinduliais ir, paga
lios, taisykles, kurios yra veik
lios tuberkuliozio kontrolei. Be 
to, aiškina metodą, laikantis 
kurios džiovininkai yra priima
mi inunicipalen tuberkuliozio 
sanatorijon, Oak b'orest, ir 
Cook pavieto ligoninėn.

“Mes jaučiame,“ užbaigia p. 
Millner, “kad skleidimas žinių 
apie principus gydymo džiovi
ninkų namie yra raktas šio 
vajaus pasiekimui. Jei pacientas 
bus tinkamai informuojamas 
apie jo ligą ir taip jau tinka
mai prižiūrimas, jis galės pa
gyti ir pagys namie; be to, jam 
nelėšuos tiek daug, kaip kad 
gydantis sanatorijoje.

“Mes turinio tani tikrą skai
čių kopijų minėto 1). (ioldbergo 
straipsnio, liečiančio gydymą 
tuberkuliozio namie, ir kopi
jos to straipsnio bus pasiųstos 
asmenims, kurie jų pareikalaus 
iš musų centralinio ofiso, 2049 
\Vashintgon Boulevard; tel. 
Seelev 4110.“

Iš Sovietu anekdotu k fc

Koks skirtumas tarp ank
sty vesniosios ir dabartinės so
vietų valdžios?

— Anksčiau kvepėjo česna
ku, o dabaf šašlyku.

(Turima omeny, kad anks
čiau vadovavo žydai, dabar gi 
— kaukaziečio).

I----------------- I
I a 4’ a

ALEKSANDBA 
STEPONAVIČIUS

Mylimas sūnūs paliko di
džiame nuliudime tėvus Karoli 
ir Karoliną, seserę Paulina ir 
2 brolius Vladislovą ir Miko
lą ir dėdę Juozapą Pagodaitį 
ir pusseserę Kalviną Maliaus- 
kienę, po ilgos ligos, sirgo per 
12 metų atsiskyrė iš musų pa
likdamas mus nubudusiais ir 
pilnus širdgėlos, kovo 10 die
ną, 1928 m., 5 valandą po pie
tų, išgyvenęs ant šio svieto 19 
metų; A. A. Aleksandra Stepo
navičius gimęs Chicagoje. Da
bar randasi prirengtas į pas
kutinę kelionę, namuose 5739 
So. Morgan St.

laidotuvės jvyks seredoj, ko
vo 14 dieną, 1 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėtas j Tau
tiškas kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti mirusiamjam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Liekame nuliūdę,

Tėvai, Sesuo ir Broliai.
Laidotuvėse patarnauja gra

belius A. Masalskis. Telefonai 
Boulevard 4139.

a T a
ADOMAS KOVERA

Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 8 d., 9:30 vai. vaka
re, 1928 m„ sulaukęs 52 metų amžiaus. Gimęs Jonlaukių 
kaime, Akmenės parapijos, Mažeikių apskr. Amerikoj iš
gyveno apie 30 metų. Buvo nevedęs. Paliko dideliame nu
liudime Amerikoj seserį Elzbietą, švogerį F. Gedertą, se
sers sūnų J. Gedertą ir A. Bučą. Dvi dukteris Barborą 
Spetlienę ir Marcelę Striubienę. Du žentu Joną Spitlį ir 
Joną Striubą ir marti Stanislavą Gedertienę. Lietuvoj 
tris seseris Oną Bučienę, Barborą Stulpienę ir Mortą Jan
kauskienę, du broliu Franciškų ir Joną. Kūnas pašarvotas 
randasi 1021 So. Mapletvood Avė.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, kovo 12 d., 2 vai. po pie
tų iš namų į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Adomo Kovero giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį’ patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Seserys, Broliai, Vaikai ir žentai

Laidotuvėse patarnauja graborius Kadžius Tel. Victory 
1088. Laidotuvių tvarkytojai Jonas Spitlius ir Jonas Striu
kas.

Teisėta priežastis
Našlė Laibienč rašyti nemo

ka ir vietoj parašo vis deda 
kryžiuką. Kartą imdama iš ban
ko pinigus ji pasirašo nebe kry
žiuku, bet apibrėžia rutulį.

“Dulko tamsta nepasirašai 
kryžiuku?“ — klausia valdinin
kas.

“Aš ahą savaitę ištekėjau an
trą kartą ir dabar, tamsta ma
tai, mano pavardė pasikeitė“ 
— aiškina Laibienč.

PRANEŠIMAI
Kurie padavėte aplikacijas dėl 

įstojimo i Chicagos Lietuvių Drau
gijų S. P. būtinai atsilankykit pas 
Dr. A. Montvidą, nevėliau kaip iki 
12 dienos kovo.

— X. Saikus, rašt.

ALT. Sandaros 25 kuopos .susirin
kimas atsibus seredoj, kovo 14 (I., 
1928 m. 8 v. v., Baymond Chapel, 
816 \V. 3Įsi St. Kviečiame visus na
rius atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų, taipgi atsiveskite naujų na
rių.—Valdyba.

A + A

ALEKSANDRA ODINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, ■ 

kovo 10 dieną, 2 valandą ryte, 
1928 m., sulaukęs 41 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoje, liižan- 
tės kaime, Ilakių valsčiaus, 
Mažeikių apskričio. Paliko di
deliame nuliudime sūnų Stepo
ną 14 metų, Amerikoje, moti
ną ir brolį Lietuvoje. Kūnas 
pašarvotas, randasi 2956 So. 
Emerald Avė.

Laidotuvės jvyks utarninke, 
kovo 13 dieną, 1 vai. po piet 
iš namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Aleksandro Odino 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Sūnūs ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus, Tel. Canal 3161

A f A
PETRAS DARG1S

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
kovo 9 dieną, 7 valandą ryto, 
1928 m., sulaukęs 42 metų am
žiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Laukovos parapijos, Treigių 
kaimo, Amerikoj išgyveno apie 
24 metus. Paliko dideliame nu
liudime du brolius Joną ir Juo
zapą, pusseserę Marcijoną Baš- 
kienę, švogerj Baškį ir pusbrolį 
Kazimierą Jaiuišą. Kūnas pa
šarvotas, randasi 1908 Canal- 
port Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
kovo 13 dieną, 8:30 vai. ryto , 
iš namų į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Ptro Darflio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame, *
Broliai, Pusseserė ir Pusbrolis.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Radžius, Tel. Canal 
6174.

Roseland. Sekant j utarninką, ko
vo 13 d., 8 vai. vakare, Aušros kny
gyno kambariuose, 10900 S. Michi- 
gan Avė., jvyks Draugijų Sąryšio 
delegatų mėnesinis susirinkimai, 
šiame susirinkime bus įvairių ra; 
portą, pranešimų ir svarstoma nauji 
reikalai. Visi delegatai ir delegatės 
atsilankykite paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas sekr.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašalpos susirinkimas atsi
bus utarninke, kovo 13 d., Masonic 
Temple svetainėj, 1547 N. Ijeavitt 
St. ir North Avė., 7:30 vai. vakare. 
Draugai malonėkite susirinkti laiku.

— X. Saikus rašt.

Vyskupo Valančausko Pašalpos 
Draugija laikys savo mėnesinį susi
rinkimą paprastoj svetainėj kovo 13 
d., 1928. Todėl visi nariai esate kvie
čiami atsilankyti j susirinkimą.

Frank Jocius pirm. 
Kaz. Urnezis rašt.

A + A
EVA BYLINSKIENE 

l>o tėvais Kupčinskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 10 dieną, 6:54 valandą ry
te, 1928 m., sulaukęs 53 m. 
amžiaus, gimus Kauno rėdyboj, 
Kėdainių apskr., Titelauskio 
parapijoj. Amerikoj išgyveno 
16 metų. Paliko dideliame nu
liudime sūnų Jonų, dukterį 
Aleksandrą ir žentų Joną Ro- 
kuis ir du anukus, Juozapą ir 
Stanislovų ir anukus, Franciš
kų ir Kostantą Kupčinskius ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4504 S. Marshfield 
Avenue. \

Laidotuvės jvyks utarninke, 
kovo 13 dieni), 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Eva Bylinskienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
1 Simus, Duktė, Žentas

ir Gimines.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

Iborius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patar n a v i m a s, 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas Ir nebran 
gus, todėl kad neturi
me išlaidų ušlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACH AVICZ
Lietuvis Graboriai* U 

Ba iza niuo toj as
2314 W 23rd PI 

Chilago. III
Patarnauja laidotuvi
ne kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Rooseveli 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

A, VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

8101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai nrakt i ka- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos Ilgo n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai- vakare.

Lietuves Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street j

Viršui Unlversal
State Bank ....

Moterys ir mergi
noj kreipkitės su 
•eikalais nuo 12 iki 
w vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589

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

OPTOMETR1ST

Phone Boulevard 6487 *
4649 South Ashland Avenue 

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

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertai tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ąshland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18th St., 3 augštaa 

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

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

Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
ReeH 6641 South Albany Avenue 

Tel. Prospect 1930 
Valandos 2-4, A-S. Nedėlioj 10-12 d.

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 West 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.

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

Tel. Kenwood 5107
V alandor

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Telephone Republic 0083

Dr, V. B. Milaszowicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Rockwell St. 

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

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:90 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. 

CHICAGO

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 Brunevick 0597
Ultruviolėtinė šviesa ir diathermiu

Lietuviai Daktarai
Kės. 6690 South Artegian Avenu* 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Chicago. IIP

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekoa 
CHICAGO. ILL

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:80 ik) 
8:80 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedėlioj pagal *iutartį

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez. Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

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

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 8201 South Wallace Street

Įvairus Gydyto jai 
GYDO

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

OR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKU

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez TeJ Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgu*

Specialistas Moteriškų, Vyriškų
• Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 Sb. Halsted St.. Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare
i Nedėlioinis ir žventad. 10—12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai — _ 

Ofisas
4729 South Ashland Avenee, 2 labo* 

Chicago, Ulinoia.
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną.

Phone Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenee

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų.
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 diena

Ras. Telephone Plaza 8200

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

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

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

Ofisas ir Laboratorijai
1925 W. 18tb St. netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 8110

Naktį So. Shore 2288 Rnulevard R488
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 63b3

Įvairus Gydytojai

: mo- 
nuošimčių

Mes užtikrinam jums 
dantų darbą 

fteši mėnesiai dėl 
ijmokėjimo. Ne- 
reik nieko įmo 
kėti, nereik 
kėti L__l _____
Jūsų dantys pa- 
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokėti:

$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

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaekee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. A. KULVIN 
DENTISTAS 

4624 S. Western Avė. 
Viršui S. W. Nonvell’s aptiekos, 

kampas 46 Place. 
Atsineškit šį skelbimą, gausit $2 

pigiau už visą dantų darbą.

Advokatai
JOSEPH J. GRISU 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

<631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Boulevard 2800

Name Telefonai. Republic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

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

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas viaurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. 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 
Miestu Ofisas

127 N. Dearborn StM Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1319

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B.BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—0 

karkti s
8241 South Halsted St 

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedėlio Ir 

Pėtnyčioa.

IciASSIFiEbADS.
_____________ - .. -

Educational
Mokyklos _______ _

Banjo Studentams! 
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
I tenor banjo, kaina $38.75, labai leng- 
i vais išmokėjimais.
, Instrumentai prirengti su gražiu 
resonator vėliausio tamsio vvalnut 
medžio. Įskaitoma skrynutė, šis spe-

1 dalis pasiūlymas tiktai trumpam lai
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30

i vakare.
Mumford Music

Studios,
Ine.,

13 So. Kedzio Avė.
Phone Kedzie 6810

(Coutiuued un page 8)
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Auiotnobiles

Resortas ir Farma

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Finanaai-PaakoloN

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimai

Educational
Mokyklos

(Continued Irom page 7)

AGLYS
DtlESSMAKING SCHOOL

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

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

KARPENtERIS - generalis kon- KUOMET JUMS REIKIA PI- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam Co. 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

NIGŲ, ATSIGAUKIT PAS:

Eighteenth Bond & 
KAFKA ROOFING CO. Mortgage Organization

(Not inc.) 
Kontraktonai, visokios rųšies stogų I 

dengėjai.
5330 W. 22 St. Cicero, III. 

Tel. Cicero 1320

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytoja* 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

MALEVOJAM, dekoruotam — At
sišaukit Šiandie, jus busite užganė
dintas. Kas nors naujo. Vienatini to
kios rųSies mechanikai ChicaRO.ie. 

Lawson I’ainting & Decorating Co.
Kedzie 5556.

PERK RAUSTOME 
visas miesto dalis, nebrangiai.

HARVEY & CO., 
Not Ine.

1357 W. Lake St. Monroe 0056
Vakarais Monroe 6629

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

C. MOSER
625 West 48th Place 

Yards 1034

1618 W. 18th St
I. F. DANKOWSKL Prez.

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

Tel Canal 1875 
į visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimai.

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

UPHOLSTERING, popieravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge
riau*) darbą. Atsišaukit pas mus dėl 

darbas geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
' skaitliavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St.
Tol. Briargate 6815

Morgičiai pirmi -ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingo*. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8335 So- Halsted St.

HELBERG Bros, turi pi n i fra pas
kolinti dėl 2 morgičiu už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Dearbom 4020.

Miscellaneous
įvairus

IŠKABŲ malevojlmas nu.
mis kainomis iš priežasties lėto se 

: zono.
Oakland 6777.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
---------- j už 2’,i nuošimčio ir lenjęvais išmokė- 
įpiginto-1 jįniais. Pifskolas suteikiam į 24 vai. 
lėto se- «e jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. 

Tel. Armitage 1199
KAM MOKĖTI daugiau už anglis 

kad mes galim datsatyti jums už 
$6.50 toną už car load iš Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliai* 
šmotais.

Boulevard 1036

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

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

SOL EI LIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo ir 

elektros reikmenys 
2118-20-22 So. State St, Chicagt 
Cicero Branch 4606-06 W. 22nd St 
Phone Victory 2454. Laivndale 2464

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

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

PASKOLOS ANTRIEMS
• MORGIČ1AMS

Turime užtektinai pinigų, 
kainos, lengvi išmokėjimai. 
$100 iki $300 už 2’į nuošimčių, 
komiso.

GEORGE KOPPEL 
2739 West Division St. 
Phone Brunswlck *8968 .

Pigios
Taipgi

be

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGI keli darbštus Reni 
Estate salesmunai. Gera proga ge
riems vyrams pristoti prie populia- 
riško ofiso ir pasidaryti gerą gyve
nimą. Turi būti teisingi ir turėti 
karą.

WA1TCHES BROS. CORP.
J0756 So. Michigan Avė.

AR NORIT PUIKIOS ATEITIES
Mums reikia 3 vyrų išsimokinti 

auto eleętric engineeinng, aviaci
jos.

Gera mokestis
Kol mokinsitės. Matykit 

MR. THOMAS ar DAVIES
2024 S. Wabash z

Help Wanted—Female
parbininliių u_

RE1KIA saleslady prie elonk & 
suit, kuri kulbu lietuviškai ir len
kiškai. Turi būt pirmos rųšies sales- 
ladv, gera alga.

GLOBĖ DEPT. STORE, 
4257 Archer Avė.

matykit Miss Milton

Situation Wanted
Darbo Ieško

JĖ.ŠKAU darbo — esu barberis, 
vakarais ir subatomis. 2534 West 
46th St.

For Rent
RENDON 3 šviesus, švarus kam

barini, pigiai. Atsišaukite, 913 W. 
20 St.___________________________  į

RENDAI restauranas su ruiming-j 
auze, kum reikalingu, kreipkitės i 
2113 So. Halsted St.

Musical Instruments
Muziko* Inatroinental

TOM BROWN 
BENAS IR ORKESTROS 

MOKYKLA 
Privatiškos instrukcijos visokių 
strumentų patyrusių 
mokytojų. Dykai benas

Privatiškos instrukcijos visokių in
strumentų patyrusių profesionalų 
mokytojų. Dykai benas ir orkestrą 
mokiniams, Įskaitant šokius, biskj 
primokėti kitiems. Mes išmokinsim 
jus groti bile kokį instrumentą.

34 W. Lake St. 
Ph. State 0796

Atsineškit su savim šj skel
bimą, nuleisime pigiau 5% 
STEAMIIEATING, PLUMBIN
GAS, 21 MĖNESIAI DEL Iš 
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE 
KO ĮMOKĖTI. J vedam plum 
bingą ir namų apšildymą. Ap 
skaitliavimas d>kai. Oakland 
0398. RIGHT WAY PLUMB 

4581ING & HEATING CO 
Cottage Grove Avė.

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

PAGERINK1T SAVO NAMĄ VIEN 
TIK UŽ $25

Cementuinis pamatas iš cementinių 
bloksų, tuojau suteiks jūsų namui 
gražumą ir padaugins vertę. Jus 
tikrai turit tai permatyti kaipo na
mų savininkas. Kainuoja nedaug, 
pirmas į mokėjimas tik $25, o j 2 me
tus išmokėsite kitus pinigus.

'ITie i^a Šalie Foundation Budavo- 
tojai yra ekspertai toje šakoje. Jie 
siūlo atpigintomis kainomis prieš 
pavasarį. Rašykit jiems, 17 N. I41 
Šalie St. La Šalie Foundation Buil- 
ders.

AT YDA Lietuviams dėl gerų le 
daunių. (dedam ledaunes.

Atsišaukite
CARBONDALE MACHINE CO.

222 W. Kinzie St
Superior 2055-56

STOGŲ dengimui materiolas, rau
donas ir žalias, slate, $2 roleliui, bal
ta maleva, $1.75 galionui. Vinys, ce
mentas ir tt. 2553 W. Madison St. 
Seeley 6065.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grosemių, Bučer- 
nių, Dehkatessen. 
Restau rantų, Ken 
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge

ras patarnavimas, temo* 
kaino*.

SOSTHEIMS, 1912 So. Stote Street

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting
& Hardware Co.

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

3149 Šo. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Užlai-

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 Weet Grand Ava.

Bersbire 1321 
MR. PARIS

MALEVOJU, dekoruoju. Nebran
gios kainos, gaukit mano apskaitlia- 
vimą. T. E. DANIELS, 1412 Irving 
Park Blvd., Wellington 3377.

PLUMBERIS — garo ir karšto 
vasdens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius. 

Greitas patarnavimas — construc- 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND 
MORTGAGE CO.

134 N. U Šalie St., 
Room 2006

Dearbom 4636 — State 5864.

&

PRIVATIšKAS žmogus parduoda 
gerai žinomą grojiklį pianą, kaip 
naujas, už $100, pusė cash, kitus j 
60 dienų.

6621 S. Richniond St., 2 flatas

Personai
Asmenų Ieško

ATtfDAI LIETUVIU 
ir dekoravimą per 

Dykai apskaitliavlma*. Nuo int
arpą kontraktatnis* darban. Važiuojam 
kur Uhleagoj arb priem i račiuose.

J J. SHAKEN.MAER 
IMS Milwaukc*e Avc. 

Druii*wi<*k 73t>7

Atllkit mvo inalcvojimij 
ekaperlua. 
ko 
bile

Financial
Finansai-Paskolo*

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

PASKOLOS $100 ir daugiau, jūsų 
notomis, legalčmis kainomis. Savai
tiniai ir mėnesiniai išmokėjimą, be 
nuošimčių iš anksto. Mes darome 2 
ir 3 morgičius labai žemu komisu. 

LINCOLN LOAN ASSOCIATION 
1931 Mihvaukee Avė., 

netoli Westem 
taipgi 

3166 Lincoln Avė.
Room 301 

netoli Ashland

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
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 

vakarai

IEŠKAU npsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 25 iki 30 metų am
žiaus. Aš esu vaikinas 33 melų am
žiaus, negirtuoklis, gerai gyvenu ir 
turiu gerą darbą. Gyvanašles nera- 

' šykit laiškų. Norėčiau susipažinti 
per laiškus arba ypatiškai susitikti. 
Rašykit laišką adresu M. S. Box 62, 
Evanston, III.

UŽ GERIAUSI cash pasiūlymą 
nupirksite mano grojiklį pianą, ne
turiu vietos naujame name, turiu 
parduoti tuoiau, parduosiu už $100 
— cash, kitus j*60 dienų. Reikia 
pinigų persikraustymo išlaidoms.

GEORGE SCHIRER, 
6512 S. Halsted St.

Radio

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

wrights. Rašyk šiandie,
reikalais kreipkitės prie manęs

užsitikčjimu. Teisingas

' B. Pelechovvicz
Registered Patent Attorney, 

2800 W. Chicago Ava.
Dept. 7 

Chicago, III.

pilnu užsitikčjimu.
Greitas patarnavimas.

Copy- 
Patentų 

su 
ir

Help VVanted—Malė
Darbininku Reikia *

Gera proga dėl lietuvių 
* salesmanų

Mes tunmo labai gerą progą 
lietuvių salesmanų pardavinėti 
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanal turi 
gerai 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

i Levy Motor Co., 3882 Roosevelt Rd., 
' Cicero Buick Sales Co. 6312 West 
' 22 S*., Cicero, III.

dėl 
va-

tin-

i 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 patyrimas, jei tik jus tu
rite užtektinai apšvietos ir rei
kalingą asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

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

REIKIA keturių švariai išrodan
čių salesmenų, nuo 21 iki 30 metų 
amžiaus, kalbanti asgliškai, lietu
viškai. Gera progų tiems, kurie tiks. 
Verta bus jums apie tai patirti. At
sišaukit nedčlioj nuo 1 iki 4, panc- 
dėly nuo 9 ryto iki 2 po pietų. Po
nas Lepp, Pershing Hotel, 64 St. ir 
Cottage Grove Avė.

REIKALINGAS žmogus dirbti re- 
staurante. Atsišaukit 2113 South 
Halsted St.

Jūsų Naujas Radio
Pirkit sau naują radio nuo atsa

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

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

GARANTUOTI nauji radio »<>tai bus 15- parilnoti Kreltai speciiklėmis luinomis. Apri
botus skaitinis Atwiiter Kent vartotų setų. 
$39. Taipgi parduodam naujini Atwater Kent 
imlios. $HK. Mantu- Riulio 8hoppe, 0322 8. 
\\entern Avė.. Phone Republic 0350.

Fumiture & *Fixtures
_________ Rakandai-Itaisai ________

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

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.

MES MOKAME brangiai už jūsų — «-------- jrsenus 
t. t.

rakandus, pečius, kaurus

BROWN FURN. CO. 
1741 W. Madison St.

Seeley 5683

Šewing Maciūne
________ Siuvamo* Maiinoa________

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

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siuva
mą mašiną. Pasirinkimas Singer ma
šinų ir pertaisytų, $10 ir daugiau ar 
išmokėjimais. 4251 Cottage Brovė Av.

Automobiles
AUBURN — 8-88 sedan, labai 

puikiame stovyje, $700. Pama- 
tykit karą A-l.

FAGET BUICK CO. 
44(X> Archer Avė.

Virginia 1200

M & K Motor Sales
unicairoa «enatini ir atsakanaauBl vartotą 

kafų pardavinėtojai, 100 rarantuotų vartotų 
.. . . -erarne mochaniėkame

____„_..l nuo $l«0 iki 
ie karą kuria tinka viso- 

reikalama. Cash, ilmokfljlmaii, mat
osi 1-1» 8n. Halated St.

karų, pilnai įrengti, geruti 
atovyje, karai parduodami 
$2000, Mes turhni 
kiemą 
nalB.

100 iš naujo įgytų karų
FiiiaiiMlnii) kompnnifi), jie bua iApnr- | 

duoti ii Iiiėri<**| Inbni plgloinli kainomis. 
BUICK 8KDANS 1927*28 
CADILLAC SEDAN 1927 
(HKYSLER SEDANS 1927-28 
CHEVROLF.T 1927 Laminu Si-dnn 
l’.SSEX SEDAN I92K 
HUDSON SEDAN 192K 
•KlRDAN H II12K Spolt RorulAllT

Ir dninreli* kili) ntanilunl lAdiibynėlų. 
Vi*! kurni parduodami ru tearan t i ja. įmokėti 
ilk L o kitu* lAmokėiimai* I im-tu* įniko. 
Nereikia nieko primokėti mokiuit itmokė- 
jiinni*.

No it h Avenue Motor | 
Sales

3739-41 W. North Avė., 
Phone Capitol 3350

50% 
PIGIAU

1924 .........................
jojo ....................... ..

192(1 ..........................
Touring 1926 žiemai už

nonae redan
ESSF.X COACH 
Fi.INT Touring 
AUBURN ~ 

dnromaa ___________
OAKLAND Sedan 1025. 4 ratų bre- 

kini ...................................................-MOON 1924 Sport. Touring ..................
MOON 1923 4 pasakicrlų coupe .......

Tie karui yra nupiginti lygiai per punc. 
.Irt Jų* nurito pirkti * gero karo, nepraleiski
te Alų gerų bnrgenn.

South Slden didžiausi automobilių vsr- 
telgos.
GARFIELD MOTOR SALES CO.

47 to (II E. 55th St., cor. Wabash Avė. 
7715 So. Halsted St.

. Special Bargenai
HUDSON oonch, 11)20 ............................
Chevrolet 1,antienų *c<lan 1927 ...... ..
BUICK 26 nednn Mate (I .... ................. .
l’ACKARD Sgie (I sodan .......................
HUPMOB1LE 1926 sedan, kaip naujas 
PAIGE 1926 iiport Hedun _____ __ ___
COLH H *adnn 192(1 .......................... ......
VVILL YH-Kniglit '924 <Tour. Cal. Top. 
Jcwett 1926 Tour. Cal. Top

Dar 160 italrinkimul — 
lAmokėjf mala 

7001 s. Halated

$106
$225
$195
$226

$250
$176
$100

$395 
$325 
$426 
$386 
$276
$426 
$360 
$186 
$95

caah arba
Vincennea 9447

BUICKS 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit

Taipgi 100 daugiau gero* vertas Chryalo- 
rių, Na*l), DocUch. Hud*oiių, Oakland*. Rt-o*. 
Clu-vroleta, Cadillac* ir tt. Vlni karai ga
rantuoti. lAmokC-jimai*. ViHUoinot atdara.

2701 W. Madison

įmuk; E '27. Sodan ........................
' HU1CK '27. SkIuii .....................
CADILLAC V(ll, 7 pa*. Sodan 
CA1HLLAC V-tll 6 pas. Cuupo 
AUBURN (10(1 *porl Sodan . . 
NASH 28 Sodan ........................
HUDSON ’2tl Coach .....................  ,

Vim karai garantuoti. lArnokf-Jimai*
2560 Su. Halated St. 

Atdara vi*ada

«475 
$(J5() 
$000 
$(160 
$050 
$050 
$305

HUDSON UllOUGHAM 1920, kaip naujas, 
pilnai įrengta*. pamtitykit kad ivertlnuv $(175 

0037 S. Halsted St.
Wentworth 2222

HUDSON 1927 Demonstra- 
ter $895

BURKE MOTOR SALES
3512 Archer Avonue.

NASH COACH 1920. 6 panažlerių. pilnai 
(rengta*, puikų* builon tajeral, labai A va
ru*. 9U dienų garantuota*, 
$495.

7001 . ____ ______  .
atdaru vakarais arba ncdt-lioj

$305, Jev/ett
FINANCE CO. 

Stony I a lutu!., >’airfax 8030,

PACHARD 4 durių M*tlnn. 
11,000 mylių, Ki-ramu Htovyjr. $726. 
$190 įmokC-ti.

7020 S. Halated St.

važinėtaa 
tiktai

OLDSMOBILE '27 kaip naujas, 
Whippet 4, voliaiisl* '27 A-l $350.

AlMiAaukit
A. L. ARGO, 8718 S. ^Vestom Avė.

A-l

WHIPI’ET 4 cilinderių dcmonHtratorlun, 
naujo karo garantija, ^496, 12 arba “ 
niėtieKitj išmokėjlinui. 

592(1 S. Kedzie Avė.
18

$20 ĮMOKĖTI
Už bilę vieną vartotą karą musų 
stake, — $100 iki $1000. Dodges — 
Buicks — VVillys Knights — Whip- 
pets. Chevrolets, Fords. Atsineškit 
šį skelbimą su savim, nuliesime $10 
pigiau.

HARRY J. MAPP — Ine.
6739 So. Westem Avė.

MES užmokčMnie cash už, jūsų imto mo
bilių. v juokių iAdirbysčių ii- modelių. Mea 
mokėHime daugiau negu Blue Book verlO.

ATLAS MOTORS Ine.
0039 Cottage Grove Avc.

Business Chances
Pardavimui Bisniai

EIK SU MINIA
Plieninis valgomo kambario karas 

Uždėtas ant truck chassis 
“Self-Propelling’’ 

važiuojama virtuvė yra ką tikši ' . .
užbaigta, turi vėliausios mados pa
derintus įrengimus, elektros šviesą 
ir kerosino pečiukus.

Kaina $3,500
$1,500 cash, kitus i 12 mėnesių iš
mokėjimu. Lunch karai daromi pa
gal jūsų nurodymus.

Austin Welding Works
553 W. Quincy St.

- EXTRA -
Pardavimui Jvairių vyriškų daiktų 

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

Atsišaukit

Box 268

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė, geroj vietoj, puikus biznis, turiu 
Sarduoti iš priežasties ligos. C? *2 

o. Racine Avė. Stewart 1422.
8048

PARDAVIMUI pigiai saliunas ge
roj vietoj prie dirbtuvių tarp sve
timtaučių. Nepraleiskit ši bnrgesą. 
461 W. 43 St.

PARSIDUODA 2 kėdžių barbami 
balti fikčeriai, vieno meto senumo. 
B. G. 7159 S. Vincennes Avė.

Real Estate For Sale*
Namai-Žemė Pardavimai_____

$1000 INMOKĖTI
kambarių bungalow Beveriy

Hills, arch valgomo kambario lubos,
Viena iš puikiausių Michigan nįtl!X

resortu, su namais, gyvuliais, pWų lotas. Conover indų plovimui, 
paukščiais ir turtingu invento- vokarais. Carlsoų Construction Co., 
rium, 9 skylių privatišku golfo 10838 S. Talman. Beverley 9407. 
lauku; tik trejetą valandų ke- 
lionės nuo Chicagos; resortas 
išgarsintas tarp augštos klasės
žmonių ir visų mėgiamas. Gry-. muViį‘D*a>daVim

i neša apie $14,000 į balais, notarialifiku raitu padarytum, 
nnn ' PiniKU ir laivakorčių siuntimu —>, jo, VISADOS yra patartina kriep-

i ties pas
S. L. FABIAN & CO.

Patarimas Publikai!

no pelno neša apie 
metus. Vertas virš 
parduosiu už $68,000.

Taipgi 106 akeriai farma su 
budinkais, inventorium ir sod- j 809 W. 35th St., Chicago 
numi, kuris susideda iš 30 ake ....... ' 2. : _
rių vaisingų greipsų ir 24 ake- J^dAJŲ°B1ZN1S YkTdIdelis.0 
rių kitokių vaisinių medžių, jau- j ------------------------- —-----------
no alfalfo laukų ir derlingų ga- BARGENAS ir lengvos išly- 
nyklų. Farma rubežiuojasi su | gos. Beveik nauja 6 kambarių 
resortu ir turi puikų marketą i bungalow ir dviejų karų gara- 
produktams ant vietos per visą (žas, galima nupirkti lengvais 
vasarą. Parduosiu už $35,000. | išmokėjimais arba

Galima pirkti farmą atskirai Rungalow randasi 
arba farmą i 
Bendra vertybė 
parduosiu už $100,000. 
40%, likusius morgičiu.

Geriausis pirkinys! 
sidaryti kooperacija 
žmonių ir visi turės 
mai darbo ir įplaukų, 
tės greitai. Naujienos, klauskit 
J. šmotelis.

Boulvard 0611-0774

už cash.
_ _ ______ _ Marąuette 

ir resortą sykiu.. Manor prie boulevarų ir gat- 
$125,827.00, vekarių. Parsiduos $1,500., pi- 

Cach fiiau ncini verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie AvenueGali su-! 
iš keletos1 

pakanka-' __ _ _ _ __
Kreipki- niškas, viskas ašrenduota,

$4000 PIGIAU
i 8 flatų, l’A metų senumo, moder- 
.lengvais 
išmokėjimais, $39,000, cash $7,000, 
šaukit savininką

Pensacola 8164

MAINYSIU 280 akrų farmą, 50 
mylių į šiaurę nuo Chicagos, neto
li Mcllenry, III., už $17.000. inainy-

PARDAVIMUI
Priverstas parduoti savo naują 5 

kambarių naują mūrinį bungalow už 
_ _ ___ _ * r i
$37000 cash. Geriausis pirkinys 
South Side už $6500. 12407 South 
Racine Avė.

1 1 .* . Kamoamj naują murini oungai(iw uz
siu t apartmentisį ar kitokį- namą, pigiau negu kainavo, kad sudarius
atsišaukit:

201 Harrison St. 
Oak Park 

arba Phone Austin 3074

Exchangfr-Mainai___ , rosŲ SĄLYG0MI8
MAINYSIU savo bungalow arba 21 Pigiai parduosiu savo du po 5 

ar 3 flatų namą į farmą, lotą, biznį t kambarius, octagon frontu bunga- 
ir kitką, 2031 W. 85 St. Tel. Lafayette Ppe Belmont ir Central, karštu 
nnnn vandeniu šildoma, puiki transportaci-

_*   ________________ ja- Yra paimti į mainus, parduosiu
’ . ,, jūsų kaina, išmokėjimais.*
SAVININKAS turi mainyti groser- ANDERSON,

nę, bučernę, saldainių krautuvę i 4058 Lawrence Avė.
farmą, biznį, lotus ar kitokią real* Pens. 8493
este. Veikit greit. 2031 W. 35th St..________________________
Lafayette 0909. “ ' .

. . ____________ _ ______________ ' 4 apt., mūrinis, moderniškas, 4 ka-
mrinTTT vii- • *x : rų mūrinis garažas, Vi bloko nuo 63TURIU nedalei) namą, noriu iš-|gį blokoK nuo Kedzie Avė. Kaina 

mainyti ant grosernes ir bučernes. $33<000> lotas B0xl25, mainysime į 
lotus arba bungalow arba 2 flatų

, mūrinį, enuity $12,400, pirmas mor
gičius, $17-,000.

I hARRIS & UNGER
3310 W. 63rd St.

Hemlock 6263

! šaukite Boulevard 2558.

Real Estate For Sale
_____ Namai-Žemė Pardavimui

PRIE Michigan Avė. biznio lotas, 
west frontas, tarpe 95 ir 96 St. yra 
visi įrengimai, atiduosiu už gerinusį 
pasiūlymą.

Savininkas,
Vincennes 1856

TURIU parduoti graži], modemišką O 
kambarių murini bungnlow. $3000 <a*h rei
klu. 

AtviAauklte Manelio. * 
Savininkas 

5742 S. WhJpph> St. 
Republk- Sitis

PARDAVIMUI 4 flatų, prie West 
Marcfuette Rd., $17,500, tiktai $2,000 
cash, kitus lengvais mėnesiniais iš
mokėjimais. Taipgi krautuve ir 2 
flatai prie 63 St. netoli Kedzie.

WALTER J. PAUL, 
6601 S. Westem Avė. Republic 4170

BARGENAS, 5 kambarių mūrinis 
bungalow, 1006 W. 57 St., naujas ir 
moderniškas, pirmas morgičius $3500 
pasibaigs į 5 metus, tiktai $750 įmo
kėti, kitus po $35 į mėnesį, savmin- 
Ras

HOUGH, 4213 S. Halsted St.

BARGENAS. Greitam pardavimui 
2 flatų medinis namas, pečium šil
domas, stikliniai porčiai, lengvais iš
mokėjimais, netoli 107 ir Michigan 
Avė. šaukit Hyde Park 8512.

LIETUVIU ATYDON
Ar jus turite lotą? Jei turite, 

tai daleiskit jums parodyti, kad 
'NIEKO NEJMOKANT jus galit įsi
gyti puikiausi ir moderniskiausį bun-

PARDAVIMUI 2640 W. 63 St. na
mas. Yra didelė krautuvė, viršuj 
6 kambarių flatas, garažas, John
son Oii bumer, viskas nauja. Boom- mvuv*
ing Biznio distrikte, tirštai lietu- gaiov£ kompanija jau yra biznyje 
yių apgyventa, parduodu iš prie- d metų ir gali jums pastatyti 
zasties turėjimo kito biznio, 814,000 mocierniškiausį bungalow, murinj, to- 
1 morgičius. Bargenas. kurio kiekvienas vyras ir mote-
—:--------------------------------------------- ris pageidauja. Jus galit turėti na-

2 NA¥JI, 3 APT. tuos pačius pinigus kuriuos
po 6 kambarius kiekvienas, elektri-mokate už rendą. Atsilankykit šiąn- 
nė ledaune, 3 karų mūrinis garažas die ir apžiurekit, jums nebus reika- 
5524-5536 N. Artesian Avė. Kainu lo pirkti, jei nenorėsite, 
pigi, išmokėjimais.

Statytojas.
Ravensvvood 3932

iražas rtIe ir apžiurekit, jums nebus reika- 
Kaina io pirkti, jei nenorėsite.

COOK COUNTY BLDG.
& IMP. CO.

. 1358 W. 79th St. Triangle 6090
------- 7034 N. Clark St. Rogers Park 4656

Bungalows
UŽ

Dyką
Nauji, mūriniai, moderniški bunga- 
low, $60 i menesi. Atsišaukit šian
die.

SALYER
4858 S. St. Louis Avė. Virginia 0420

Geras Pirkinys
1044 W. 69 St, 2 aukštų mūrinis 

namas, pirmame aukšte krautuvė ir 
4 kambariai, 2 fl. 5-4 kambarių, ga
ru šildoma, kaina $19,500.

WINT0N & NARTEN,
6829 Š. Halsted St.

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

Lotas 80x125, prie Califomia Avė. 
netoli 71 St., cash reikia $1000, ki
tus lengvais išmokėjimais.

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

PARDAVIMUI 2 augštų mūri
nis namas po 2 flatu 3 ir 4 
kambariai. Didelės viškos. Me
dinis namas užpakalyj — ir 4 
ir 6 kambariai. Pigiai už cash. 
1625 So. Morgan St

TIKRAS 
BARGENAS

Turiu parduoti savo modemišką 
senai įrengtu roadhouse, gerai ap
simokantis biznis. Turiu parduoti, 
nes moteris serga ir turi mainyti 
klimatą. šis roadhouąe yra prie . 
Jilačiai važinėjamo kelio, apsimokės 
ums pasimatyti su savininku,

3023 West 111 St.
Phone Beveriy 0212

BARGENAI
3629 LOWE Avė. — 4 flatai, mū

rinis, metinė nuoma $960.00. Kaina 
$8500.00.

841 West 33rd Street — 5 flatai 
ir Storas, mūrinis ir garažas. Meti
nė nuoma $2400.00. Kaina $22,000.

3f44 West 3«th Place — 2 flatų 
mūrinis, naujas. Kaina $11,500.00 
BRIDGEPORTE — 13 flatų, 2 Sto
rai. Metinė nuoma $4080.00. Kaina 
$35,000.00.

6910—6912 S. Parnell Avė. — 4 
flatų mūrinis. Metinė nuoma $2280. 
Kaina $26,500.00. Arbai mainysiu į 
bungalow arba kitokių nuosavybių 
Chicagoie arba ant farmų.

Kreipkitės:
840 West 33rd Street
Klausk

S. F. Martinkus


