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BAISI NEfcAIME CALIFORNIJOJE
Šimtai žmonių žuvo 
Los Angeles rezervu
aro tvankai trukus

Protestuoja prieš šali
nimą unijistų iš darbo

Manoma, kad apie 500 žmonių 
neteko gyvybės Californijoje; 
rasta jau šimtas žuvusių 
kūnų

Cal., kovo 
apie pir- 
Francisco 

t. Francis

13. Praeitą naktį 
ma valandą, San 
kanjone pratruko 5 
tvanka, garsaus L( 
akvedukto dalis, pal 
(MM) akru vandens.

Pasruvęs milžinišku strautu 
vanduo i tarpkalnes ėmė visa 
pakeliui šluoti -- namus su 
miegojusiais juose gyventojais, 
darbininkų stovyklas ir visa.

Kiek žmonių gyvybių yra žu
vę, kol kas tik spėjama; o spė
jama, kad žuvusių skaičius 
sieks apie jienkis šimtus, šian
die jau buvo surasta daugiau 
kaip šimtas žuvusiųjų kūnų.

Les Angeles vandens ir jėgos 
biuras gavo pranešimą, kad 
to biuro darbininkų, kurie 
Kemp turėjo savo stovyklą 
steigę, žuvo visi, išskiriant 
na.

Milžiniška tvankos siena buvo 
185 pėdų aukštumo. Ji laikė už
tvenkus San Francisijuito upe
lio vandenis, sudariusius pen
kių mylių ilgumo rezervuarą 
viso kanjono pločiu.

Amalganuited Streęt and Elec
tric Raihvay Employes unija 
įteikė Na\v Yorkų merui \Valk- 
eriui skundą prieš luterhorough 
Rapid Transit kompaniją dėl 
pastarosios šalinimo iš darbo 
unijos narių. Unija prašo mėrą, 
kad jis darytų žingsnių ir pri
versiu kompaniją pašalintuosius 
unijistus priimti atgal j darbą.

Geležkeliai stengiasi 
sutriuškinti anglia

kasių uniją
Kasyklų savininkai liudija se

nato komisijai kaip Penna. 
geležinkelis boikotu verčia 
juos nepripažinti unijos

150 
ties 
įsi-

10,000 vahabitų rengias 
prieš Transjordaniją
LONDONAS,

13. Praneša, 
susikoncentravę 
vahabitų, kurie 
Transjordaniją.

AVASHINGTONAS, kovo 13.
Kaip geležinkelių kompani

jos verčia anglies kasyklų sa
vininkus smaugti unijas ir kaip 
jos boikotuoja unijines kasyk
las, liudijo vakar kai kurie 
minkštosios anglies kasyklų sa
vininkai senato komisijai, tar
dančiai minkštosios anglies pra
monę.

Thomas Sagle iš Roseville, 
Obio, Roseville Coal kompanijos 
generalinis manadžeris, papasa
kojo senato komisijai, kaip 
Pennsylvania geležinkelio kom
panija norėjo jo kasyklas su- 
bnnkrotinti. Kasyklos buvę uni
jinės, ir Penna. geležinkelis per 
ilgus metus pirkdavęs tų kasy
klų anglis. Ret 1926 metais to 
geležinkelio agentas pranešęs,

Prašys kongreso 75 
milionų streikinin

kų vaikams
WASIHNGTONAS, kovo 13.

Susiorganizavęs tam tikras 
žymių žmonių “Federalinės Pa
galbos Vaikams Komitetas” 
(Committee for Federal Belief 
for Children) nutarė prašyti 
kongresą, kad jis paskirtų 
$75,000,0(19 streikuojančių dar
bininkų vaikams, bankrotuo- 
jautiems farineriams ir bedar
biams šelpti.

Komiteto prezidiume yra 
Rev. Ilubert C. Herring iš Bos
tono, pirmininkas; Dr. Alvin 
Johnson iš Ne\v Yorko, ggrbės 
pirmininkas; Rev. Norman Tho- 
mas iš Ne\v Yorko, vicepirmi
ninkas, ir Miss Susanna Paxton 
iš New Yorko, sekretorius. Ko
miteto narių tarpe yra Herbvrt 
F. Baker iš Micliigano, Dr. Da- 
vid Starr Jordan iš Calildrni- 
jos, Prof. Paul llw Douglass iš 
Chicagos Universiteto, John 
1). Dension iš loKva ir Miss Zo
na Gale iš Wisconsino.

Turkai žada daly 
vaut nusiginklavi
mo konferencijoje

IHRUWI

Jungt. Valstijų vice-prezidentas Charles G. Dawes su Osage in- 
dionų vadu White Horse Eagle Baltojo Arklio Aras, 106 metų 
amžiaus.

Pranašauja dvi šven
tes darbininkams 

savaitėje
PHILADELPHIA, Pa., kovo 

13. — John J. Ras'kob, Gene
ral Motors korporacijos finan
sų komisijos pirmininkas ir Du 
Pont de Nemours and Co. vice
pirmininkas, sako, kad nebetoli 
esąs laikas, kada kiekvienas 
darbininkas turėsiąs kas savai
tė dvi šventes. 'Tatai padarysią 
elcktrikybė ir nauji išradimai. 
Tie šventadieniai daugumoj bu
sią šeštadienis ir sekmadienis, 
nors tam tikrose pramonėse, 
žiūrint darbo rųšies, viena tų 
švenčių galėsianti būt šiaip 
kurią dieną savaitėje.

Šanchajuje suimtas 
ginklų šmugelis

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 13. 
— Atvykusiame iš Londono į 
Šanchajų britų garlaivy Car- 
martbonshirc policija suėmė 
ginklų ir amunicijos kontra
bandą. Suimta 30,785 patronų, 
369 automatiški ir keturiolika 
Mausero šautuvų ir nemaža ki
tokių karo medžiagų.

Policija sako, kad dauguma 
ginklų buvę Vokiečių darbo.

Britų aviatorius 
skrendąs per At
lantą į Ameriką

LONDONAS, kovo 13. — 
Pagarsėjęs britų aviatorius, 
kap. Walter Hinchcliffc šiandie 
kaip 8:40 ryto išskrido iš 
Cran,\vell aerodromo, kaip me
na, kelionėn per Atlantą į Jun
gtines Valstybes. Jo išskridi
mas buvo laikomas slapty. Sa
ko dar, kad su juo skrendanti 
Elsie Mackay, lordo Inehcape 
duktė, tos kelionės finansuoto
ja. Jis skrenda aeroplanu The 
Advtnturer, pasiėmęs pakanka
mai gazolino skristi 3,090 my
lių.

Praneša, kad kaip 1:30 vidur
dienio jo aeroplanas matvla 
skrendant per Mirenhead, pietų 
Airijoj, 109 mylių nuo Cran- 
\vell’io.

Sharkey. pralaimėjo 
kova su Risko 

L

Lietuvių boksininkas de| to ne
beteko šansų grumtis su Tun- 
ney dėl čempionato

NIEW YORKAS, kovo 13.
Viltis, kad Jack Sharkey [Juo
zas. Žukauskas] bus tas boksi
ninkas, kuriam teks garbe atei
nantį birželio mėnesį kautis su 
Gene Tunney dėl pasaulinio 
čempionato, dabar užgeso. Va
kar vakarą Madison Sųuare 
Gardene jis pralaimėjo kovą su 
Johnny Risko, Cievelando sun
kiojo svorio boksininku.

Tos Sharkey-Risko bokso ko
vos dėl teisės imtis su Tunnev 
žiūrėti, i Madison Square Gar- 
deną buvo susirinkus 11,999 
žmonių minia, sumokėjus už 
vietas $109,900. Boksininkai 
kovėsi penkiolika raundų ir 
paskutiniame raunde Risko bu
vo pripažintas laimėtoju.

Teisėjai buvo Stewart Džiug
ias ir George Kelly, o referee 
Billy (Kid) McPaitland. Kaip 
jie balsavo, nepaskelbta, bet 
manoma, kad sprendimas buvo 
padarvtas kaip vienu balsu.

Sprendimą paskelbus, Risko 
šalininkai krykštavo, tuo tarpu 
Sharkey ir jo rėmėjai buvo nu
skilę teisėjų nuosprendžiu.

21 asmuo užmuštas 
traukiniams susi

dūrus

— Turkija priėmė Tautų Są
jungos pakvietimą dalyvauti 
priruošiamosios nusiginklavimo 
k(,misijos konferencijoje, kuri 
prasidės Genevoje kovo 15 die
ną.

Kviesti Turkiją dalyvauti nu
siginklavimo komisijos darbe 
Tautų Sąjungą paragino sovie
tų Rusija, kuri, nors ir nebū
dama, lygiai kaip ir Turkija, 
Tautų Sąjungos narys, jau da
lyvavo praeitoje konferencijoje.

Turkijai atstovauti nusigink
lavimo konferencijoje paskirtas 
Tevfik Rušdi Bei, užsienio 
kalų ministeris.

Amerikos^Legionas no
ri balso tarptautinėse 

konferencijose

Aviatorius, skrisdamas 
300 mylių per va

landą, žuvo

VVASHINGTONAS, kovo 13.
Amerikos Legiono 

apsaugos komitetas įteikė pre
zidentui Coolidge’ui Legiono 
rezoliuciją, kad visose tarp
tautinės taikos, nusiginklavi
mo ir panašiose konferencijose, 
kuriose dalyvauja Jungtinės 
Valstybės, ateity Lutų atstovau
jamas ir Amerikos Legionas.

LONDONAS, kovo 13.
krašto kar žuvo pagarsėjęs britų avia

torius, Įeit. S. M. Kinkead, ban
dydamas sumušti visus greitu
mo skristi rekordus. Rekordus 
jis sumušė, bet ir patsai žuvo. 
Skrendant jam greitumu 390

COLOMBO, Ceilonas, kovo 
13. — Dvidešimt vienas asmuo 
buvo užmuštas vienam pasa- 
žieriniam traukiniui susimušus 
su (ialle-Golombo ekspresu. 
Lokomotyvą ir keli abiejų trau
kinių vagonai buvo sudaužyti. 
Nelaimė atsitiko netoli nuo 
Kalutarai.

AUKŠTAS VALDININKAS NU
TEISTAS 6 METUS 

KALĖTI

Anglija, kovo 
kad Tebukejkad jo kompanija nebepirksian- 

ti daugiau anglies iš jokių ka
syklų, kurios pripažįsta anglia
kasių uniją ir moka kasyklų 
darbininkams algas pagal Jack- 
«onvillės algų sutartį.

Tą patį papasakojo ir Ches- 
ter Pcnrod, Robinson Coal kom
panijos pirmininkas iš Crook- 
sville, Ohio. Pennsylvania ge
ležinkelio kompanija ir jam pra
nešus tuomet, kad geležinkelis 
nebepirksiąs jo anglies, jei jo 
kompanija turėsianti bet kurių 
reikalų su angliakasių unija ir 
mokėsianti unijinę mokesnį an
gliakasiams.

Ohio anglies kasyklų savinin
kų asociacijos pirmininkas, S. 
II. Robinus, senato komisijos 
kvočiamas, pasakė, kad Ohio 
kasyklos per daugiau kaip tris- 
lešimt metų operavusios su u- 
nijiniais darbininkais, priklau
sančiais United Mine Workers 
>f America unijai, l*ct kasyklos, 
mokėdamos unijines algas, ne
begalėjusios konkuruoti su kitų 
valstijų nelinijinėmis kasyklo
mis. Jis kaltino United Mine 
Workers vadus, kad jie pasida
rę nelM'sukalbami, 
žvelgę į konkurenciją ir 
«ileidę nuo reikalavimo 
kurių kasyklų savininkai 
jėgią mokėti.

Kvočiant Robbinsą, 
gynė teismų duodamus kasyk
lų kompanijoms “indžionkše- 
nus” prieš streikuojančius an
gliakasius, Montanos seantorius 
Wheeler perskaitęs vieną tokį 
“indžionkšeną”, teisėjo Ben- 
son W. Ifough Steubenvillėj, 
Ohio, išduotą 1927 m. rugsėjo 
mėnesį prieš United Mine 
Workers uniją, pasakė, kad 
teisėjas, kurs gali tokius “in- 
džionk.senus” pasirašyti, “nfira 
vertas federalinio teisėjo kėdėj 
sėdėti.”

10,090 Nedždo 
rengiasi pulti

Sovietai suėmę 6 vokie
čių inžinierius

BERLYNAS, kovo 13.
Iš Maskvos praneša, kad sovie
tų politinė policija suėmus šešis 
vokiečių inžinierius. Jie esą 
kaltinami kaip dalyviai sąmo
kslo sabotažuoti sovietų anglies 
kasyklų ir kitų įmonių operaci
jas Doneco baseine.

3 užmušti tramvajui už
gavus automobili

MADISON, III., kovo 13. — 
Illinois Traction sistemos elek
triniam pašto vagonui užgavus 
skerskely automobilį, trys juo 
važiavę asmens buvo užmušti. 
Automobilis buvo vagono nu
blokštas daugiau kaip septy
niasdešimt |>ėdų šalin ir, ištiš- 
kęs, užsidegė. Žuvusieji buvo 
vietos gyventojai: G. Andrės, 
Eva Patterson’iutė ir George 
Fleming, visi jauni žmonės.

žemės drebėjimas

CALTANISSETTA, Sicilija, 
kovo 13. — čia buvo jaustas 
žemės drebėjimas, traukęsis ke
letą sekundų.

jie neatei
nami- 
aigy, 
nepa-

kuris

rei
Trys vaikai prigėrė 

ledui įlužus ,
Milicininkai suėmė 

angliakasius
28

kovo 
neto-

VVASHINGTON, Pa., 
13. — Gilmore kasyklose, 
Ii nuo Venice, valstijos milici
ninkai suėmė dvidešimt aštuo
nis streikuojančius angliakasius 
dėl to, kad jie bandė kasyklas 
pikietuoti.

LA PORTE, lud., kovo 13.— 
Clear Lake ežere vakar prigėrė 
trys vaikai, 6 ir 8 metų George 
ir Ralph Mandeville, broliai, ir 
Harold Burg, 8 metų. Jie ban
dė čiužinėti ledu, bet tojo ne
tvirto butą r pužo, ir visi trys 
vaikai žuvo po ledu.

čiu, apie mylią nuo kranto ties 
Southamptonu jo aeroplanas 
staiga pakrypo žemyn, visu 
smaikumu nėrė j vandeni ir 
pranyko. Ne aeroplano, nė a- 
viatoriaus kimo kol kas nepa
vyko surasti.

Foch gavo barti už 
politinę kalbą

RADO KASYKLŲ SAVININKĄ 
IR JO ŽMONĄ NEGYVUS

HUNTTNGTON, W. Va., ko
vo 13. — Jų namuose rado 
negyvus Hal Murray, anglies 
kasyklų savininką, ir jo žmoną. 
Abudu buvo nušauti.

Policija mano, kad Murray 
nušovė savo žmoną, paskui pats 
nusižudė.

Audros Europoje
LONDONAS, kovo 13. — 

Europos žiemių vakarus atlan
kė stiprios audros ir šalnos.

Per audrą vakar žuvo francu- 
zų aviatoriai, Schmitz ir Per- 
rade, skridę iš Paryžiaus į 
Londoną. Jų aeroplanas nukri
to į Lamanšą.

VIENA, kovo 13. — Prane
ša, kad Jugoslavų karalius žada 
balandžio mėnesį atlankyti An
glijos karalių Jurgį.

DU DARBININKAI UŽMUŠTI 
TURBINAI SPROGUS

PARYŽIUS, kovo 13. 
žiūrint, kad karo 
Painleve formaliai 
rimukams, dagi 
rango, dalyvauti

DU JAUNI SUKČIAI, BRO
LIAI, AREŠTUOTI

CHARLESTON, W. Va., ko
vo 13. — Nuteistas šešeriems 
metams kalėjimo buvęs valsti
jos auditorius, kuris buvo ras
tas kaltas dėl pasisavinimo di
delės sumos valstijos pinigų.

MELBURNAS, Australija, 
kovo 13. — šiandie čia užsimušė 
žinomas aviatorius Įeit. Ivor 
Mclntyre, kurs 1921 metais bu
vo apskridęs aplink visą Aus-

MONTICELLO, Ilk, kovo 13. 
— Traukiniui užgavus automo
bilį 
tas

buvo netoli nuo čia užmuŠ- 
Thomhs Ilight, 66 m.

PHILADELPHIA, Pa., kovo 
13. — Westinghouse Electric 
and Manufacturing kompanijos 
įmonėj sprogus turbinai buvo 
du darbininkai, C.ogley ir Sny- 
der, užmušti, o trečias pavo
jingai sužeistas.

<QRH
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis 
žiemių vakarų vejas.

Vakar temperatūros 
tarp 54’ ir 38Q F.

šiandie saulė teką 6:06, lei-
teka 1:11

TIPTON, Ind., kovo 13. _ 
Dviem Niekei Plate geležinkelio 
prekių traukiniam susikalus, 
du traukinio tarnautojai buvo 
užmušti, kiti du pavojingai su-jdžiasi 5:54. Mėnuo 
žeisti. ■ J.B

buvo

ryto.

ministeris 
užgynė ka- 
aukščiausio, 
bet kokiose

politinėse manifestacijose ir 
laikyti politines kalbas, marša
las Foch per vienas viešas a- 
peigas nesusilaikė nepareiškęs 
savo politinių pažvalgų. Del 
to parlamente kilo protestų ir, 
kaip girdėti, buvo ministerio 
subartas.

NUSIŽUDĖ, ŠOKĘS 400
DŲ Į KASYKLAS

Pa

ATLANTIC CITY, N. J., ko
vo 13. — Vietos viešbuty tapo 
suimti du broliai, Ira ir Milton 
Janie, 32 ir 29 metų amžiaus, 
kurių Kanados vyriausybė ieš
kojo jau nuo praeito rudens. 
Kanadoje jie suktybėmis yra iš- 
vylioję iš žmonių apie $750,909. 
Detektj’vai susekė juos daibar 
Atlantic City ir jie bus, Kana
dos vyriausybei prašant, išga- 
iMmti atgal į Kanadą.

RADO TRIS MOTERIS NUŽU
DYTAS; ĮTARIA ŠOFERĮ

H'AHRISBURG, III., kovo 13. 
- Nusižudė vietos gyventojas 
G. Croft, 29 metų amžiaus, šo
kęs į Bosiclare kasyklų 400 
pėdų gilumo šaftą. šeimyniški 
nesutikimai buvus priežastis.

PALIKO SAVO TARNAITEI 
$40,000 TURTO

NEW YORKAS, kovo 13.
Miręs čia advokatas Otto Hor- 
witz paliko savo tarnaitei, Ma- 
rie Kirchmayer, 58 metų am
žiaus moteriškei, ketvirtą dalį 
savo turto — $40,000. Moteriš
kė tarnavo jo namuose per 25 
metus.

SUĖMĖ DU SUKČIU

SAN PEDRO, Cal., kovo 13. 
— Atplaukę laivu iš Honoluhi 
tuojau buvo suimti John C. 
Gilbert iš Chicagos, ir Harry 
Goodwin iš Ix>s Angeles, kalti
nami, kad Honolulu jie klasta 
išgavę iš turtingo anglo, Tho- 
maso Nieedhamo, $140,909.

Amanullah Anglijoje
DOVER, Anglija, kovo 13.— 

Afganistano emiras Amanullah 
su savo žmona šiandie atvyko 
j Angliją.

SAN ANGELO, Tcx., kovo 
13.—Jų namuose rado užmuš
tas Mrs. W. Jurgens, jos moti
ną ir trylikos metų amžiaus 
dukterį. Netoli nuo kūnų buvo 
pamestas kruvinas kirvis ir di
delis peilis. Policija, kaip įta
riamą, suėmė tos šeimynos šo
ferį Newt Burnsą.

h = “
“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.
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Akron, Ohio Rockford, III.
Čia jau ir žvirbliai ant stogų 

Nesenai susiorganizavo ši vi- čirškia, kad bolševikams su ša
šų tautų gelbėjimo mainerių vo kromeliu įeiti į SLA. kuopa

žmogus, kuris skaito geras kny
gas ir laikraščius gali tinka
miau susitvarkyti savo gyveni
mų.

—.J. Yankus,
“Naujienų” Kontestantas.

Kenosha, Wis.

Detroit, Mich.
komitetas. Iki šiam laikui ta
po surinkta jau virš $500 aukų 
ir nemažai surinkta drapano
mis. Vasario 28 d. išsiųsta į 
Pittsburghų trekas su drapa
nomis. Visi pinigai, kuriuos 
gaunama iš įvairių draugijų ir 
pavienių asmenų, taipjau yra 
siunčiamos į Pittsburghų (Ko
kiam komitetui?—Red.)

Visos Akrono pašelpinės ir 
politinės organizacijos rengia 
balių kovo 24 d., svetainėj prie 
772 Raymond St. Bus dar ir 
programas. Šį parengimų visi 
lietuviai turėtų remti, kadangi 
streikuoja visokių pažiūrų žmo
nės ir veda mirtina kovų už ge
resnį būvį ir žmoniškesnes tei
ses.

Laisvės Pašei pine draugija 
visų savo metinio baliaus pelnų, 
$30 su centais paaukojo strei- 
kieriams.

Taipjau Laisvės draugija sa
vo susirinkime kovo 4 d. pakė
lė kitų labai svarbų klausimų: 
kas reikia daryti, kad i draugi
ja jaunimo nepribuna, o pas
taruoju laiku labai daug narių 
sersra. o du nariai tapo nelai
mės patikti. J . Majoras liko 
užmuštas .ant geležinkelio. J.

nevyksta, nes kaip tik savo kro- 
melį į kuopų įneša, tai visuo
met nuo kuopos narių gauna 
per nosį.

_______ £
SLA. kuopa, tai ne Ukėsų 

Kliubas arba Vytauto drau
gystė, kur jie šias pašelpines 
draugijas yra pasikinkę į savo 
ratus. Mat, minėtose draugijo
se nėra žmonių, kurie galėtų 
išaiškint ir atremt tų maskvi- 
nių pridengtus “darbininkų rei
kalų” skraiste humbugus.

Kad bolševikai čia protiškai 
nusišpicavę, ir kad pas juos 
nėra sugabesnių žmonių, tai 
liudija ir tas, kad jie nepajėgia 
rimtai ir faktiškai atremti 
jiems padarytus užmetimus. 
O taip pat liudija ir tai, kad 
kuomet pereitais metais SLA. 
kuopoj jie bandė sukelti “revo
liucija”, ir paskelbti savo “dik
tatūra”, tai tam visam vado
vauti jie pasistatė tūlų ilgaau
sį...—Perkūnas.

Philadelphia, Pa.
Jau antri metai kaip Phila- 

delphijos lietuviai kalba apie

Kodėl aš skaitau “Naujienas“?

Pas mane atsilanko daug vi
sokių pažiūrų svečių. Bolševi
kiškų pažiūrų žmonės manęs 
tankiai klausia: kodėl aš skai
tau “Naujienas” ,o ne “Vilnį” 
'ar “Laisvę”.

Čia ir mėginsiu į ta klausima 
1 atsakyti.

1. Kad “Naujienose” randasi 
daugiau žinių iš visų kraštų 
siveto ir los žinios naujasnės, 
negu kuriuose kituose laikraš
čiuose.

2. Tos žinios yra gerai su
tvarkytos, aiškiai ir trumpai

1 parašytos ir nevargina skaity
tojo.

3. “Naujienos” yra gerai 
tvarkomos ir gerai vedamos; 
jos turi daugiau skaitytojų, ne
gu kuris kitas lietuvių laikraš
tis ir gerai pasilaiko be jokių 
aukų.

4. Gal svarbiausia yra ir tai, 
kad “Naujienos” yra lininis 
laikraštis: prie jo dirba vien

i unijai priklausantys darbinin
kai ir unija ten y,ra pilnai pri

pažinta, ko nėra jokiam kitam 
j laikrašty.

Atsimenu, kartą Detroite 
kalbėjo vienas labai “didelis”

Nors Zaparackas jau 
suspenduotas Laisvės

Zaparackų gi patiko nelaimė va
žiuojant automobiliu rugsėjo 8 
d,. 1927 m. Jis apvirto su au
tomobiliu ir mirtinai susižeidė. 
Jis pasimirė nuo žaizdų vasario 
20 d. 
buvo
draugijoje, bet kad jis su visais 
žmonėmis gražiai sugyveno, tad 
Laisvės dr-jos nariai našlės i 
neužmiršo ir išmokėjo pirmo 
skyriaus pašelpos $105 ir po
mirtinės $150. Esant dideliems 
išmokėjimams, o naujiems na
riams nepribunant, niekurie na
riai ir susirūpino draugijos li
kimu. Šiame susirinkime drau
gijos valdyba liko įgaliota su- 

Prie- 
drau- 
įstoti. 
drau-

ir ypač jos 
didesnis, ne- 
ir sumaniau 
susipažinti.

nu-

na
šu
me

tie nevidonai 
aikštėn, kad 

buvo rengiami 
mitingai (jų

tautiškųjų parapijų. Bet aš ma- redaktorius apie unijas ir uni- 
žai j tai kreipiau domės, iki ne- jos darbininkus. Vienas iš pub
likai! “Naujienų” kontestantu. 
Tuo reikalu perėjęs keliolikų 
namų pamačiau, kad susidomė
jimas ta parapija 
vadovu yra daug 
gu maniau, tad 
pats arčiau su ja

Vieno sekmadienio rytą 
važiavau ant pamaldų. Bažny- 
;a nedidelė, pertaisyta iš gyve

namo namo; sulig bažnyčios 
didumo, žmonių į pamaldas su
sirinko įvales. Kadangi kun. 
Žukauskas vyskupauja jau nuo 
pereitų metų, tai ir pamaldos 
laikomos su iškilmėmis. Kun. 
Mikalauskas, kuris yra čia su
stojęs laikinai, sakė pamokslą 
apie “gerų ir blogų sėklų”, pri
taikintą iš tos dienos, evange
lijos 
tais

likos ir paklausė pi i nė to redak
toriaus, ar jo laikraštis yra uni
jos d irbi ninku spausdinamas. 
Vieton atsakyti į klausimų, re
daktorius pradėjo kolioti klau
sėjų ir ant galo pridūrė, kad 
jei pas jį butų unija, tai skai
tytojai turėtų pridėti dar po 
penkinę, kas išeitų $11 prenu
meratos į metus. Tas redakto
rius buvo ne koks katalikas, ar 
sandarietis, bet,, kaip jit>i pats 
sakė, tikriausias ItolseVikas, — 
tai buvo “Laisvės” redaktorius. 
L. Pruseika. “Naujienos” gi 
yra pripažinusios unija ir sam
do vien unistus darbininkus, 
moka įminę algą, bet delei to 
nereikalauja kelti prenumera-! 
tos kainą. Tas parodo, kad ne j 
visi vienodai moka tvarkytis.: 
Aš gi per daugelį metų esu! 
unistas, priklausau unijai, todėl

nurodinėdamas, kad kar- 
ir “blogas daiktas” yra 

tiek pat žmogui reikalingas, 
kaip ir geras. Pamoksle buvo mano pareiga yra remti unistų 
daug pamokinančio. ' pagamintus daiktus.

Patekus maų į rankas garsi- Dabar eina “Naujienų” kon- 
niinui, sužinojau, kad Tautiš- testas. Musų kontestantas J. 
kos parapijos “blynų balius” Overaitis gana smarkiai dar
bus Užgavėnių vak. Garsintu va buojasi, nors tas darbas jam 
karu nuvykau ir aš į Lietuvių yra labai sunkus. Mat, Detroi- 
Tautišką svetainę, j tų balių.' to lietuviai yra išsiskirstę po 
Žmonių buvo gražus būrys, visi; visą platųjį miestą, iškrikę po 

smaginąs. Ku- visas miesto dalis ir priemies- 
ir Mikalauskas 

Sumaniau su
čius, taip kad sunku juos visus 
surasti ir aplankyti. O tuo tar- 

Susipažinti su pu J. Overaitis dar dirbtuvėje 
pasikalbėti su'kasdie dirba, šis jo darbas 
biznį” taip ir dar

sižinoti su Augščiausios 
glaudos dr-ja, kaip visai 
gijai butų galima į jų 
Buvo nuomonių, kad kol 
gija dar turi ižde pinigų, tai
butų galima nors vieną skyrių 
apmokėti iš draugijos iždo. Bu
vo dar klausimas, kas galima 
bus padaryt tiems nariams, ku
rie norės eiti į SLA. Nurodyta, 
kad dauguma jau senai yra 
SLA. nariai, bet gal norės per
sikelti į aukštesnį skyrių, čia 
draugija ir galės jiems pagel
bėti. Bet kokios bus pasekmės 
šių svarstymų, tai tik ateitis 
parodys.

Dauguma Laisvės dr-jos 
rių stebisi kodėl komunistai 
grąžino čekį ant $10, kurį
buvo išgavę neva dėl Sacco- 
Vanzetti gynimo. Mat, Laisvės 
dr-ja buvo komunistų tvirtovė, 
tad jie ir sumanė pirmiausia at
sišaukti į Laisvės draugiją, o 
paskui ir į kitas draugijas pra
šant aukų. Bet 
socialistai iškėlė 
per visų vasara 
visokie protesto
buvo apie 7), kuriuose liko su
rinkta apie $200 aukų, bet at
skaitos ir iki šiai dienai neiš
davė ir nežinia kur tuos pinigus 
padėjo. Nors iš visų draugijų 
buvo siunčiami delegatai į su
sirinkimus, bet ir jie nieko ne
žino kur tie pinigai nuėjo ir 
kam jie teko ir niekas nėra gir
dėjęs, kad jie butų buvę kam 
nors pasiųsti. Socialistų iškėli
mas aikštėn šio dalyko ir suga
dino komunistams visų biznį. 
Nestebėtina tad, kad visokie 
Andriuliai ir kiti komunistiniai 
rėksniai taip labai kolioja so- skleisti apšvietą tarp vietos lie- 
cialistus niekšais ir darbininkų tuvių. Tų galima buvo pašte- 

juk jie tiems “dar- bėti ir iš kun. žukauskos šir- 
prieteliams gadina vi- dingo prijautimo mano darbui, 

įsitikinęs, kad musų 
kultūrinis judėjimas didžiumoj

nigai Žukauskas 
irgi ten buvo, 
jais susipažinti, 
jais pavyko, bet 
jais apie savo “biznį” taip ir dar galėtų būti daug sekmin- 
nepasisekė, nes kiekvienas juos Igesnis, jei jo draugai daugiau 
tai blynais vaišina, tai prie “lo- jam pagelbėtų darbuotis, negu 
vio” traukia, tai įvairius pirą- tai darė iki šiol. v 
gaičius teikia.

Kun. Žukauskas yra labai 
draugiškas ir malonus su visais, 
todėl nestebėtina, kad jam se
kėsi ir su parapijos tvėrimu. 
Parapija, kaip sužinojau, turi 
jau apie tūkstantį rėmėjų. Ne
prasčiausia sekasi ir su kūpi-1 
nėmis. Tik komitetas guodė-1 
si, kad parapijonys vis dar svy
ruoja, turbūt manydami, kad! 
airių kapinės yra arčiau dan
gaus, negu Lietuvių Tautiškos | 
kapinės. Bet su laiku jsitik- 
rins, kad lietuvių kapinės yra ( 
nė kiek neblogesnes, bet gal ir ( ■ ............
geresnės už airių kapines. .n.0,s yn‘ >»ažesnės neku kitur ’ .. ... . . leisingai ir atsargiai išpildomo re-I a ra pija yra netik demokra- į teptus. Užtikriname, kad suteiksime 
tiškai tvarkoma ir daug lais- Jums pirmos rųšies patarnavimu.

„ John Malacbauskas, R. Ph.vesne už Rymo katalikų para-  
pijąs, bet ir yra pasiryžusi

Dykai kintami paveikslai, 
Musele Shoals, Ketverge, Lie
tuvių Auditorium, 8 vakaro. — 
Prašom!

Grant Works 
Pharmacy 

4847 W. 14th St. 
užlaikome šviežių tavora, kai- * 
c unu ni'H/ncnou vtrilzii Iziiili*

išdavikais, 
bininkų
sų biznį ir neleidžia darbiniu- Jis yra 
kus ir jų draugijas išnaudoti.

—Liudvinavo Petras.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Nors musų mieste darbai ei
na negeriausiai, bet viešas lie
tuvių veikimas musų kolonijoj, 
proporcionaliai imant, nei kiek 
nemažesnis už didžiųjų Ameri
kos lietuvių kolonijų.

Aš manau, kad neperdėsiu 
sakydamas, jog dailės ir meno 
srity daugiausia veikia SLA. 
212 kuop. Dailės Ratelis, kuris 
yra visai bepartyvė dailės or
ganizacija ir kurion gali prigu
lėti visokių pažvalgų žmonės. 
Todėl I). Batelio nariai tarp sa
vęs ir su kitom draugijom, ar
ba pašaliniais žmonėmis sugy
vena sutikime ir draugiškai.

Ypatingai gražu matyti, kad 
prie 1). Ratelio priklauso toks 
didelis skaičius čia gimusio 
lietuvių jaunimo, kaip mergai
čių taip ir vaikinų, iš kurių 
tarpo yra daugelis gerai prasi
lavinusių dainavime ir muzikoj, 
ir kurie nariai darbuojasi ne 

'tik patys, bet visada stengiasi 
dar daugiau pritraukti prie Ra
telio savo draugų bei draugių. 
Užtai turi Luti garbė, tų jau
nuolių tėvams, kaip ir patiems 

, jaunuoliams, kad vietoj snaus
ti kur pakampiais, liuesą laiką 
praleidžia veikdami prakilnų ir 

i naudingą darbą.
Svarbiausia, aš manau, kas 

palaiko tarp savo narių sutiki
mą ir jaunuolius prie Ratelio, 
tai, kad Ratelis neužsiima jo- 

I kia politika, nes politinių ar re- 
| liginių pažvalgų skirtumams 
i dailės organizacijoj visai ne 
i vieta.

Šią žiemą D. Ratelis davė jau 
keletą parengimų ne tik ant 
vietos Kenoshoj, bet taipgi da- 

į vė vieną koncertą Racine ir 
vieną Waukegane ir visi paren
gimai iš visų atžvilgių pavyko 
su geriausiomis pasekmėmis, 
nes I). Batelip parengimus 
kaip vietinė, tau) ir kaimyniš
kų miestų lietuvių publika vi
sada noriai ir apščiai remia dėl
to, kad D. Ratelis visada duoda

/.. ...l1 1 ,rr r 
Batery setą

MES IŠMAINOME Į ELEKTRI
NĮ SETĄ- SETAS TIK

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

ARCTURUS A. C. TUBUS
Arcturus Radio 

Service Co., 
701 S. Wells St..

Harrison 8233

parengimus, kuriuos veria yra 
paremti ir pamatyti.

Dabar D. Ratelis, išsijuosęs 
rengiasi prie savo metinio kon
certo, kuris kasmetą yra duo
damas užbaigimui sezono ir ku
rio Kenoshos lietuviai kosmet 
laukia kaipo kokios metinės 
dainų ir muzikos šventės. Todėl 
šį metų D. Ratelis žada pareng
ti savo metinį koncertų tokį, 
kokio dar kenoshiečiai nėra ma
tę, nes ant kiek aš pats žinau, 
tai aprt mišraus ir vyrų chorų, 
vėl pasirodys naujai perorgani
zuotas D. Ratelio stygų orkest
ras, susidedantis net iŠ 80 ypa
tų. O dar apart to, D. Ratelio 
choro mokytojas J. Macnorius 
ir pianistė N. Klimiutė žada 
paruošti tam koncertui kų tai; 
tokio naujo, visai nepaprasto; 
bet pakol kas visa tai laiko pas- 
slapty, kad padarius didesnį 
siurprizų.

Kad I). Ratelis per savo atei
nantį metinį koncernų pasiro
dys geriau, negu kada nors, tai' 
liudija dar ir šis faktas. Kad' 
neduoti Kenoshos lietuviams

per daug liūdėti per gavėnių 
ir palyginti savo spėkas ir ga
bumus su garsiausiu lietuvių 
choru Amerikoje, D. Ratelis 
nutarė parengti koncertų Chi- 
cagos “Birutei”, kuris įvyks 
rĄ»delioj, 25 d. šio mėnesio, 
kaip 2 vai. po pietų, Polonia 
svet. Mat. D. Ratelis rengda
mas koncertų “Birutei”, nori 
pertikrinti kenoshiečius faktais, 
kad D. Ratelio choras netik 
gali lygintis, bet kad kokios, 
dar galės ir “subytinti” garsių
jų “Birutę”.

Todėl kaip Kenoshos, taip ir 
aplinkinių miestelių letuviai 
pirma turi išgirsti dainuojant 
garsiųjų “Birutę”, o ant meti
nio koncerto D. Ratelio chorų ir 
paskui patys galės matyti, kad 
tai nebuvo tuščias pasigyrimas.

Tai tiek šį kartų apie D. Ba
telio šio sezono atliktus ir dar 
busiančius parengimus.

Beje, baigdamas dar norė
čiau paprašyti Kenoshos “Nau
jienų” korespondentų, kad ra
šydami žinias j laikraštį, apie 
D. Ratelio darbuotę, vengtų

užgaulioti ypatas. Tokios men
kos rųšies ypatiškumams, tai 
neverta gaišinti nei laiko, nei 
vietos laikraštyj.

—J. I’abarška, I). R. Koresp.

JOS. F. BUDRIK
Muzikos Krautuvė

Dabar stebėtinai žemos kainas 
ant aukštos rųšies

PIANŲ, RADIO, 
PHONOGRAFŲ

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

Baldwin, Hamilton, Maho-

Stiprus ir Patikėtinas-—Kaip Ingersoll Laikrodėliai

C. Electric, setas už ..... $88
Freshman AC. 6 tūbų už .. $98
Radiola 17 už ..................  $125
Spartan .....................   $110
Diamond T electric už .... $95

Apie Tikrai Patikėtiną Laikrodį 
Budintoją

Apsimoka būti atsargiu perkant laikrodį 
budintoja.
Pastebite budintojus kainomis, kurios, regis, . 
išrodo pigios—89c., $1.39, $1.69—ar kita 
bargenu išrodančia kaina.
Kai kurie ii ją gerai sutaisyti, o kai kurie 
tikrai apvils pirkėją. Bus bėdos ir par
davėjui, taipgi, kuris mano, kad turi tokiu 
turėti dcl konkurencijos.
I.- štai Ingersoll praneša apie savo budin
tojus. Ir tikrai patikėtinas laikrodis 
budintojas uz $1.50.
—taip stiprai sutaisytas kad nereikia jį 
prašyti.
—apdovanotas keliomis geros išžiuros savy

bėmis, kaip: poliruotu veidu; antiquc

rankena, vingiuotas viršus su skambalu; 
sunkaus metalo apvadai; tyčia parinkti 
skaitmenai ir rodykles; kojos atattn- 
kančios išžiuraiviskas sudaro tokj vienetą, 
kad malonu j jj žiūrėti.

—IR tas viekas paremta patarnavimo 
skyrių, kur, reikalui priėjus, pataisymai 
atliekami greitai ir ‘pigiai. (* tas reiškia, 
nutikus nelaimei just; Ingersoll laikrodžiui 
budintojui, visados galite jj pataisyti to 
negalima pasakyti apie kitus budintojus.

Todęl tai Ingersoll TYPE-T už $1.50 yra 
pirktinas laikrodis. Aukšto gerumo, pigios 
kainos, patikėtinos išdirbystės ir garsios 
garantijos. Kaip Ingersoll Yankce Laikro
dėlis. Bukite tikri kad Ingersoll vardas 
butų ant veido.

Kitokios rūšys iki $4.50

Aerizikuokit Savo Apsileidimu!
Jusy Inkstai Literatiškai Yra Sargai Jūsų Sveikatos. Kad būti Sveiku 

Prižiūrėkite Kad Jie Finike!jonuotų Tinkamai

JUSU INKSTAI! Ar* jus įsivaizduojat ko
kią svarbią rolę jie lošia jūsų kūno 

sveikatoje ir amžiaus prailginime? Kad huti 
sveiku, inkstai turi hut tinkamai išvalyti 
taipgi kraujas turi būt Kuosas nuo nuodų. 
Neveiklus inkstai daleidžia nešvarumams pa
silikti krautuje ir pamažu užnuodija kūno 
sistemą.

Ttlomet žmogus jaučiasi nuvargęs ir ap
svaigęs — nugaros ir galvos skaudėjimą ir

svaigulį.Mvaigiiiį. Jeigu inkstai neveikia atsakan
čiai, tai tankiai pasirodo deginančios sensa
cijos.

Prigelbekit inkstams su stimuliuojančiu 
diuretic. Vartokit DOAN’S PILS. DOAN’S 
padaugina inkstų syvus ir tuo pagelbsti pra
šalinti nuodijančia s dalis iš kūno. Jos yra 
pripažintos nuo krašto iki 'kraštui. KLAUS
KITE SAVO KAIMYNO!

Doan’s Pilis
Stimuliuoja Inkstų Syvus

Pas visus vertelgas 60c. baksas. Foster-Milburn Co., Mfg. Chemist, Builalo, N. Y. t

gany grojiklis pianas .... $185 
I Kimball Walnut Grojiklis

Pianas už ......................  $295Pianas už ......................  $295

Atvvater Kent model 37-A

Sonora-Brunsvvick 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

Dykai kiutami paveikslai, 
Musele Shoals, Ketverge, Lie
tuvių Auditorium, 8 vakaro. — 
Prašom.’

G—— G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

I 900 W. 52nd Street
CHICAGO

I GYVENIMAS kovo
i mėnesio DIDESNIS 

ir papuoštas 8 gra
žiais PAVEIKSLAIS. 
Įsigykit GYVENIMĄ
— jis jums patiks.

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

r



Trečiadienis, kovo 14, 1928 NAUJIENOS, Chicago, HE

MOKYKLOS NURS’ft, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TU ER
TU ŽINOTI ŠITA

KORESPONDENCIJOS
Lietuviai Kanadoje Iš Lietuvos konsulą- Lietuvoj visi išvirto 

____  to Čikagoje ' ponais bei poniomis

Rockford, III.
•o 21 diena čia mirė

Lietuvos nepriklausomybės 10, 
metų sukaktuvąės Windsore. / Paieškojimas Nr. 12

ge-1 
lietuvių pažystamas, I 
ienų skaitytojas ii'|16, 1928, nebuvo galimybės su-j 
.. Jonas špukauskas sirinkti krūvon mažai saujalei 

Jis sirgo viduriais per 
du mėnesiu ir mirė už savaitės 
po nesėkmingos operacijos 
Rockforde ligoninėj. l/aidotu- 
vės buvo kovo 2.4 dieną.

Jonas Špukauskas gimė ge
gužės 18 d., 1880 m. Vilkaviš
kio apskr. Paliko dideliam nu
liūdime našlę, Uršulę špukaus- 
kienę, tris dukteris (Aleną, Te

WINDSOR, Ont. Vasario1
senas
narys

kariuomenės
esame
atsar-

(Joną Pianą,

ir Antaną), vieną brolį Ameri 
koj (Praną Špukauską gyve
nanti So,

buvo “Naujienų” skaityto- 
veik nuo pat N-nų įsikuri- 
ir narys SLA. beveik nuo 
jo atvykimo i šią salį..

ries savo ligą Jonas špu- 
skas dirbo baldų dirbtuvė 

per keturis ar penkis metus, o 
prieš tai ūkininkavo šiauriniam 
Wisconsine (Thorp ir VVithee 
apielinkėj). Jis buvo palaido
tas Rockford Cemctary Asso- 
ciation kapinėse.

—Jono Giminaitis,

asmenys, gyveną Ameri- 
yra ieškomi:
AS, Konstantinas (žino* 

1 inas irgi kaipo Stanley Micus), 
ix K ryklių kaimo, Šaukėnų 
vals., Šiaulių apskr., gyv. luoš
iem \Vashington.

BALSELIS, Julius, iš Tytu
vėnų miestelio, Raseinių apskr., 
gyv. Worth, Illinois.

BUIKAS, Juozas, baltgudis, 
gyv. Mihvaukee, Wisconsin.

DOMANSKIS, Juozas. Atvy
ko Amerikon iš Latvijos'ir ap
sigyveno Čikagoje.

DEI.ES, .Tonos (.Folin ,
iš Buranotišk i<> kaim., Hokiš-

Amerikietis, gryžęs i “nepri
klausomą” Lietuvą, vienu žvil
gsniu nebegali ją pažinti. Vos 
tik pereini Lietuvos sieną ir su
siduri su žmonomis, tavo do
mėsi savęsp traukia sekamas 
dalykas: Lietuvoj nebėra pra
siu žmonių (išskiriant darbi
ninkus ir tarnaites), tik ponai 
ir ponios!

štai jums vienas diologas:
— Maryt, kur tu?
— Klausau, poni!
— Patiesk stalų.

Darau, poni.
Dabar gali ei Ii.

— Kinti, poni.

visas lietuviškas svietas jį pa
žintų, kad “ponstva” apie j j 
kalbėtų ir gavus progos “per
sergėtų” — reikia draugaut su 
tarnaite! Vyreli, tik klausykis, 
kaip apie tave šneka! Nežinan
čiam dalyko “per klaidą” su
sidraugavusiam su tarnaite? 4— 
tikrų tikriausiai gali pasirody
ti, kad “ponstva” bando širši
nais ir širšėmis išvirsti — toks 
užimąs, toks dūzgimas... Pavyz
džiui, jeigu vakar “ponstva” 
tave mate su tarnaite, tai šian
dien koks nors ponas ar poni 
būtinai pasitiks ir pasakys: 
‘‘Pone, vakar mačiau, kad tam
sta vaikščiojai su tarnaite... Ar 
žinai, pone, kad pas mus vaikš
čioti su tarnaile visiškai ne
tinka?”

sluoksnių. Bet pas mus, Ame
rikoj, ir su žiburiu 
tokios pasiputusius 
Ji mat žino, kad tai 
kas dalykas. Ne iš 
žmonės gyvena! Ta
pagalios, nėra soti ir Lietuvos 
ponstva. Tik ji šituos tiesos dar 
nesupranta.

— Juozas Lukas.

nerastum 
ponslvos. 
yra pai- 
puikybės 
puikybe,

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių

buk

Gerkite Vandeni
Jei Nugarą Ar

Inkstus Skauda
KALBĖDAMA aukštesnei mo
kykla merRinonm apie aame-
nine hitzienR. patyrusi distrik- 
to nt>r»A pnnak6:

“Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia atlaikyti sistemą norma
liame atovyje. Normalia mank- 
(tinimas ir dieta turi 4>ut var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk iaukitą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo.’*

Nujol galit vartoti netu
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
bute!] namie.

visi linksmai

gan City, Indiana.
EITUTIS, Jonas M., iš Bau

žaičių kaimo, Eržvilko vals., 
Tauragės apskr., gyveno Pitts-

nio

Portage, Pa.
Atsišaukimas j Amerikos 

lietuvius

ir Lietuvių Tautos Draugystė 
visos iš Portage, Pa., kovo 5 d. 
laikė specialį susirinkimą. Tapc 
išrinkta komisija iš 7 narių — 
po du narius 
ir SLA. kp.

s iš Tautos dr-jos 
ir trys nariai iš 
Tapo nutarta at- 

laikraščius i visai 
kliubus ir pavie-

\Vindsoro lietuvių. Nors ne vi- 
fei, bet dauguma susirinkome 
19 d. vasario pas jioną S. Tau- 
rinską. Tarpe susirinkusiųjų 

buvo p.p. Žilinskas, L. Svirp- 
lis, J. Vaitkus, V. Vaitkus ir 
daugelis kitų, žinoma, ir aš ten 
buvau. Mes, aš, p. L. Svirp- 
lis ir p.
Lietuvos 
gros kariai,
tuvos himną ir keletsj liaudies 

dainų sudainavome. Vėliaus 
buvo šokiai prie piano, smuiko 
ir gitaros. Pianą skambino 
p. S. Taurinskas, smuiku p. P. 
Žilinskas ir gitara p. p. J. J. 
Jurkša:
ko. Vėliaus pasikalbėjome, pa
politikavome, pasiskaitėm laik
raščių.

Nepriklausomybės 10 metų 
sukaktuvių jiaminėjimas Wind- 
sore buvo panašus į šeimyniš
ką vakarėlį — prisiminimą sa
vo tėvynės; viešo susirinkimo 
ar vakaro nebuvo galimybės 
suruošti, nes labai maža lietu
vių ir tie patys nevienodos pa
saulėžiūros, todėl nėra jokios 
draugijos ir neturime jokios 
viešos svetainės. P-as S. Tau- 
linskas yra susipratęs lietuvis 

žemaitis, mylintis savo tė
vynę. Pastebėtina, kad nors 
dešimtmečius išgyveno britų 
pasaulyje ir jis pats ir jo dvi 
dukterys bei žmona gerai mo
ka anglų kalbą, bet šeimynoje 
vartoja lietuvių kalbą, — ma- 
onus reiškinys.
iteityje pasiūlė mums visiems 
nusirinkti jo bute pasidalinti 
mintimis. Ponas Taurinskas 
vra Fordo dirbtuvėje inspekto
rių technikos srityje, — lin
kėtina gero pasisekimo darbe. 
P. Taurinsimas yra laisvų pa
kurų, skaito “Naujienas.”

Windsoro fotograras lietu
vis j). P. Alekna, vasario 16 
lieną buvo Detroite suruošta- 
ne katalikų draugijų federaci
jos svetainėje 10» metų nepri
klausomybei paminėti 
kime.

GRIBAUSKAS, Antanas. At
siliepė jo žmona, Agota Gribau- 
skienė.

las. Paeina iš Mariampolės ap- 
skr.

JAKUBAUSKAS, Dovidas ✓
(Joscph Jacubovski), iš Aly- 

Či-

— Taip, poni.
Ir taip be galo ir krašto — 

|>oni-poi)as, ponas-poni...
Bile valdininkėlis, kad ir žan

daras, Lietuvoj dabar skaito
mas dideliu ponu. Tarnaitei 
pas juos būti, tai gyvasai “čyš- 
čius”, o jeigu pragare esti blo
giau kaip “čyščiuj” — tegul 
bunie pragaras. Ji visuomet 
turi lankstytis, nuolat budriai 
savo pono ar ponios įsakymus 
sekti. Gi atlyginimas ubagiš
kas, o paniekinimas — kuodi- 
džiausias!

kad .jie

Rusijos
Ne be

pa
ims

Taurinskas ir

11a-
gy-

Imkite Druskos Jei Jaučiate 
Skausmą Nugaroje Ar 

Silpnumą Pūslėje

draugijų iždų 
auku streikuo 

lietu-

gyv e-

sišaukti per 
draugijas ir 
nius viengenčius lietuvius, kad 
paaukotų iš 
ar parinktų 
jantitms Pori
viams angliakasiams.

Mieli broliai lietuviai! 
kus ir skurdus yra musų 
nimas. N it kurios šeimynos jau
badauja ir šaltį kenčia. Juk jau 
netoli metai, kaip streikuojam. 
o pašel|K)s iš unijos gaunam tik 
$3 į 3 mėnesius ant šeimynos 
Aišku, iš tokios pašelops pra 

negalima. Musų gerb 
ir SLA. yra gana tur

tingos finansiniai ir mes, jų na
riai, atsišaukiam prašydami pa- 
.šelpos, pasitikėdami susilaukti 
tos musų maldaujamos pašei- 
jos, kaip kad kitų 
susivienijimai jau 
j>ė savo narius.

Siųsdami aukas,
money orderius išrašykite vardu 
iždininko Juozapas Toluša, siųs
kite gi raštininkui Vincas Sa-

taus apskr. Gyveno kadaise 
kagoje.

JONAUSKAS, Juozas, iš 
kių vals., Mažeikių apskr., 
veno kada Caspian, Mich.

KIZEL, Jenas, iš Šimkaičių 
vals., Raseinių apskr., išvyko 
Amerikon 1912 metais. Gyveno 
Čikagoje 1923 metais. *

K CM PYS, Kazimieras, iš ša
kių apskr. 2 3 metai atgal gy
veno Detroit, Mich.

MISICS’, Jurgis, iš .Dudonių 
kaimo, Velžio vals., Panevėžio 
apskr. Ilgai gyveno Čikagoje.

VAITKUS, \Villiam.
Čikagoje apie 1912 m.

Aukščiau išvardyti 
yra prašomi atsiliepti,
vienas kas ką nors apie juos 
žinotų, yra prašomi suteikti ži
nių. Bet kokia žinia bus bran
giai įvertinama.

LIET TVOS KONSULATAS, s
Room 1232,

608 So. Dearbom St., 
Cbicago, Illinois.

L. GAIŽAITĖ, 
Sekretorius.

žiūrima kaip i niekam never
tą sutvėrimą. Ji visiškai at
skirta nuo bile koki<> viešojo 
gyvenimo, kur figūruoja “po
nas” ir “poni”.

Amerikietis, kviris nori, kad

nesvietiškai šalinasi tarnaičių, 
žinoma, dažnai yra pliki kaip 
tilvikai! Kiek gi jau uždirba 
toks valdininkėlis (neskaitant 
gautų kyšių), kad galėtų po
nauti? Išrodo todėl, 
yra apsikrėtė sociale 
kvailiausiu euristinės 
biurokratu pasiputimu,
reikalo seni žmonės sako 
daryk mužiką ponu, jis 
Liudyti!

Bludija ir lietuviškoji pons
tva - tie pernykščiai-užpor- 
nykščiai mužikai. Ims daug lai
ko, kol valstiečių Lietuvos val
dininkija ir vidutiniai pasitu
rinčioj i miesčioni ja mes tą nie
kam netikusį vergijos palaiką 

neigti silpnesni savo brolį 
ir seserį.

Lietuvos ponstvai toli šau
kia nuo Amerikos turtingųjų

PertVclelia kiekis riebių valgių prigamina 
••ujrftčių, kurios erzinu ir perdirba inkstus. 
Laikus puo įniko iiplauk Inkstus, kaip plau
ni vidurius, kad prašalinus išmatas, kitaip 
guli pajusti tvilant| skausmą inkstų srity, 
skausmą nugaroje, galvos skaudėjimą, vidu
riai bus rūgštūs, liežuvis apvilktas, o prie 
prast/* oro raumatizmas gels, Slapumas Ims 
neaiškus, pilnas nuosėdų, kanalai dažnai įsi
erzina ir esti priverstas keltis porą sykių 
per pakt|.

Kad nugalėjus erzinančias rūgštis ir nu
plovus šlapumų išmatas, gerkite daug van
dens.. O iš aptiekos gaukite apie keturias 
unciias Jad Salta druskų, imkite po arbati
ni šaukštelj stikle vandens kas rytą pirm 
pusryčių per kcKetą dienų ir inkstai pradės 
puikiai veikti, o visi negaliavimai dings.

Šios pagarsėjusios druskos yra padarytos 
iš vynuogių rūgšties, citrinos sulčių ir lithia. 
Per ilgus metus jos vartojanios išplovimui 
užsikimšusių inkstų ir suerzintos pūslės. Jad 
Salta druskos nebrangios ir padaro malonų 
putojanti lithia-vandens gėrimą, kurj mi- 
lionai vyrų-moterų goria laikas nuo laiko, 
kad išvengus rimtesnių inkstų ligų. Del 
sveikatos gerkite daug vandens per dieną.

gyventi

tautų tokie 
senai sušel-

čekius ir

ra.
Kiekviena auka su dideliu 

dėkingumu bus priimta.
Juozas Lukoševičius, prez.
Juozas Tolušas, ižd.
Vincas Savukas, rast.
Komisijos nariai:
Jurgis Simanaitis,

Wm. Dilginis,
Juozapas Savukas.

SPORTAS
' —

Požėlos ristynes Detroite

su

Laimėti
taip ir

Kovo 20 d. Požėla susitiks 
labai rimtu priešu. John Kilo
tis dpbar randasi mieste Co- 
lumbus, O., kur jis kas dieną 
treniruojasi su pusiau sunkio
jo svorio čempionu, 
ristynes kaip vienam,
kitam yra labai svarbu. Ir štai 
kodėl: ristikas, kuris pralaimės 
dvejas ristynes, daugiau Det
roite nebegalės ristis, štai ko
dėl ir Požėla šioms ristynėms 
rengiasi labai rimtai.

Antroj floroj A. Ermakovas 
risis su Fanner Niek. Ristynių 
vieta
Avė., netoli nuo Russell St.

1343 - 49 E. Eerry

Gyveno

asmenys 
ir kiek-

kimo.
/ienas 
iorejo 
Jius,

Dykai kintami paveikslai, 
Musele Shoals, Ketverge, Lie
tuvių Auditorium, 8 vakaro. — 
Prašom!

Grandma
Washing
Powder
Didelis
Baksas

GLOBĖ
DEPT. STORE

4257 Archer Avenue

Puritan

Malt

Hops

Išpardavimas utarninke, seredoj ir ketverge, kovo 13,14,15
$13.98 Dresės po

$7.77
Storos rūšies flat crepe

arba crepe satin, nau-

jausiu

mieros

Moterims grynai šilki-

nes pančiakos, sumaišy
tos, visokių spalvų, $1 
vertės 
porai 19c

stylių ir spalvų,

16 iki 42, vertos

Vyrams puikios darbinės kelnės prie 
sunkaus darbo, $2 ver- GJ "j "fl Q 
tėS UŽ ............................. ® I • I W

Pasalink Kosuli, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Visose aptiekose—3Sc ir 65c puodukas ir 
dūdelė, Children’s Mustcrole (lengves

nė forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

susirin-
Man apsakė įdomų nuo- 
kalbėtoju tanu* susirin- 
Kalbėjo trys kunigai;

kunigas s u a m e ri ko n ė j ęs 
patarti skaityti laikra.š- 

nelaimei pamiršo kaip] 
tis vadinasi lietuviškai,1

todėl atsigręžęs j susirinkimo 
pirmininką balsjai užklausė: 
“How in Lithuanian languagel 
vou call newspaper?” — gavęs į 
atsakymą: “Laikraštis,” — 
kalbėtojas smarkiu balsu sūri-' 
ko: “Laikraščius, laikraščius 
skaitykite!..” Daugiau negalė-i 
jo kalbėti, nes žmonės visi bu-! 
vo prajuokinti iki ašarų ir per 
kvatojimą nebuvo girdėti ką 
<alba. Apart kunigų daugiau 
niekas ir nesakė prakalbų. Ben
drai. sakė, buvęs sausas ir ne
linksmas paminėjimas, žmo
nių susirinko neperdaugiausia.

Pas p. P. Alekną, 929 Lang- 
ois Avė., Windsor, Ont., Ca- 
nada, apsigyveno jo žmonos se
sutė, tik atvažiavusi iš Lietu
vos; ji Lietuvoje tarnavo raŠ- 
tininke-mašiniste J. Romano 
banko skyriuje ir elektros sto
tyje — Šiauliuose. Ji sako, 
<ad visą J. Romano biznį da- 
jar veda jo žmona ir sugeba 
vesti neblogai. P-no Aleknos 
žmonos sesutė yra griežtai prie
šinga fašistų rėžimui Lietuvo
je. —•G. J. Y.

SKOLINAM 
PINIGUS

$13.98,

Moterims. Juilets 
Moterims veltiniai Ju- 
liets, skuriniais padais, 
guminėmis kulnimis, 
vertės $1.39 porai

98c

Lietuvis Kontraktinius
Suvertam šviesas ii 
elektros jiegą j nau 
jus ir senus namus ii 
mainom naujas Hanr 
pas j senas; duodami 
unt lengvo limokiji 
mo.

Metropolitan Electric
Shop

2211 W. 22nd Street
Phone Canal 2*91

NAMU
Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.

Su

Puikus patarnavimas 
visose klesose 

Europinės kelonės asme
niniai vadovaujamos

TEN IR Iš
LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

musu populiariais laivais
NBW YORK, ALBBRT BALLIH,

HAMBURO, DBUTSCHLAND.
RJtSOLUTK, RKL1ANCB. .

CUCVKLAND,

Savaitiniai išplaukimai 
Kelionė greita ir pigia 

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

Hamfiiug-Amcncan Uoc
United American Lines, Ine* 

General Agentą
177 N. Michigan Avenu«,Cbicago

NEW Y0R’ 
/II iK0 IKIKAU' 
L V U NO IR ATGAL

Plūs ¥. S. Revenue taksai

Vyrams 
darbiniai

rudi

verykai, 
padais, 
vertė $2.75

gurno 
pilna

$1.98 Gražus 39c vertės guminiai 
žiurstai *................................

Vyrams marškiniai khaki 
arba mčlino chambroy, pa- 
]>rastai $1, šia- 
me išpardavime

Vyrams vilnoniai lumber
Jacks $2.98 
vertės, už ■

A P Oi 

h o į

J .»'.Zr Vi \\ 11 11

Turkiški rankšluosčiai, 39c 9/*
vertės .............................................  “ “ w

Auting Flanel, spalvuotomis dru- < O/*
želėmis, 36 colių pločio mastui .... " “

Vaikams iki kelių kelnaitės, 
$1.49 vertės ..................................

Kūdikiams kelnaitės 39 centų 
vertės ...............................................*

10c
Puikus gingham naujų paternų 1 1 14/* 
32 colių pločio, mastui ....... ■■ ■■ '

Insertlons ir leisai vertės 50c. 
masuti po ......................................

Vaikams flanelinės kelnaitės 2 4
iki 14 metų mieros ........................A V

Vyrams kalnieriai, visokio 4
išdirbimo, kiekvienas ...................... ■■

Moterims flanelinės gown, $1 vertės ......... ..........59 c
SKLEPE i

5 pėdų Step ladder (kopėčai- d C/* 
tės), ....................... ........................57W C

SPECIALAI
Prosinimui lenta ant 4 f Q
kojų ...............  M>ArX57

St. Louis balta eina, sva- 1 A f*
rui .................................................  *

Vaškinė popiera role- 1 1/o/*
liui ............................................. JL/2C

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 

- daiktu.
'pAI yra piuku j’cigu galt taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums Hti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, 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.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Louis, U. S. A.

LISTERINE
TNROAT 
TABLETS

čMade by
Lambert Pharma. ai Co., Saint Loum, U. S. A.

Dykai krutami paveikslai, 
Musele šhoals, Ketverge, Lie
tuvių Auditorium, 8 vakaro. — 
Prašom!
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NAUJIENOS-
The Lithuanian Daily Neva

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

1739 South Halsted Street 
Chicajo, III.

Telephone Roosevėlt 8506

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Rateai 
88.00 per year in Canada. 
g.60 per year outside of Chlcafo, 

.00 per year in Chicago.
per copy.

Entered as Second Claaa Matter 
March 7th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago, Ilk. onder the act of 
March 8rd. 1876.

Chicagoja — paltui 
Metama ---------------——
Pusei metų------—
Trims mčnesiami ............
Dviem mėnesiam 
Vienam minėsiu! —____

Chicagoje per iineiiotojuai 
Viena kopija---—-----

Savaitei________-....... .
Minėsiu! -------- -----------

88.00 
4.00 
2.50 
1.50
.75

8c 
18c 
76c

17.00
8.50
1.75
1.25

.76

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben 
drovi, 1789 So. Halsted SU, Chlcaro, 
Ui - Telefonas: Roosevalt 850A.

Suvienytose Valstijose, no Cfiicagoje, 
paltui 

Metams ————, 
Pusei metų---—
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpigintąjį

Metams  88.00
Pusei metg-------------------- 4.00
Trims mėnesiams —... ... ..... 2.50

Pinigus reikia siusti palto Monoy
Orderiu kartu su užsakymu.

KARAS IR PILIETINIS KARAS

Nepersenai “Naujienose” buvo pažymėta, kad pir
mutinė komunistų internacionalo (kominterno) sekre
torė, Angelica Balabanoff, savo atsiminimuose rašo, jo- 
gei 1917 m. Leninas buvo priešingas greitam karo bai
gimui ir dėl to stojo už boikotavimą tarptautinės socia
listų konferencijos, kuri tuo laiku buvo šaukiama į 
Stockholmą. Jisai, mat, laikėsi tos nuomonės, kad juo 
ilgiau tęsis karas, tuo didesnę jisai iššauks suirutę viso
se šalyse ir tuo sėkmingiau tuomet plėtosis revoliucinis 
judėjimas. Jo obalsis, vadinasi, buvo: “Revoliucija kad 
ir čia dar taip, nors visas pasaulis pragaištų!”

Komunistų “Laisvė” mano, kad toks bolševikų vado 
nusistatymas buvęs geras, ir sako:

“Akurat, visas kapitalistinis pasaulis, t. y. vi
sas kapitalizmas. Nes ką gi kitą proletarinė revo
liucija šiandie gali nuversti arba sunaikinti?”
Ir toliaus brooklyniškis maskviečių organas aiškina:

“Leninas reikalavo, kad imperialistinis karas 
butų paverstas piliečių karu, tai yra (? “N.” Red.), 
proletarine revoliucija, kuri nušluotų kapitalizmą 
ir įvykintų tikrą taiką pasaulyje.”
Taigi išeina, kad bolševikiškas kelias į taiką veda 

per du karu: per tarptautinį karą ir per pilietinį karą. 
Po šitų dviejų karų ateina “tikra taika”.

Mes tikime, kad taip gali būt. Kai žmonės pergyve-

TRIPRD2IO MILŽI 
NO “MONKI 

BIZNIS”.

Verte B. Buiša.

kaip

rencijos

Visi turbut pamena 
prieš Tautų Sąjungos tarybos 
posėdį trijų pėdų milžinas, Lie
tuvos ministerių pirmininkas 
Voldemaras šukavo ant lenkų. 
Jis tada daug šukavo apie tai 
kaip jis ginsiąs Vilnių nuo len
kų, kad jis negryšiąs iš konfe- 

namo, jei negausiąs
Lietuvai Vilniaus ir tt. Labai 
narsiu jis rodėsi namie, kol jis 
nepasirodė svetur. Bet ką mes 
pamatėm, kai jis atsidūrė Tau
tų Sąjungos tarybos konferen
cijoje? Ten dingo visas jo 
narsumas ir jis išrodė, kaip 
gaidis ištrauktas iš. vandens. 
Bet visi tie šukavimai prieš 
lenkus, derybos konferencijoje, 
Juozo Pilsudskio išdidus “tai
ka ar karas”, visą tai buvo tik 
komedija, Voldemaro “monki 
biznis”, nes viskas buvo jau 
iškalno sutarta, dar prieš kon
ferenciją. Susitarimas buvo 
padarytas pro f. llerbačiauskui 
besilankant Varšuvoje ir Tau
tų Sąjungos tarybos konferen
cijoje buvo tik sulošta komedi
ja, kad paslėpus pirmesnį su
sitarimą ir kad Voldemaras tu
rėtų progos teisintis, 
buvo Tautų Sąjungos 
“priverstas” taikintis.

Sulošęs tą šlykščią 
ją Voldemaras betgi
tiek akyplėšiškos drąsos gryš- 
ti namo be Vilnimis ir dar per 
akis visiems meluot, buk jis 
esąs laimėtojas Vilniaus klau
sime. Kauno gi leitenantai y- 
ra tiek žiopli, kad tam įtikėjo 
ir vis dar, matyt, tiki.

Augustinas dabar vėl lošia 
naują “monki biznį” — jis ne
va priešinasi dėl derybų su

kad j is 
tarybos

komedi- 
turėjo

na du karu, tai jau beveik nieko kita jiems ir nebepasi-pakais, kurios turi įvykti dėl 
lieka, kaip tiktai būti taikoje. Nabašninkai paprastai 
yra taikus, ir didžiausia taika viešpatauja kapinėse. Po 
dviejų gi karų nabašninkų atsiranda tiek daug, kad iš
tisos šalys pasidaro panašios į kapinynus!

atsteigimo draugiškų santikių 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. Nors 
derybos ir atidėliojamos, bet 
jos vistiek ankščiau ar vėliau 

i turės įvykti, kaipo paseka Ge- 
Šitokią “taiką” įvykinti tečiaus moka ne tik civili- nevos susitarimo. Ir dabarti- 

zuoti žmonės, bet ir tamsiausi barbarai ir net laukiniai ;lis Voldemaro straksėjimas ir 
žvėrys. Vienam anekdote pasakojama apie du liutu, ku-i?u^vinias >^ltingai apie Pleč- 
iiuodu susipiovė (nepasidalindamu globiu, ai dėl kitos bandymas nukreipti žmonių a- 
kurios priežasties), ir plovėsi tol, kol nuo abiejų pasili- tidą nuo tikroje dalyko, — kad 
ko “tiktai uodegos”. Suprantama, kad tuomet tarp jų | visi žiūrėtų ir galvotų apie 
turėjo įvykti “taika”. Bet kokia nauda iš šitokios “bol- j Flečkaitį ir nematytų kokius 

žabangus pina Lietuvai jos tri- 
pėdis milžinas.

Visas tas “monki biznis” y- 
ra varomas tik tuo tikslu, kad 
ilgiau išsilaikius diktatoriaus 

I kėdėje. O to žmogiuko sūdėji-

ševikiškos taikos” tiems, kurie yra negyvi?
Panašiai yra ir su minėtojo bolševikų organo gar

binama “proletarine revoliucija”, kuri ‘turinti, anot jo, 
sunaikinti visą kapitalistinį pasaulį. Gerai. Kapitalisti
nis pasaulis, sakysime, bus sunaikintas — bet ką iš to 
turės proletarai, kuriuos kapitalizmas yra pagimdęs? inas diktatoriaus kėdėje nieko

šiu dienų proletariatas yra stambiosios pramonės 
vaisius. Be didelių fabrikų, dirbtuvių, kasyklų, geležin-

gero Lietuvai nelemia, bet vien 
didelę žalą. Kokia bus to 
“monki biznio” užbaiga, mes

kelių ir t. t. stambios darbininkų klasės negali būti, pamatysime vėliau. Bet įalima
Šiandie tos didžiosios įmonės randasi kapitalistų ranko
se (dėl to ir šių dienų visuomenės tvarka vadinasi “ka-

samtjiniai. .Imkime dabar ir sunaikinkime “visą kapita
listinį pasaulį”, t. y. kapitalistus ir jų pramones. Kas gi 
tuomet pasiliks?

Pasiliks didelė krūva žmonių — proletarų, kurie 
bus taip pat biedni, kaip buvo pirmą, tik jau nebetures 
kur dirbti ir užsipelnyti duonos kąsnį. Ar tai bus jiems 
išganymas? Ar žmonija po tos operacijos jausis laimin
gesnė? Juokinga ir prileisti tokių mintį. Užtenka juk 
pažvelgti į bolševikiškos Rusijos bado metus, atėjusius 
po karo ir pilietinio karo, kad butų matyt, kur ta leni- 
niška taktika veda.

Žmonėms, kurie dar nori gyventi, o ypatingai dar
bininkų klasei, kuri nori ne tik gyventi, bet iškovoti 
sau ir visai žmonijai geresnes gyvenimo sąlygas, bolše
vizmo kelias yra visąi nepriimtinas. Ne naujas karas 
po karo, bet — taika! Ne sunaikinimas to, kas sunkiu 
žmonių darbu sutverta, bet paėmimas į naujas rankas 
ir teisingesnis sutvarkymas!

drąsiai spėti, kad Voldemaras 
ir dabar jau yra susitaręs su 
lenkais, nes tuo tikslu važinė
je Varšuvon kitas 
M. Biržiška.

Dabar visas tas 
uis” yra varomas

profesorius,

; Apie įvairius Dalykus ;
Antireliginio judeji 

mo pradžia
Skepticizmo pradžia. — Reli

giški persekiojimai. — Angli
jos rašytojai. — Dvasiškijos 
patvirkimas.—Deistai ir te
istai.—Skepticizmas prieš re
formacijos laikus. — Thomas 
Paine ir kiti žymus amerikie
čiai.— Fridrikas Didysis. —- 
Vokiečių rašytojai.— Voltai- 
re kaipo skepticizmo populia- 
rizatorius.

Sakoma, kad Roma buvo pa
statyta ne į vieną dienų. Tas 
posakis tinkamai apibudina 
vienokios ar kitokios rųšies ju
dėjimą. Jokis stambesnis žmo
nių judėjimas negimsta iš ku
rio nors Jupiterio smagenų. 
Butų tad klaida manyti, kad 
naujovinis skepticizmas prasi
dėjo su Voltaire’u. Pradžios 
tam judėjimui reikia ieškoti vi
duramžiuose. Garsusis poetas 
Dante sako, jog jau jo laikais 
Florencijoj buvo nemažas bū
rys radikališkų skeptikų. Bet 
tai buvo pavojinga skeptikams 
gadynė. Visoj Europoj “Dievo 
garbei” ruko laužai. Ant tų 
laužų buvo deginami “eretikai”, 
kurie drįso savistoviai galvoti. 
Tamsumo ir prietarų rukai, ku
rie laikė apgaubę Europą, pa
mažėl ėmė nykti. Tai atsitiko 
renesanso ir reformacijos lai
kais, kuomet popiežijai tapo 
aplaužyti ragai.

Moderniškasis skepticizmas, 
sako Joseph McCabe, gimė apie 
1677 m. Anglijoj. Tiesa, to ju
dėjimo perai įsigavo iš užsienio 
—Italijos ir Francijos. Anglija 
tuo laiku palyginamai buvo 
daug laisvesnė, negu kitos Eu
ropos valstybės. Pačioj Angli
joj šešiolikto šimtmečio pabai
goj atsirado rašytojų su racio- 
nališkais ir skeptiškais palinki
mais. Labai galima, kad net 
Shakespeare’as buvo racionalis
tas.

O kas dėjosi kitose Eurč’pes 
dalyse? 1600 m. buvo sudegin
tas Giordand Bruno, nes jo mo
kslas nepatiko Romos 
čiai.

Apie 17 šimtmečio
Anglijoj pradėjo platintis grai
kų ir romėnų literatūra, kuri 
padarė didelės įtakos. Be to, 
kritiškas biblijos skaitymas irgi 
pastūmėjo prie skepticizmo. 
Protaujantys žmonės pamatė, 
jog biblija nėra “Dievo žodis”, 
bet senovės pasakų ir padavi
mų rinkinys.

1677 m. pasirodė vyskupo 
Stellinglleeto atsakymas skep
tikams (“Laiškas deistui”). 
Nuo vidurio septyniolikto iki 
vidurio aštuoniolikto šimtmečio 
Anglijoj buvo vįsa eilė gabių su 
skeptiškais palinkimais rašyto
jų, kaip tai: Herbert, Blonnet, 
Tindal, Toland, Collins ir kiti. 
Puritonizmo despotizmas pasi
baigė. šąlis laisviau atsikvėpė. 
Žmonės pamatė, jog tarp dva
siškių yra įsigalėjusi korupcija. 
Vyskupai sų savo sugulovėmis 
Londone sėdėdavo prie vieno 
stalo. Niekam nebuvo paslap
tis, kad valstybės vyrai savo 
nelegališkai gimusioms sunums 
išsirūpindavo vyskupų vietas. 
Toks anglikonų bažnyčios iš- 
gverimas, žinoma, dar labiau 
sustiprino skeptikų poziciją.

Tų laikų skeptikai buvo žino
mi kaipo deistai, t. y. žmonės, 
kurie tikėjo j Dievą, bet atme
tė visus stebuklus ir reveliaci- 
jas, ir tokiu budu atmetė krikš-

bažny-

vidurį

Edgar Poe

Trys sekmadieniai vienoje savaitėje

Mandagus akiplėšiškumas
Turtingo pirklio šeimynoj 

svečiai. Viena ponia kreipiasi 
į savo vyrą:

duok man ubuo-

kuri valanda.
svečias klausia:

— Sakykite, kode! jus savo 
vyrą vadinate Idučiu, juk jis

- 1 d u t i,

__ Tatai mažybinis vardas.
Paaiškina ponia. —• Namie

aš jį vadinu stačiai idiotu.

Darbo paskirstymas
—įsivaizduok tamsta, ponas 

Bužigzove! Ateinu šiandie į 
kontorą ir randu buhalterį be
bučiuojantį mano žmoną! Teks 
pašalint? •s*

—Nu, tai kas čia tokio, po
nas Nochimkovitč, Ar-gi tam
sta nežinai savo žmonos? Be
ne jis pirmas?

Nu, taip, tai taip, bet kam

jis tai daro darbo valandomis?!

“monki biz- 
prirengimui 

publikos prie galutino akto, 
kuris tikrenybėje jau y- 
ra sutartas ir neužilgo bus vie
šai suloštas tik dėl formalu
mo, dėl svieto akių. O visi 
Voldemaro išsisukinėjimai, vi
si atidėliojimai derybų, visi jo 
šukavimai yra daromi tik tam, 
kad pasirodyti, jog jis esąs ne
kaltas, kad taikintis su lenkais 
jį neva privertusi Tautų Sąjun
gos taryba. Todėl jis ir reika
lauja, kad tose viešose “dery
bose” su lenkais dalyvautų ir 
Tautų Sąjungos atstovas. To
dėl ir varoma “monki biznį”, 
kad paslėpti nuo Lietuvos liau
dies šalies išdavystę ir įtikinti 
tuos Kauno vėplas leitenantus, 
kad jie ir toliau palaikytų siū
buojančią diktatoriaus kėdę. 
Tie gi ištempę savo 'kupras 
vis • dar ją palaiko, veikiausia 
ne be išrokavimų, nes juk 
tie leitenantai daugumoj yra 
lenkai, kuriems galbūt labiau 
rupi Lenkijos labas, o ne Lie
tuva. —Miksas.

Dykai krutami paveikslai, 
Musele Shoals, Ketverge, Lie
tuvių Auditorium, 8 vakaro. — 
Prašom!

Moderniškoji literatūra ne
praveda aiškios linijos tarp (le
istų ir teistų. Teistas, tiksliai 
kalbant, yra bile žmogus, kuris 
tiki į Dievų; stebuklais jis gali 
tikėti ir gali netikėti. Kiekvie
nas krikščionis yra teistas. De
lstas tiki j Dievų ir nemirtin
gumą, bet j religiją žiuri kaipo 
j evoliucijos padaru. Senovėj 

racionalistai (žmonės, kurie va-

tra- 
be- 
bus 
per 
mė

platinosi ap
tilo daugiau 
“atskalūnų”.

pabrėžia fak- 
reformacijos lai-

no, — su visu savo kraičiu — 
kaip tik aš perka)besiu jos dė
dę Bemgedžerą. Nabagei buvo 
vos tik šešiolika metų, ir iki

Kuomet aš

visai mažai 
žmonių ir 
Kai atsira- 

ir apšviestų 
skepticizmas 
augti. Pra- 

išsivysty-

prade

(Apysakaitė)
Ach tu, atkaklus seniukšti! 
mintimis kreipiausi aš syki į 

dėdę Bemgedžerą, su piktumu 
gniauždamas kumštį, — irgi, 
tarp kitko, tik mintyse.

Taip, tik mintimis, (ii ištikę 
rųjų, tas ką aš galvojau, šiek 
tiek skyrėsi nuo to, ką aš tik
rumoj padariau.
pravėriau duris j dėdės kamba
rį, senis sėdėjo, kojas ištiesęs 
link židinio, laikydamas ranko
se puodelį su alumi, jis kuo 
sąžiningiausiai pildė senos dai
nos patarimų:

Pripildyk ištuštėjusį bakaiti, 
Pilnų—ligi dugno tuštink!
—Brangus dėde,

jau aš, tyliai pravėręs jo kam
bario duris ir'su saldžia veido 
išraiška artindamasis prie jo, 
—Tamsta visuomet buvot taip 
prielankus link manęs ir tiek 
sykių patvirtinot savo gerumų, 
jog aš neabejoju kas link jūsų 
pagelbos ir šį karių.

—Tęski, berniuke tęski! — 
prakošė dėdė.

—Aš įsitikinęs, brangusis dė
de, (kad tave, kur senų -skarė
dą), kad jus rimtai nesipriešin- 
sit musų vedyboms su Ket. 
Juk tamsta tik juokavot, ar 
netiesa? O tamsta toks šposi
ninkas dėdyti, ha-ha-ha!

—riHa-ha-ha! — sugriebė dė
dė. — Sitai tas tai tiesa, šimts

dės sutiktoji^, sulig savo nuo
žiūros naudotis kapitalu. «• Bet 
dėdė buvo neperkalbamas, ne
žiūrint į visus musų maldavi
mus.

Rodėsi pats biblijos .Jobas 
imtų rugoti matant, kaip jis 
tyčiojasi iš musų, lyg kalinas 
su žiurkėmis, širdies gilumoje 
dėdė buvo patenkintas musų 
nutarimu ir mielu noru padė
tų dešimtį tūkstančių svarų iš 
savo kišenės, jei Ket neturėtų 
kraičio. Bet jam reikėjo tinka
mos priežasties, kad nusilenkti 
musų maldavimams.

Musų klaida buvo tame, kad 
mes patys pradėjome rūpintis 
apie savo vestuves, — gi prie 
tokių aplinkybių 
nebepajėgė ne 
mums.

Dėdė 
sisakyti 
žio, bet
vo visaip aiškinti-ir iškraipy
ti šito savojo žodžio prasmę, 
vien tik, kad pasilikti ištikimu 
raidei.

Tuomi tai ir pasinaudojo gu
dri Ket neužilgo po mano reik
šmingo pasikalbėjimo su dėde.

prieštarauti

skaitė už 
nuo sykį duotojo žod- 
už tat pasirengęs bu-

nešlovę ai-

apie deizmą 
pažymėtinas

—Na, aš taip ir žinojau! O 
dabar, brangusis dėde, aš ir 
Ket lauksime tik iš jūsų nu
rodymo... kaslink laiko... žod
žiu pasakius, brangus . dėdyti, 
ant kuomet, sulyg jūsų nuomo
nės, butų visų patogiausia 
skirti musų vestuves?

—Ha-ha-ha! Ilo-ho-ho!... 
hi-lv... Tai puiku!

—Mielas dėdukai, koks tam
sta linksmas! Dabar lieka tik

nutiko. Likimo lemta buvo, kad 
tarp pažįstamų mano sužieduo
tinės atsirastų du jūreiviai, 
nesai grįžusieji į Angliju ]>o 
aplink pasaulio plaukiojimo.

Sųvaičių už trijų po atmin-

pa-

Hi-

1

duojasi sveiku protu, o ne 
dicijomis) buvo vadinami 
dieviais ir skeptikais, čia 
ne pro šalį priminti, jog 
pastaruosius dvejetą šimtų
tų tarp apšviestų žmonių ne 
mažai buvo anti-krikščionių.

Ir juo labiau 
švieta ir spauda, 
atsirado tikėjimo 
Katalikai tankiai 
tą, jog prieš
kus skepticizmas buvo neveik 
nežinomas. Bet jie užmiršta 
tris labai svarbius dalykus: 
skeptikai tais laikais buvo de
ginami ant laužų, 
tebuvo apšviestų 
skaitymui knygų, 
do daugiau knygų 
žmonių, tąsyk ir 
pradėjo smarkiau 
monės ir prekybos
mas žymiai prisidėjo prie išug
dymo vidurinio luomo: pirklių, 
daktarų, advokatų, politikierių, 
rašytojų, artistų, ctc. Tie žmo
nės skaitė Anglijos deistų raš
tus. Jie taipgi susipažino ir su 
franeuzų skeptikais.

Skepticizmas įsitvirtino pirm 
negu mokslas padarė įtakos 
žmonėms. įdomu pažymėti, 
kad žymesnieji Amerikos istori
jos vyrai buvo deistai. Garsu
sis Thomas Paine, kurį igno- 
rantiškai Rooseveltas pavadino 
purvinu ateistu, buvo vienas 
žymiausių deistų skepticizmo 
istorijoj. Jis tikėjo į Dievą, 
bet atmetė krikščionybę. Benja- 
min Franklinas irgi buvo dels
tas. Apie tai jis pats kalba 
savo raštuose. Wa^hing,tonas 
ir Jeffersonas buvo skeptikai.

Tai nėra iš piršto išlaužta. 
E n c y c 1 o p a e d i a Britą n- 
n i c a straipsnyj 
sako, jog labiau
faktas yra tas, kad svarbiausi 
Amerikos nepriklausomybės ka
ro laikų politikai buvo aiškus 
deistai (“More certain, and also 
more striking, is the fact that 
the leading statesmen in the 
American War of Independence 
were emphatically Deists”).

Prūsijos karalius, Fridrikas 
Didysis, išmintingiausias tų lai
kų Europos monarchas, buvo 
(leistas. Jam viešpataujant, 
Vokietija, kuri buvo pasibaisė
tino religinio karo nukamuota, 
pradėjo atsigauti. Atsirado fi
losofų ir rašytojų, kurių skep
tiški raštai vis labiau ir labiau 
ėmė platintis.

Prancūzai irgi iškovojo sau 
didesnės laisvės. Po protesto- 
nų skerdynių jėzuitai tapo iš
guiti už savo nešvarius darbus, 
žmonėms nusibodo klausytis 
teologiškų ginčų tarp jėzuitų 
ir jansenistų. /

Prancūzai pasižymi sąmojin
gumu. Jie. greit pastebi prie
šingumus ir moka juos tinka
mai įvertinti, štai kodėl tarp 
jų didelį pasisekimą turėjo Vol- 
taire’o raštai. Deizmo idėjo
mis Voltaire užsikrėtė Anglijoj 
begyvendamas. Anglijos filoso
fų raštai buvo gan sunkus skai
tyti. Kas kita su Voltaire’o. 
Jo raštai buvo gyvi, sklandus ir 
pilni jumoro bei sarkazmo, 
žmonės su didžiausiu pamėgimu 
juos skaitė ir juokėsi, — juo
kėsi iš tų nesąmonių, 
skelbė dvasiškiai. Ir 
giau žmonės juokėsi, 
gijos įtaka mažėjo.
kaip sako McCabe, Voltaire bu
vo žymiausias deizmo populia- 
rizatorius, kuris gal daugiau, 
negu bila kas kitas, prisidėjo 
prie to, jog skepticizmas ėmė 
įsigalėti visame pasaulyj.

- Ką? Tikrai paskirti?
—Taip, dėdyti, jei būtumėt 

geras...
—Tu nori tikrai paskirti 

laiką? Gerai Bobbi, taip ir būt, 
patenkinsiu Ųive.

—Ach, mielas dėdyti!...
—Lukterėk. Ir taip, aš duo

du visišką sutikimą. Šiandie 
sekmadienis taip? Gerai. Taigi 
klausykis: gali vestis su Ket, 
na, kuomet gi čia butų?.. Kuo
met bus trys sekmadieniai vie
noje savaitėje! Ką-gi tu akis 
išsprogdinai? Sakau gi tau: 
vestuvės tavo bus tada, kai 
trys sekmadieniai pripuls iš 
eiles vienoje savaitėje. Nė vie
na diena anksčiau! Pats žinai 
mane, mąno žodis nepermaino- 
mas. O dabar nešdinkis! — Ir 
jis vėl ėmėsi už alų. Aš-gi, lyg 
pamišęs išbėgau iš kambario.

Mano dėdė, Remgedžcras, 
buvo vienu žodžiu labai mei
lus senukas, bet turėjo savo 
keistas puses. Jis būdamas la
bai geros širdies, dėka nusista
tymui prieštarauti, įgyjo tar
tie daugelio, gerai jo nepažino
jusių, šykštuolio vardą.

Jame, lyg kipšas priešinimo
si, rodos, butų 
ir į kiekvieną

kurias 
juo dau- 
tuo reli- 

žodžiu,

jsigyvendinęs, 
klausimų jis 
“ne!” Bet ga- 
pasi kalbėjimų, 
neatsitikdavo,

po piet aš drauge su tais jū
reiviais užsukau pas dėdę pa
sisvečiuoti. Apie pusvalandį 
mes šnekučiavome apie viso
kius mažmožius, kolei pasikal
bėjimas nenukrypo sekančiai:

Kapitonas Pratas. Ištisus me
tus aš išbuvau kelionėje. Kaip 
Dievų myliu, šiandie kaip sy
kis metinės mano iškeliavimo! 
Ar prisimenat, m-r Remgedže- 
rai, kaip aš užėjau pas jus at
sisveikinti lygiai metai tam at
gal? Ir nuostabu, kad čia pat 
sėdi musų draugas Stniserto- 
nas, kuris irgi juk plaukiojo 
ištisus metus.

Kapitonas Smisertonas. Taip, 
metai beveik. Atmenat, m-r 
Remgedži rai, kaip aš užėjau 
pas jus atsisveikinti?

Dėdė. Kaip-gi! Ištiktųjų da
lykas stebėtinas jūsų abiejų 
nebuvo lygiai melai. Nuosta
bus* supuolimas.

Ket. Tuo labiau, kad kapi
tonas Pratas ir kapitonas Smi
sertonas keliavo visai skirtin
gais keliais: pirmasis aplenkė 
Gerosios Vilties ragą, o antra
sis — Hurno ragų.

Dėdė. T ame ir dalykas. Vie
nas plaukė į rytus, antras — 
į vakarus ir abu apkeliavo ap
link žemės rutuli.

Aš. (greitai), 
mėt, 
mis 
apie 
men

Ar neužeitu- 
ponai, ryt praleisti su mu- 
vakarų ? Pasikalbėtumėni 
tamstų keliones, suloštu- 
vista ir..

(Bus daugiau)

PIRMYN naujas ,Nr. 7 
tik ką iš Vilniaus atėjo. Ga
lima gauti Naujienose. Kai
na 10 centų.

ATĖJO “Kultūros” No. 1.

lų-gale, po ilgų 
beveik niekad 
kad prašymas pasiliktų neišpil
dytas. Mažai kas tiek gero pa
dare, kiek jis buvo padaręs — 
ir tuo pačiu laiku taip nenoro
mis, kaip jis.

Po mirties mano tėvų, pali
kęs našlaičiu, aš visą laiką bu
vau auklėjamas ir gyvenau pas 
seną dėdę. Juokdaris, gal-but, 
savaip ir mylėjo mane, nors 
uetaip, kaip savo anūkę Ket. 
Iš pirmų metų jis lankiai iš- 
perdavo man kailį. Nuo penkių 
metų iki penkiolikos baugino 
pataisos namais; nuo penkioli
kos iki dvidešimties kasdien 
grasino išvaryti mane be ska
tiko pinigų, l’ž lai aš turėjau 
ištikimą draugę Ket.
puiki mergaite ir kuo

Sustiprina Silpnus Nervus 
ir Neveiklius Organus

Nevirškinimą*, silpna* skilvy*, prastas ape
titas, silpntK kccpnys, inkstų ar pūsles tru- 
bcliai, užkietėjimas, silpnumas, nusilpę ner
vai veiklus kiti svarbus kūno organai, grei
tai pasveiksta vartojant Nuga-Tone, nuo tų 
puikių sveikatos ir stiprumo budavotojų*. ku
rios yra suteikusios didžiausios laimės Bil
ijonams vyrų i/ moterų luiko paskutiniųjų 
35 metų.

Pabandykit Nuga-Tone ir jus tiesiog nu- 
sistebesit kaip greit jums pranyks skaudėji
mai ir kitokie nensmagumai. Nuga-Tone tei
kia kiniui turtingą, raudoną kraują, stiprius 
nervus- padaro stipresnius vyrus ir moteris. 
Nusipirkit butelį šiandien ir pabandykit tas 
puikias gyduoles. Jos yru parduodamos ap- 
tiekose su tikra garantija, kad suteiks pilną 
užga‘.ėdinimą arba pinigai bus grąžinami. 
Neimkit imitacijų—niekas negali užmti vie
tos N uga-Tone.

Kaina 45c.
.Ii buvo 
gražiau

siai niatiy pareiškė, jog bus ma-

Tek Boulevard 0214
Plum'bing, Heating 

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

4604 8o. Paelina Stw Clicago, III.

* ’
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Lietuvių

Cicero
Pilka ir Vanagaitis vaidins 

“Aušros sūnys”.

Raudonos Rožės Kliubas vi
sada parūpina savo parengi
mui nepaprastą programą. Štai 
ir dabar 25 kovo vakarui Liuo- 
sybės svetainėje pasamdė pa
tį geriausį su pačiais žymiau
siais Chicagojc artistais veika
lą. Bus atvaidinta iš lietuvių

— “kontrobančikų” 
garsus 4 veiksmų 

Aušros sūnus”.

knygnešių 
gyvenimo 
veikalas “Aušros sūnus”. Tą 
veikalą pernai art. Pilkos kom-1 
panija porą syk lošė dideliam 
downtown teatre, o dabar pa
rodys cicerieČiams.

Vanagas ir Pilka vaidins 
svarbiausias roles, o Dundulie
nė, Milerienė, Zavistaitė, Ke
mėšis, Liutkevičius, Vaitekū
nas ir kiti ateis jiems į pagel- 
bą. —Kep.

Cicero
Improvement klubas.

Trečiadienio vakare įvyko 
skaitlingas susirinkimas pas 
Lukštą išklausyti raportų įvai
rių komisijų. Kai kurios komi
sijų panaikintos, kitos gi palik
tos veikti toliau.

Tarpt* kita ko buvo nutarta 
eiti į Town Hali (miesto tary
bos) susirinkimą, kur bus įtei
kta peticija, reikalaujanti tam 
tikrų pagerinimų. Kam laikas 
leis dalyvauti tame susirinki
me ir paremti savus reikalavi
mus, tai dalyvaukite ir parem
kite.

O jeigu busime gyvi ir svei
ki, tai birželio 24 d. turėsime 
išvažiavimą į Shuts Grove, Ri- 
ver Side.

Beje, nutarta šaukti ekstra 
susirinkimą pirm įvyksiant 
miestelio valdininkų rinkimams, 
idant aptarus, už ką namų sa
vininkai turėtų balsuot. Juk 
yra svarbu turėt gerus valdi-

Cicero

Taksų Mokėjimas
Prisiartino

Jau

Taksų bilos bus išsiunti-

Knygos yra prirengiamos 
per County Clerką ir bus 
veikiai 
sui.

priduotos šiam ofi-

Bilos
dieną vėliau po pridavimui

bus išsiuntinėtos

Taksų mokėtojams 
duota ganėtinai laiko 
apsimokėjimo taksų.

bus 
dėl

Didumas taksų mokėjimo 
bus toks pat kaip ir perei
tą metą.

Visos informacijos bus 
prisiųstos kartu su taksų 
bilomis.

T1MOTHY J. BUCKLEY, 
Collector Town of Cicero

Dykai krutanti paveikslai, 
Musele Shoals, Ketverge, Lie
tuvių Auditorium, 8 vakaro. — 
Prašom.’

ninkus. žinoma, prieš rinki
mus visi yra “geri”. Svarbu 
betgi išrinkti tokius, kurie bu
tų geri ir po rinkimų, štai ko
dėl reikalinga apkalbėti už ką 
balsuoti. Dabartiniai valdinin
kai yra jau tarnavę po kelioli
ka metų. Jų darbai žinomi. 
Balsavimo diena parodys, ar 
piliečiai mano, kad tie valdinin
kai verti pasilikti valdyboje, 
ar ne. —Tas pats.

Roseland
RatelioLiet. Scenos Mvlėt. 

susirinkimas atsibuvo 6 d. ko
vo. Tarpe įvairių raportų bu
vo ir komisijos raportas nuo 
buvusio Ratelio vakaro “Kal
vio duktė”. Vakaras įvyko va*; 
sario 5 d. Ačiū rateliečių ijr 
Ratelio rėmėjų pasidarbavimui 
vakaras nusisekė kuogeriau- 
siai. įplaukų buvo arti ketu
rių šimtų dolerių. Nežiūrint 
to, kad prisirengimui prie va
karo buvo daug išlaidų, visgi 
$10D pelno liko.

Iš kalno tikėtų pardavinėji
mui daugiausia pasidarbavo p. 
K. Kenstavičienė, kuri parda
vė net 39 tikėtus, V. Preikšą

tis tais parengimais. Užtai ko
munistai ir šmeižia Ratelį kiek 
galėdami, ir jie šmeiš dar dau
giau, kada matys, jog daugiau 

. ir daugiau jų
lankyti Ratelio

J “Vilnies” 
šmeižtus visai 
ti atydos: jų tos koresponden
cijos yra rašomos iš pilvo, o 
ne iš galvos. Pusžemaitis pra
deda rašyti iš Roselando, o nu
važiuoja į Indiana Ilarbor, So. 
Chieago, Burnside; užkliudo 
“Naujienas,” “Tėvynę,” nuva
žiuoja į Rusiją, C.hiniją ir ki

ltus kraštus. Arba paimk “Vil
nį” — rasi “Roselando žinios”, 
apie Roselandą nė vieno žode- 

Įlio; parašyta visai apie kitą 
apieEnkę. Todėl atsakinėti į 
“Vilnies” šmeižtus butų savęs 
žeminimas. To ir užteks.

Dar buvo pranešta, kad R. 
p. Valienė, serganti, nu- 
pasiųsti jai vazoną kviet-

—Rep.

sekėjų pradeda 
parengimus.

korespondentų
nereikia' kreip-

S

Chicagos Lietuviu Ekskursija

narė.
tarta

J. Vaičkaus žodis 
lietuvių visuomenei

ir 
jų

pa-
My-

kilo niw 
tikrenybes

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

CHICAGO, ILL.

Dykai kintami paveikslai, 
Musele Shoals, Ketverge, Lie
tuviu Auditorium, S vakaro. — 
Prašom!

aš esąs partijos

T

PuČkorienė — 11, kiti — ma
žiau. Ne nariai ratelio: M. Kal- 
nikas, 10; A. Dabravolskis, 4; 
viso per šalį tikėtų parduota 
110. Reikia pažymėti, kad p. 
K. Kenstavičienė jau antru sy
kiu po tiek tikėtų parduoda. 
Mes žinome, kad ne kiekvienas 
perka tikėtus. Ratelis įvertina 
jos pasidarbavimą ir taria a- 
čiu. Ačiū ir visiems tiems, ku
rie šiokiu ar kitokiu budu 
sidarbavo Lietuvių Scenos 
lėtojų Ratelio labui.

Komisija pranešė, 
kalas “Kalvio Duktė

ad vei- 
bus at

kartotas bažnytinėje svetainė
je balandžio 8 dieną.

Nutarta surengti vakarienę 
užbaigimui žiemos sezono Ra-j 
telio nariams ir tiems, kuri<| 
Rateliui darbuojasi.

Dar buvo pakeltas 
ką Ratelis mano 
“Vilnies” šmeižikais,

klausimas! 
daryt su| 
kurie nuo-l 

lat šmeižia Ratelį ir Ratelio na
rius. čia rimtų diskusijų ne
buvo. Tik buvo pažymėta, kad’ 
komunistai ir jų laikraščiai ir 
yra leidžiami, kad šmeižti 
niekinti visus, kurie nėra
kontrolėje, o labiausia tuos, ku
rie turi žmonių pritarimo.

L. S. M. Ratelio parengimai 
įrodė komunistams, kad tiktai 
Ratelis ir tegali sutraukti taip 
skaitlingą publiką j savo pa
rengimus, o ne komunistai. O 
kas dar komunistams blogiau
sia, tai kad net jų kontrolėj!
esantys žmonės pradėjo lanky
ti Ratelio parengimus ir gerė-

Rusiškos ir Turkišk
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

Gegužio 2-rą dieną, 1928
Kadangi neretai tenka nugir

sti kalbanI arba pastebėti spau
doje, kad 
žmogus ir priklausąs net prie 
fašistų, tai reikalas 
šviesti tą dalyką umvuvuvb 

šviesoje, kad nebūtų suklaidin-’ 
ta visuomenė.

Turiu garbūs pareikšti plačiai 
lietuvių visuomenei, kad aš( 
nei Rusijoj, nei Lietuvoj, nei 
Amerikos Suv. Valstijose ne
priklausiau niekados ir dabar 
nepriklausau jokiai partijai.

Esu laisvas menininkas, ma
no gyvenimo tikslas kelti žmo
nijoje kullurą, skleisti menę 
idėjas ir per jas žadinti žmo
nių širdyse gilesnio žmonišku
mo jausmus.

Žmogaus gyvenimas taip 
trumpas, kad stačiai butų neiš-

tis, todėl aš, jau nuo mažens 
pasirinkau vieną meno barą —• 
meno idealams tarnauti visa sa
vo amžių. Dabar aišku, kad 
visos tos kalbos ar įvairus sa-' 
tiriški pastebėjimai spaudoje,/ 
apie mano party viškmną nepa 
matuoti. —J. Vaičkus.

$1,000 DOVANŲ
Parodykit mums geresnį iflvestmenįą 

už 35c. negu slovikėlis

Just — It Ointment
Ir $1.000 bus Jūsų. Just — lt Ointment 

yra patikrinta l'AGELBA nuo Galvos, Kruti
nės SLOGI. Džiovinu ir gydo Persikirtimus, 
Nudegimus, SRuusinus ir turi IOO kitokių 
artoilmu.

TIKTAI $5 PILNA
Turiu 43 metų patyrimą gydyme ------ —-----negalėjo jumis išgydyti, utsilankyBcit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą Įir.ą ir jei aš apsiimaiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas Ūkią specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino ifiegzaminavimo
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:3® vakare.

Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų. ♦
J

Iš New Yorko Klaipėdon
be persėdimo

Baltic America Line
Laivu LI I L AMA

Kompozitorius

st. Šimkus
%

Palydovas

Tai bus smagi, mokslinga, įspūdinga

ir naudinga kelionė. Lietuvon pribus

prieš dideles iškilmes 10 m. Lietuvos

nepriklausomybės apvaikščiojimą

Pradėkite Prisirengimą Tuojaus!
Sekamose vietose patarnaus jums

AR JUMS REIKIA PINIGU?
1 - 2 ir 3 MORGICIAMS

Eighteenlh Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankovvski, pres. C. J. Dankovvski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

/

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

V. STULPINAS
3255 So. Halsted St

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St.

J. J. ZOLP
4659 So. Paulina St.

- y

IMPERFECT IN ORIGINAL
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North Side

Klaidos pataisymas
Vakarykštės dienos “Naujie

nose’’, dėl zecerių neapsižiurė- 
įimo, įsiskverlie nemaloni klai
da “Naujienų” koncerto apra
šyme. Iš aprašymo buvo išim
ta sekanti jo dalis:

Pasirodo musų geriausias 
dainininkas J. Babravičius. Jį 
jau pasitinkama aplodismentų 
audra. Bet greit nutyla ir 
visa ši milžiniška minia pa
virsta vien klausa. Bodos, 
kiekvienas ir kvėpuoti susto
ja, kad tik nepraleidus nė 
vieno dainos garso. Ir tik dai
nai pasibaigus, 
džiausiu audra 
Ploja ir ploja 
dainininką dar 
nuoti
ravičių net 
sudainuoti:
“Aš bijau pasakyt,” i 
viatos1
rę aukštai, 
bakūžė samanota“ 
ilalų kalba. Bet ir to publi
kai mažai. Ji norėtų, kad dai
nuotų 
rodos, 
niekad

Northsidė pasidarė lietuvių 
pramogų centras. Praeitą sek
madieni čionai įvyko “Naujie
nų” koncertas. Ateinant) šešta
dienį, kovo 17 d., Liuosybes 
svetainėj LSS 81 kuopa stato 
scenoje trumpą komediją “Te- 
odolindą”. Veikalas trumpas, 
juokingas ir įdomus.

Lošimui pasibaigus bus šo
kiai. Muzikantai paimti geri, 
todėl šokių mėgėjai turės progą 
smagiai pasišokti ir linksmai 
praleisti vakarą. —Koresp.

---------------------------- r -------
107-tos gt. ir Indiana Avė.
Pradžia kaip 7:15 vai. vakaro.

Kviečia visus
Golden Štai* Basket Bali 

direktorius.

Marąuette Park
Laidotuvės a. a. Vaclovo 

Nevardausko

Velionis Vaclovas mirė su
laukęs 71 m. J Ameriką atke
liavo dar jaunas būdamas. Ke-

Roseland
Golden S ta r.

basketbolo sezonu

Lietuvių bylos 
teismuose

Dailės milžinai

Chicago 
No. B. 

159285, Circuit Crt., dėl $5,000. 
prieš

Paul Diek na prieš
Surface Lines, bylos

Bernice Kurczewski
John Kurczevvski, bylos No. B. 
159266, Circuit Crt., divorsas.

Auna Kazlawskas prieš Mi
ke Kazlawskas, bylos No. B. 
159279, Circuit Crt., divorsas.

Stanley Dūkas prieš E. A. 
Nelson, bylos No. 472,876, Su
perior Crt., dėl $10,006.

Petras Gribas prieš John ir 
Josie Gribaš, bylos No. 472- 
878, Superior Crt., dėl notos 
$2307.02.

Whit Co. prieš Joseph. Kad-

šiemet Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės 22 kuopos nariai 
gauna puikią knygą, užvardy- 
tą “Dailės milžinai”. Knyga di
dele formato, dailiais apdarais, 
250 puslapių, iliustruotą įvai
riais piešiniais, paradyta labai 
lengva kalba ir įdomi skaity
mui. Joje plačiai aprašomi 
įžymiausi Lietuvos

ir 
dailininkai, 
kuopos na- 

aplaikyta 
ir randasi

r 
H

pasipila di- 
aplodismentų. 
iki neišprašo 
daugiau dai-

Ir taip išprašė J. Bab- 
keturias dainas 

A. Vanagaičio 
Tra-

Pakelkini mes tau- 
S. Šimkaus “Kur 

ir vieną

šio
Golden Star jauktu! lošti 
visokiais jauktais, susidedan- 

iš visokių tautų. Musų 
jauktas yra lošęs su ita- 
lenkais, vokiečiais ir ki- 
Bet dar neprisiėjo ne sy- 

airiais.” 
Boselandą atsi- 
airių jauktas.

čiais 
klubo

tuvą, paskutiniu kartu tik po
ra metų atgal. Lietuvoj paliko 
gražų ūkį, kuris randasi Telšių 
parapijoj, Vigantiškių kaime.

i Velionis buvo gana gerai pamo- vo. pries JuaciHl. rū
kytas žmogus. Paėjo, iš turtin- zevich ir kjtus> byios No. B. 
gos šeimynos, todėl ir šeimyną J59283, Circuit Crt., dėl $1250. 

prieš 
Amerikoj pini- Chester Kubiszewski, bylos No. 

Crt., divor-

riams, joge i knyga 
tik šiomis dienomis 
pas kuopos raštininką, 3108 So. 
Halsted st. —Kuopos valdyba.

tais 
kį lošti su grynais 
Kovo 17-tą į 
lankys grynai 
tai yra, J. E 
Tas jauktas yra globojamas

teko, , , .
i su stengėsi juogeriau išmokipti., Frances Kubiszewski

Pats būdamas 
gus siuntė vaikams mokslui, i» 
nors ir jiems Lietuvoj būnant Si 
netruko pinigų. | h. Dobrath prie

Velionis Vaclovas paliko dide- kevvicz ir Anton 
liame nuliūdime moterį 
mierą, 
Alfonsą, 
Bronisę 
Bartkienę,

Rodo paveikslus iš 
Lietuvos

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit ifi įplaukų, pakeliam 

pamuš, jdedam porčius, statom murinius ir medinius garažus, 

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

Income Tax
Patarna vima s

Del patogumo musų kostumerių, mes

turime Income Taxų atstovą, kuris

ir dainuotų amžinai: 
niekad nenusibostų, 
nepavargtų 

Babravičiaus 
dainavo jis,

klausy- 
dainavi-

mo. O.
suomet, žavėjončiai.

Bet publikos pilna, salė 
troški; sunku ir publikai ne
sijudinant stovėti, sunku ir 
dainininkams dainuoti. Daro
ma pertrauka.

Ji tapo nukelta penktan pus
lapiu ir sumaišyta su smulkio
mis Chicagos žiniomis.

Chicagos politikieriaus — Coun-i vičienę ir 
ty Assesor J. E. Conroy. Ir kiutę. 
kaipo globotojas yra airis, taip 
ir visi lošikai yra 
Jie tu r labai gerą 
sezoną dar nėra 
vieno susirėmimo, 
su kovo 17 d. jie 
sezoną, kaip ir Golden Stars, 
tai jie sutiko lošti pas mus. 

kaip musų vedėjas 
jis norėjęs, idant ai- 

loštų su mumis ankščiau, 
jie nustatė dieną patys, nepamiršo, 
dabar išeina aikštėn, ko-j vainikų prie jo karsto; 

17 d. kovo, bet ne vėliau 
Mat, kaip airiai, 

zababo- 
Kovo 17 d. yra St. Pat-

tikri airiai, 
rekordą, šį 
pralošę nė 
Ir kadangi 
baigia savo

Bridgeportas
1Š Draugystės Palaimintos 

tuvos veikimo •
Lie-

Ši draugystė laikė mėnesini 
susirinkimą 2 dieną kovo Chica-

tarta draugystės reikalai, kurie

idant paruošus
pri-

pri-
am-

tas raportas komi lėto, kuriam 
buvo pavesta surengti maskių 
balius. Kaip galima spręsti iš 
raporto, tai balius buvo pasek
mingas, nes. komitetas dėjo vi
sas pastangas,
puikiausi balių. Raportas 
imtas.

Kaip žinia, buvo nutarta 
imti baliuje naujus narius 
ž.iuje nuo 18 ilci IO motų
tui. Laike baliaus buvo išpildy

ta tO aplikacijų, kuriose pa
reikšta noro įstoti draugystėm 
Taigi šiuo pranešu tiems, ku
rie išpildė aplikacijas, ir tiems, 
kurie neišpildė, o norėtų įstoti 
draugystėn Palaimintos Lietu
vos, kad malonėtų atsilankyti j 
draugystės susirinkimą, kuris 
įvyks 1 I dieną kovo Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted street, 7:30 vai. vaka
re. Čia galėsite įstoti draugys
tėn. Susirinkimo pradžia 7:30 
vai. vakare.

Dabar musų draugystė turi 
150 narių ir turto $11,174.38. 
Vertėtų visiems priklausyti

vos. —K. J. Demereckis, rast.

Vanagaitis juoksis
18 kovo

“Naujienų” koncerte Vana
gaitis buvo ir nebuvo. Kaip gir
dėjau, tai jis turėjo “šaltį”.... 
18 kovo, Meldažio svetainėje 
musų Vanagaitis pasirodys su 
naujoviškais juokais apie Brid- 
geportą ir jo aristokratiją. O 
kas daugiau bus, tai rytoj pa
rašysiu. — Reporteris.

Dykai krutanti paveikslai, 
Musele Shoals, Ketverge, Lie
tuvių Auditorium, 8 vakaro. — 
Prašom!

'■>

pranese 
riai 
bet 
tad 
dėl
ir ne pirmiau, 
tai jie vis turi savo 
nų.
riek diena, o St. Patrick tai
airių patronai, kuris dąūgelį 
šimtmečių atgal išgelbėjo Ai
riją nuo gyvačių apnykusių vi
są Airijos žemę, 
jas į jurą.

suvarydamas 
Todėl jie ir pasky

rė ir mums ta diena.
Jie mano, kad su pagelba St. 

Patricko suvarys ir musų Gol
den Stars jauktą į ožio ragą. 
Pamatysime! Bet jeigu jie ti
ki, kad St. Patrick yra galin
gas, tai aš iš savo pusės, ga
ili pasakyti, jog tas niekis, ką 
Patrick’as padarė prieš mušu 
-lietuvišką “Jurgį.” Jis net 
smaką su keturioms galvoms 
nugalėjo. O kaip,senovės žmo
nės pasakoja, tai paskutinis 
smakas, kurį Jurgis įveikė, tu
rėjo net devynias galvas!

Ale
Jurgis rit-k’ij, 
įonės, 
rius.
"e gyvi, bukite tą vakarą Stru- 
milo svetainėje. Iš anksto 
numatoma, kad bus atkakli 
va. Golden Star baigdamas 
/o pasekmingą basketbolo 
zoną, tą patį vaakrą rengia
kius, kurie įvyks toj po basbet 
bolo lošio. Taigi Golden Star 
boosteriai ir rėmėjai, tai bus 
jūsų paskutinė proga šį metą 
pamatyti Golden Stars lošiant, 
nes tą vakarą (ar išlošime, ar 
pralošime) yra musų paskuti
nis lošis, kuris įvyks kovo 17 
dieną, Strumilo svet., kampas

kaip ten nebūtų, musų 
yra smarkesnis už Pat- 
i» todėl negali t>uti abe- 
kad mes apgalėsime ai- 
Todel visi, kurie tik esa-

yra 
ko-
sa- 
se- 
šo-

maloniai pagelbės musų kostume
P-nas St. Dirvianskis atvyko 

Amerikon pirm kokių keturių 
mėnesių. Atvežė kintamuosius/ 
paveikslus iš Lietuvos gyveni-; 
nio.

P-nas Dirvianskis jau aplankė 
apie 76 lietuvių kolonijų. ’Chi- 
cagon jis atvažiavo pastaruoju 
laiku.

P-nas Dirvianskis ir čia ro
dys tuos paveikslus ir aiškins 
juos. O aiškinti juos jis yra 
pilnai kvalifikuotas. P-nas Dir- 

į vianskis yra baigęs Liepojaus 
gimnaziją ir Bygos politcchni- 
kinį institutą, dirbęs per 25 m. 
pramonės ir prekybos srityje; 
išgyvenęs Maskvoje 15 metų.

Po-karinėje, nej)riklausomoj<‘ 
Lietuvoje darbavosi nuo 1921 
metų išimtinai importo ir <*ks- 

į;perto srityje; ir šiandien turi 
Kaune kontorą, atstovaujančią 
užsienių pramonės firmas.
' Chiagojc ir vėliau kitose ko
lonijose p. Dirvianskis rengiasi 

ai tokius k rūta- 
muosius paveikslus, kurie vai
zduos šių dienų Lietuvos gĄTe- 
nimą.

Jisai atstovauja krutamųjų 
paveikslų bendrovę “Akis”. Chi- 
cagoje mano išbūti apie mė.ne- 

isį laiko. Paveikslus rodys ir aiš
kins įvairiose vietose. Kokie tie j 
paveikslai yra? Jie susidaro iš 
įdomiausių įvykių Lietuvoje 
pereitą vasarą ir taipgi, iš gra- 

\žių gamtos vaizdų Lietuvoje.
, 2. ,.JV. 1 S(>n,i ši karta atežti paveikslai yra

Dam sako, esant.s didžiausias !niš|;(,sni negu tie> kurie r(K]vta 
tvenkinys pasaulyje ;|(i ,j()1 _ Reporteris.

Dabar tas mdziniskas būdavo-y 
nes valdžia rengiasi parenduoti 
pri vatiniams fabrikantams.
Daugelio finansierių akys yra 
nukreiptos į tą pusę ir mano
ma, kad greitu laiku Musele 
Shoals pradės veikti.

159361, Circuit

Vincent Pat-
Ezerski, by-

Kaži- los No. 472939, Superior Crt.
du sunu — Adolfą ir dėl notos $2528.75.

keturias dukteris — Frances Elexander
Kelpšienę, Elžbietą John Elexander, Universal Sta- 
Stefaniją Drunsita- te Bank ir Midwest Loan Assn., 
Alfonsę

prieš

buvo laisvas

Nevardaus- bylos No. 472939, Superior Crt 
divorsas. <

.John Kamarauskas prieš An-ir kaiVelionis 
mirė, tai tapo palaidotas (kovo ton Mikshis, bylos No. 472946, 
5 d.) Lietuvių Tautiškose Kapi- Superior Crt 
nėse be bažnytinių apeigų.

Kapinėse, prie duobės, paša- gis, bylos No. B. 
kė prakalbą p. Valančius, 
velionis buvo rimtaus budo, su
gyveno gražiai su savo šeimyr Dryzinski, bylos No. 
na. taip pat ir su kaimynais, Superior Crt., divorsas. 
todėl turėjo daug draugų. Bose Lipsky prieš Louis Lip-

Giminės ir draugai velionio sky, bylos No. 473158, Superior 
sudėjo daug gėlių Crt., divorsąs.

: nepa-! —— ----- —

dėl $15,000.
J. Nargis prieš Edvvard Nar-

kad cuit Crt., divorsas.
Mary Dryzinski prieš John 

472122,

. . 14* i !a; Kratomi paveikslai. rodyti išimtinai
i Ilnt* nnboii mrrn inii - __ _ * I *

miršo ir ;
tarnavimą. Dar anksti rytą jau • ii< i .rii i I 
nebebuvo galima pravažiuoti <ipiC MUSCiC SnOtllS 
69-ta gatve. J kapines palydėjo j Ketvirtadieny, kovo L) d., 8 
daugiau kaip 50 automobilių, vai. vakare, Lietuvių Auditori- 
Palaidoję visi grįžo į namus, joje bus rodomi krutami pa
kui* velionis gyveno, 2549 W. i veikslai apie garsųjį 
69th gat. čia buvo iškelti pie-, Shoals. Įėjimas bus 
tųs. Po pietų visi liūdnais vei
dais, netekę mylimo draugo, 
skirstėsi palengva namo.

Ilsėkis, Vadove, 
žemelėj, 
kapinėse

Muscle 
visiems Į

1 dvkai.i * 
Musele Shoals

t v(*n k i n y s Ameri ki > j e. Pad a ry- 
Vaclove, šios šalies mui to tvenkinio ir pabudavo- 

Lietuvių Tautiškose jiniUL fabrikų J. V. valdžia yraA 
—Buvęs laidotuvėse, išleidusi $16(),(X)0,000.

garsus

Laiškai Pašte
Šie iaiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi;; paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta.

502

503
507
510

526
529
531
540
541
542
555

563

570

riams ir jų draugams prirengime ir
išpildyme Income Taxų blankų, kurios

turi būt prirengtos ir priduotos prieš
arba kovo 15 dieną

Universal State Bank
3252 So. Halsted St.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
K0PERACIJ0S BANKO

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia jeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
14311 Liudvikai Kibauskienei 
21412 LMargaretai Paulauskie

nei
14291—Onai Vilkelienei
1 1321—Teklei Balčiūnienei 
14300—Antanui Jurkštui 
1 1318—Silvestrui Šukiui 
14308 Stanislovui Zaukevičiui

Dykai krutami paveikslai, 
Musele Shoals, Ketverge, Lie
tuvių Auditorium, 8 vakaro. —
Prašom ’. ,

William 2
Krank
Frank
Anton

Laiškus paštas laiko 
Barauskas S 

Barauskas S 
Brazlauskini Kasini 

Caprovski Mike 
Dėkas 
.Jankus 
.Jankus 
Kaupas
Kinauskas Herrn 
MalakmVsky Stenly 

M artink u i Stan i slovu i 
Mažeikis K. G. 
Siaubs Juosapas 
Sipo\vicz Tokia 
Stanoevich Jim 
Sxyplel>ann VVeronika 
Toknbauskenė Irda 
Yurgilnj .Jonui *

■ 56358 Anelei Skukauskienei 
114224- Kazimierui Višniauskui 

14321 -Jurgiui Nikeliui 
24426 Katrinai Svaikauskienei 
14311—Jurgiui Nikelait 
1 1283—Julijonai šopagaitei 
14326—Antonianai Baltušienei 
1321 Iv—Pranciškui Savickiui 
14304 Aleksandrai Petrauskie

nei
14323—Kaziui Banaičiui
14286 Barborai Vaišvilaitei 
13208—Vincui Mačiuliu!
11281 Adomui Sasanauskui 

■f l.317—Onai Martinkienei 
14319- Marijonai Slaboševičie- 

nei
22078 Onai Būtie ienei
1 1274—Agotai Graičiunienei 

14289- Aleksandrai Mandrijau- 
s kai t ei

| 14306—Barborai Milatei
123197—Alenai Šidlauskienei
[ 23859—Franciškui Jenkevičiui
Į 24429—Teodorai Zinkevičienei

101 Onai Valaitienei
123972—Petronėlei Valinskienei
123986—Juozui Mainoriui

166—Vincentui Erčiui 
113189—Onai Rimkienei 
114285 Salom i jai švireikienei 
Į14309--Vladislovui Bučinskui 
23196 Paulinai Mikalaujienei 
21807—Mikalinai K rišt opai t ie- 
W nei 
11307—Onai Bučinskienei

14373—Magdalenai Markienei 
14335—Agotai Brunevičienei 
13228 Onai Gudmonienei 
14332 Karoliui Minskiui 
14349—Uršulei Linkienei 
1 1336—Juzefai Novickienei 
23985 Barborai Benušicnei 
23987 Marijonai Marozienei 
299BO--- Onni VeloniKkienei
95987—Pranciškui (iaubiui 

14233—A. Guokai 
14313 P. Spurgai 
13210—R. Barauskas 
14322 R. Pipirienei 
24804 K. Sakalui 
14290—J. Ix?skauskienei 
14293—T. Lizienei 
23192—Ag. Rudauskienei 
14299—Pet. Antanavičienei 
14381—J. Davoliui 
14365—K. šliterienei 
14372—J. Pauliukaičiui 
14344—O. Budreckienei 
14346 0. Kazlauskienei 
14350—D. Mikšienei 
56355 M. Balčiūnui 
14375—M. Radavičiutei

THEM DAYS ARE GONE FOREVER Mark This on Your MittsJ

IMPERFECT IN ORIGINAL
______ ———■■! ■■ --------------------- —



Trečiadienis, kovo 14, 1928 NAUJIENOS, Ufifcago, d

Tarp Chicagos 
Lietuvių 

PADŽAMIUIENU 
KONCERTO DALY

VIAMS

Visuomis Grįžo 
Chicagon

Visuomis grįžo iš VVestvillčs, ’ I
kur praeitą savaitę atliko dvi 
prakalbi.

ALT. Sandaros 25 kuopos susirin
kimas atsibus serėdoj, kovo 14 d., 
1928 m. 8 v. v., Bavuioiul Chapel, 
816 W. 3tsl St. Kviečiame visus na
rius atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų, taipgi atsiveskite naujų na
rių.—Valdyba.

Dykai krutanti paveikslai, 
Musele Shoals, Ketverge, Lie
tuviu Auditorium, 8 vakaro. — 
Prašom!

Akių Gydytojai

PRANEŠIMAI

Humholdt Park Lietuvių P. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks ketvir
tadieny, kovo 15 d., 1928, Humholdt 
Maccabee svet., 1621 N. California 
Avė., Chicago, UI., 2ros luvos, 7:80 
vai. vakare. Sekret. A. Volskis.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

įvairus Gydytojai
GYDO

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

Advokatai

Šio mėnesio 11 d. įvykęs 
Wicker Park svetainėje “Nau
jienų” koncertas buvo taip gra
žus ir visais atžvilgiais sėk
mingais, kad, neabejojame, ji
sai ilgai pasiliks skaitlingos at
silankiusios į jį publikos at
mintyje. “Naujienų” Koncer
to Rengimo Komisija Bendro
vės Direkcijos vardu, šiuo rei
škia savo gilausią padėką vi
siems jo dalyviams.

Ratine, Wis. — Prakalbos, T. M. 
D. 121 kuopos, kovo 14 d., 7:30 vai. 
vakare, Dzendzeleto svetainėj, 1528 
— 12th St.

Kalbės “Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis. Visus vietos lietuvius 
kviečiame seredos vakare, kovo 14 d. 
ateiti j prakalbas. — Komitetas. TEOFILE JANAUCKIENĖ

t I , I
Draugystė Palaimintos Lietuvos, 

laikys mėnesinį susirinkimų trečia
dieny, kovo 14 dienų, 7:30 vai. va
kare, Auditorium svetainėj, 3133 So. 
Halsted St. Gerbiami draugai malo
nėkite visi laiku pribūti ant susi
rinkimo. RaŠt. K. J. Demereckis.

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
antradieny, kovo 12 dienų, 7 
valandą vak., 1928 m., sulau
kus 38 m. amžiaus, gimus Lie
tuvoj, Suvalkų gub., Pilviškių 
parapijos, Trakiškių kaime, A- 
meriKoj išgyveno 26 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime vy
rą Kazimierų, seserį Ona’ Mi- 
čiulienę, 5 pusbrolius ir 4 pus- 
seres, o Lietuvoj gimines. Kū
nas pašarvotas, randasi 3146 
So. Wallace SI.

Nuoširdų Ač.ll mes tariame 
koncerto žvaigždei, tenorui p. 
Juozui Babravičiui. Karštai dė
kojame “Birutės” Choro vedė
jui, kompozitoriui p. Stasiui 
Šimkui, ir “Juokudemijos” au
toriui, kompozitoriui p. Anta
nui Vanagaičiui.

Didžiai dėkingi mes taip pat 
esame visam “Birutės” Chorui 
ir jo solistėms, p-nioms Kir
šienei ir Gapšienei; “Juokude
mijos” vaidintojams p-niai Gu- 
gienei, p. Olšauskui, p-nei Ge
nienei, D-rui Kliaugai, p-ei Vol- 
teraitei, p. Yozavitui ir p. Ke- 
mėšiui.

Dėkojame taip pat People’s 
Furniture kompanijai už pas
kolinimą piano ir kitų scenos 
reikmenų.

Dėkojame dideliam burini 
vakaro darbininkų, padėjusių 
Dengimo Komisijai • aprūpinti 

publiką ir prižiūrėti tvarką. 
Pagaliau, didelį ACH' tariame 
visai tai milžiniškai “Naujie
nų“ draugų miniai, kuri savo 
atsilankymu dar kartą parode 
savo pritarimą Pirmajam A- 
merikos Lietuvių Dieraščiui!

“Naujienų” Koncerto Rengi
mo Komisija:

A. Rypkvvičia, P. Gaišk is, 
A. Lechavičia.

Manadžeris J. šmotelis.

a t a

ALEKSANDRA 
STEPONAVIČIUS

Mylimas sunuk paliko di
džiame nubudime tėvus Karolį 
ir Karoliną, seserę Pauliną ir 
2 brolius Vladislovų ir Miko
lą ir dėdę Juozapą Pagodaitį 
ir pusseserę Kaltiną 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 įvyks seredoj, ko
vo 14 dieną, 1 vai. po pietų 
iš namų bus nulydėtas j Tau
tiškas kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia- I 
me dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti mirusiam jam paskutinį 
patarnavimų ir atsisveikinimą. H

Liekame nubudę,
Tėvai, Sesuo ir Broliai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
kovo 15 dieną, 8:30 ryto iš na
mų į Sv. Jurgio parapijos baž
nyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Teofilės Janauc- 
kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėsė ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauji gra- 
borius S. D. Lachavich, Tel. 
Roosevelt 2515.

—a-rivmiMi—inwMiii misiiimiv

STEPONAS STEPONAVIČIA
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

kovo 13 dieną, 11:15 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 42 me
tų amžiaus, gimęs Telšių ap
skričio, Skuodo parapijos ir 
miestelio, Amerikoj išgyveno 
15 metų. Paliko dideliame nu
liūdime moterį Oną po tėvais 
Zionnitę, 4 dukteris: Jadvygą, 
Oną? Stefaniją ir Magdalena ir 
gimines. O Lietuvoj brolį Liud
viką. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 3559 S. Union Avė.

Laidotuves įvyks pčtnyčioj, 
kovo 16 dieną, 8 vai. ryto iŠ 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

Ekspertas tyrimo ak.ų ir pritaikimo 
akinių

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

Kambariai 14, 15, 16. 17 ir 18 
Pastebėki! mano iškabas

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

Phone Canal 0523

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenae 

Telefonas Boulevard 7R?3 
Rea„ 6641 South Albany Avenae 

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

Lietuvės Akušeres

Svarbios dešimties 
metų sukaktuvės

Sekmadienyje, kovo 25 d., 
sukanka dešimtis metų nuo pa
skelbimo Nepriklausomos Balt- 
gudžių Jautos Respublikos 
Minske (paskelbia ji buvo ko
vo 25 d. 1918 m.).

Paminėjimui šių svarbių su
kaktuvių Baltgudžių Draugijų 
Susivienijimas rengia , banketą 
Congress viešbutyje, Florcnti- 
ne Boom.

Bankete dalyvaus visos žy
miausios baltgudžių organizaci
jos. šiuo kviečiami dalyvauti 
baltgudžių kaimynai—lietuviai, 
ukrainiečiai, latviai.

Bengiamo banketo tikslas 
yra apvaikščioti dešimties me
tų sukaktuves ir pareikšti bend
rai galimos sąjungos tikslus.

Programas susidarys iš pui
kaus koncerto ir kalbų. Kon
certą išpildys baltgudžiai pro
fesionalai artistai. Kalbėtojai 
išreikš savo mintis baltgudžių 
anglų, lietuvių, ukrainų ir lat
vių kalbomis.

Manantys dalyvauti bankete 
ir norintieji rezervuoti vietas 
arba gauti platesnių informaci
jų apie banketų gali kreiptis 
laiškais tokiu adresu: Whaite- 
rutlrenian National Alliance, P. 
(). Box 12 11, Chicago, III. Arba 
telefonu Brunsvvivk 1152.

Apribotas biletų skaičius ga
lima gauti taipgi “Naujienose“ 
pas p. Jurgelionienę.

Banketo pradžia 6:30 vai. va
kare. w , i

Kviečia Baltgudžių Tautinio 
Susivienijimo vardu: Juozas 
Voronko, buvęs ministeris Balt
gudžių reikalų Lietuvoje, Anta
nas ^maharas, buvęs Baltgud
žių konsulas Latvijoje (Rygo- 
J>).

A 't A
LIUDVIKAS VENCKUS*

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 11 dieną, 10:15 valandą 
naktį, 1928 m., sulaukęs 39 m. 
amžiabs, gimęs, Telšių apskr., 
Žarėnų rarap., Papilės kaimo. 
Paliko dideliame nubudime 
moterį Heleną, po tėvais Jan
kauskaitę, dukterį Zofiją, sūnų 
Telesforą, seserį Domicėlę, 
švogerj Antaną Macus, 2 pus
brolius, Joną Pocių ir Joną Sa
vicką ir gimines, o Lietuvoj 
seserį Valeriją ir brolį Juoza
pą. Kūnas pašarvotas, randasi 
4809 Roosevelt Road, Cicero, 
Illinois.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
kovo 15 dieną, 1:30 vai. po pie
tų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Liudviko Venc
kaus, gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
l\vatili laidotuvėse ir suteik* 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Sesuo, 
Švogeris ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1711.

I
A ± A

MARKINA BAN 
po tėvais Kelpšaitė

. Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 12 d., 2:10 vai. po pietų, 
1928 m., sulaukus 29 metų 
amžiaus. Gimus Žagarės mies
telyj, Šiaulių apskričio. Ame
rikoj išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Tamošių, dukterį Pran
cišką lo metų, sūnų Tamošių 
3 metų, 2 pusseseres Apolio- 
niją Kodis ir Marioną Dargu-* 
žienę. Kūnas pašarvotas ran- I 
dasi 1751 N. Long Avė.

Laidotuvės įvyks kol verge, 
kovo 15 <1., 8:30 vai. ryto iš 
namų į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčių, Union avė. j 
ir 18 St., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielų, o iš ten bus nulydėta į į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marianos Ban gi- I 
minės, draugai ir pažįstami į 
esat suoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame
Vyras, Vaikai ir Pusseserės.
Laidotuvėse patarnauja gra

bučius Badžius Tel. (amai 
6174.

PASTABA: Ona Dantienė, 
sesuo Mariomis Ban, kuri bu
vo padėta į skiepų kovo 9 d., 
dabar sykiu abidvi bus palai
dotos j vienų duobę. Laidotu
vėmis rūpinasi Juozapas Dar
gužis.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u š e- ___
rijos kolegiją;
ilgai nrakt i k a- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja,

1 visokiose ligose 
i prieš gimdymų, 
Į laike gimdy m o 
i ir po gimdymo.

Už dyka patari
mas, dar. ir ki
tokiuose reika-

i tuose moterims 
ir mergi n o m a, 
kreipkitės, o ra-

I si te pagelbų.
Valandos nuo 8
ryto iki 2 v. __
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui Unlversal 
State Bank ...

Moterys ir mergi
noj kreipkitės au 

eikalais nuo 12 iki 
* »ak aro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

Akių Gydytojai

A.

A + A
BENEDIKTAS DŽAUG1S

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
kovo 10 dieną, 8 valandą va
kare, 1928 m., sulaukęs 39 m. 
amžiaus, gimęs Raseinių ap., 
Šimkaičių valse., Pavidaujų 
kaimo. Buvo narys Lietuvių 
Tautiškos draugijos Lietuvių 
Teatrališka dr-ja ir Šv. Mar
tino dr-ja. Paliko dideliame 
nubudime dvi dukteris, Oną 
ir Petronėlę, sūnų Pranciškų ir 
gimines. Kūnas pašarvotas, 
randasi 4559 So. Fairfield Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
kovo 15 dieną, 8 vai. ryte iš 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Benedikto 
Džaugio giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 
Dukterys, Sūnūs 
ir Gimines.

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

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patarnavimai 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriai ir 

Balzamuotoje*

2314 W 23rd PL 
Chijaga, HL

Patarnauja laidotuvi- 
se kuopigiausial. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
st«s.

O F ĮSAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tel. Vidury 4088

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

Phone Boalevard 7589

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

OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 South Ashland Avenie 

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

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

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

N e dėlio j nuo 10 iki 1.

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRIUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos] 

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:89 iki 4:80 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West VVashlngton Street 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8896

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 
Valandos

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio
l'elephona Republic 0083 /

2559 West 63rd Street
Cor. Bockwell 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 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M.

CHICAGO

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
Roaas Gydytoja* ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos: 1—8 po piet, 7—8 vakare. 
Nediliomis ir šventad. 10—12 dienų.'

K. Jurgelionis z 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 VVest Adams St. Room 1217
. Telephone Randolph 6727
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—9 

Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9606DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 20 metai-------
\ Ofisas

4729 South Ashland Avenae, 2 labos 
Chicago, Illinois. 

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų

OFISO VALANDOS: , .
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 i Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo ^—6

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie &t>, Room 2001,

vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 ▼. dienų.

Phone Midway 2880

Telephone Yarda 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

Re>. Telephone Plaza 8200

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenve, Room 209 

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

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

Ros. 66G0 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicavo. III

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENT1STAS 
4645 South Ashland Avenis 

e Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146 
Valandos 

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgąn Street 
Tel. Boulevard 2160

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

Nuo
8:80

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

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

iki

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12,1 iki 8 diena ir 6:30 iki 9:80 ▼.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 2359 S. Eeavit St., Canal 2380 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedalioj pagal sutartį

Vakumis
8241 South Halsted St 

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

Pėtnyčioa

CIASSIFiED nUS
Educational

Mokyklos

Banjo Studentams!
j Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
tenor banjo, kaina $38.75, labai leng- 

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. vaįs išmokėjimais.
kainn natvreą irvdvtoias chirurgas ii Instrumentai prirengti su gražiu fc y ? gyayt0Ja8* chirurgas resonator vėliausio tamsio walnut 

Gydo .teigia, ir chroniika. liga. I medžil>- įskaitoma akrynut*. ši. .po- 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:

DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS -

. 1*25 W. 18tb St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ir

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

Nakti So. Shore 2238. Boulevard 6483
DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street

Vai.

cialis pasiūlymas tiktai trumpam lai
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30 
vakare.

Mumford Music 
Studios,

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

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Kampas .18th St. į j^cs išmokinsime jus Designing,
no piet. ir 7—-J ai. vakare; j<įrpįmo jr 8iuvimo į trumpą laiką 

•lefonas Ganai 1912 j pigiai. Mokiname dienomis ir
k’nivfnv h'IhN - 1

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

Residence Tel. Fairfax 6358

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą

Šeši mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Ne- 
reik nieko įmo- 
keti, nereik mo- 
keti nuošimčių. 
Jūsų dantys pa- 
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokėki:

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

Dr. C. W. De Roųue
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 Milwa«kee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal Nutarti

m.

DR. A. KULVIN
DENTISTAS

4624 S. Westem Avė.
Viršui S. W. Norwell’s aptiekos, 

kampas 4G Place.
Atsineškit šį skelbimą, gausit $2 

pigiau už visą dantų darbą.

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Republic 9723

vakarais.
7911 So. Halsted St 

Phone Vincennes 3932

i REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškas instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarius. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IK PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS . 

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

Amerikos Lietuviu 
i Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
8106 So. Halsted St., Chicago, III.

Miscellaneous
įvairus

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

Boulevard 1036

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

I GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikultūriniame cent

re Minnesota, North y Dakota ir

John Kuchinskas ir kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
n i n vir j i ir javų auginimas užtikrina pasise- Balys F. Mastauskas ^J./daho, Washington ir čregon 

V. . _ _ - valstijose dar prie paminėtų progų,
1 galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zonc of Plenty kny-

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. 
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez* Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 Su. HaTsled St.

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

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

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

: Dept. 459, Great Northern Railway, 
I St. Paul, Minn.

1111

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1316

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12

piet

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

patarnavimas, žemoa 
kainos.

SOSTHE1MS, 1912 So. State Street

(Continued ou page 8),



NAUJIENAS, Chicago, m Trečiadienis, kovo 14, 1928
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Miscellaneous
įvairų*

Financial
Finansai-Paskolos

(Continued from page 7) PASKOLOS $100 ir daugiau, jūsų
<--------- notomis, legalemts kainomis. Savat-

ATYDA Lietuviams dėl gerų le- tiniui ir mėnesiniai išmokėjimą, be 
nuošimčių iš anksto. Mes daromo 2 
ir 3 morgičius labai žemu komisu. 

LINCOLN LOAN ASSŲC1ATION 
1931 Milwaukee Avė., 

netoli Westem

daunių. |dedam ledaunes.
Atsišaukite
CAKBONDALE MACHINE 

222 \V. Kinzie St. 
Superior 2055-56

co.

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

8166 Lincoln Avė. 
Room 301 

netoli Ashland

Personai
_________ Akmenų -Ieško

VELTUI
Patentai, Valzboženkliai, 

wrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
Si Inu užsitikėjimu. Teisingas 

reitas patarnavimas.
B. Pelechovvicz

Registered Patent Attomey, 
2810 W. Chicago Avė. 

Dept. 7 
Chicago, III.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentui

Automobiles

PERKAME

Business Service
Biznio Patarnavimai

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Copy- 
Patentų 

su 
ir

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

6621 S. Richmond St., 2 fintas

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

GEORGE SCH1RER, 
6512 S. Halsted St.

NASH 
įrengta*, ti 
ru*. 90 dl 
$195.

7001

COACH 1920. 5 paiaAiefiu. pilnai 
i>nikt)H bnllon tajerui, labai Ava- 
ictių garantuota*, $395, .Jevvott

FINANCE CO. 
Stony IhUiihI., Fairfnx 8030, 

atdaru vnknraiH arba ned/ilioj

OLD8MOB1LE ’27 haip naujas, A l 
VVIiippnl 4, vėliau*!* '27 A-l $350.

AlHišaiikit
A. L. ARGO. 0718 8. Wf*tcrn Avė.

VVHIPPET 4 oilinderių demoiutratoriu*. 
naujo karo guranti ja. $495. 12 urna 18 
niėncRių iHinokėjltiiiii. 

5926 S. Ki'dzto Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Real Estate For Sale
N a ni a i - Že tn č Pardavimui

MAINYSIU 280 akrų farmą, 50 $1000 INMOKĖTI

h M<ll(iti\, lll.f už $l/,000. ni.uny jjįj|s arch valgomo kambario lubos, 
siu | apartmenlisi ar kilokj- •’•»«•» 1 - B........................... ’
atsišaukit:

201 Harrison St.
Otik Park

arba Phone Austin 3074

Bridgeport Painting
& Hardware Co. ! 

Malevojam ir popieruojam. Užlai
kėm malevą, popierą, stiklus ir t. t į 

3149 Šo. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

AugŠčiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

IEŠKAU apsivedimui merginos ar
ba našles nuo 25 iki 30 metų am
žiaus. Aš esu vaikinas 33 metų am
žiaus, negirtuoklis, gerai gyvenu ir 
turiu gerą darbą. Gyvanašlės nera
šykit laiškų. Norėčiau susipažinti 
per laiškus arba yphtiškai susitikti. 
Rašykit laišką adresu M. S. Box 62, 
Evanston, UI.

Radio
GARANTUOTI nauji r«<llo setai bus iš

parduot! trroiUd HĮicelnlf'inlH Ininoinis. Apri
botas skuiCiiiH Atwatvr Kent vartotą wttj, 
$30. Taipgi parduodam naujus Atwater Kent 
liūlio*. $KS. Mnnor Radio Siioppe, 0322 S. 
VVestern Avė., l'lione Republlc 0350.

ATYDĄ BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

1739 So. Halsted St.
Chicago, UI.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam <x Co. 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

KAFKA ROOFING CO.
(Not inc.) 

Kontraktonai, visokios rųšies stogų 
dengėjai.

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

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

Kedzie 5556.

PERKRAUSTOME 
į visas miesto dalis, nebrangiai.

HARVEY & CO., 
Not Ine.

1357 W. Lake St. Monroe 0056
Vakarais Monroe 6629

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

C. MOSER
625 West 48th Place 

Yards 1034
UPHOLSTERING, popieravimas, 

pertaisymas. Mes atliekam tik ge- 
riausį darbą. Atsišaukit pas mus de) 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
skaitliavimus. Kas reik dastatom 

NORTHMORE UPHOLSTERING
SHOP,

6409 Nortb Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

IŠKABŲ malevojlmas nupiginta 
mis kainomis iš priežasties lėto se
zono.

Oakland 6777.

MES išvalysim jūsų kaurus ir pa- 
i sysim juos. Ekspertų patarnavi-taisysim juos, 

mas, nebrangios kainos. Pabandykit 
pas mus.

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

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

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

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

PLUMBERIS — garo ir karšto 
isdens apšildymas įvedamas. 
Nebrangiai.

Kedzie 6864

ATYDAI LIETUVIU
A tilkit savo malevojimą ir dekoravimą per 
ekspertus. Dykai apskaitliavimas. Nuo lai- 
ko arba kontraktaini* darban. Važiuojam 
bile kur ChlcagoJ arb priemiesčiuose.

J. J. SHAKENMAER
94!) Milwatikeo Avė. 

Brun*wiek 7397

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nupšimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

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

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

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

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

Kuomet Jums Keikia Pinigų 
Atsišaukit pas:

Eighteenth Bond &

Gera proga dėl lietuvių
salesmanų

Mes turime labai gera progą dėl 
' (tuvių salesmanų pardavinėti va- 

Mo-
lietuvių salesmanų pa;______
dovaujančius produkus General 
tors Corporation. Salesmanai turi 
Serai kalbėti lietuviškai, kad tin- 
amai išaiškinus dalyką savo tautie

čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir ši skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 8832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 SL, Cicero, III.

Furniture & Fixtures
_________ Rakandai-Itai«ai__

VALGOMO kambario setas, $5, pa
siniai pečiai, $6, lovos, $2, drėseriai, 
$5, kaurai, $5 ir daugiau, ice bak
sint, $3. Radios, VictroloM, pianai, $25 
2 šmotai parloro setai, $85, rašymui 
stalai, $2, virtuvių stalai, bufetai,

$20 ĮMOKĖTI
Už bilę vieną vartotą karą musų 
stake, — $100 iki $1600. Dodges — 
Buicks — Willys Knights — Whip- 
pels. Chevrolets, Fords. Atsineškit 
šį skelbimą su savim, nuliesime $10 
pigiau.

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

ME8 užmokėsimo cnMi už jusi) automo
bilių. viHokių iAdirbyKČių ir modelių. Mc* 
inokr's.mi' dtiugniu negu Bluo Itoak vertė.

AT1.AH MOTORS Inc.
(1039 Cottage Orove Av<>.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

** $5. Atdara iki 6 vakare. Utarninke, 
'* ketverge ir sukatoj iki 10 vakaro.

Mums reikia lietuvių
Mortgage Organizationį automobilių salesmanų

1618 w. i8th St. MES turime gerą vietą su
I. F. DANKOWSK1, Prez.

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

Tel. Canal 1875 
j visus departmentus

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

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

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

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
J-- —51--- ’-------- irsenus 

t. t.

Exchaną^Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

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

namą, j stikliniai porčiai, tile grindimis va- 
na ir lietaus lašai, beržo trimas, 40 
pėdų lotas. Conover indų plovimui, 

i l’amatykit demonstruojamus. Atdara 
! vokarais. Carlson Construction Co., 

'■■i 10838 S. Talman. Beverley 9407.

Patarimas Publikai!
Visi sako ir žino, kad su pirki

mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notarialifiku raštu padarytum,

VISADOS yra patartina kriep-
SAVININKAS turi mainyti groser- pinigų ir laivakorčių siuntimu —. 

nę, bučernę, saldainių krautuvę j VISADOS yra patartina krit 
farmą, biznį, lotus ar kitokią real! Ges pas 
este. Veikit greit. 2031 VV. 35th St. S. L. FABIAN & CO.

y ____________ 809 W. 35th St., Chicago
Boulvard 0611-0774

JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

Real Estate For Sale
Namai-Žemi Pardavimui

TURI būti parduotas greitai. 
Bargenas: 2 storai ir du liūtai ant 
Kedzie. Su mažu {mokėjimu galit ' 
nupliekti. Šaukit Hyde Park 1376

• didele proga dėl jaunų lietuvių 
(su tikra ambicija prie automo- 
1 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 šį skelbimą. 
Roseland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avė.

REIKALINGI keli darbštus Real 
Estate salesmanai. Gera proga ge
riems vyrams pristoti prie populia-! 

“ riško ofiso ir pasidaryti gerą gyve-' 
nimą. j '

karą. 
WAITCHES BROS. CORP. 

10756 So. Michigan Avė.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2l,Ą nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. 
Be ‘

Paskolas suteikiam j 24 
jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Di Vision S t 

Tel. Armitage 1199

vai.

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGIČ1AMS

Turime užtektinai pinigų, 
kainos, lengvi išmokėjimai. 
$100 iki $300 už 216 nuošimčių, 
komiso.

GEORGE KOPPEL 
2739 West Division St. 
Phone Brunswick 8968

rakandus, pečius, kaurus

BROWN FURN. CO. 
1741 W. Madison St.

Seeley 5633

EIK SU MINIA
Plieninis valgomo kambario karas 

Uždėtas ant truck chassis 
“Self-Propelling’’ 

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

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

Austin Welding Works
553 W. Quincy St.

Ši tik 
pa-

PARDAVIMUI labui geri rakan
dai, pigiai. VVERNER, 1.313 — 49 
C.olirt, Cicero.

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

PARDAVIMUI soft driink parlor, 
geroj vetoj. Greitas pardavimas. 
Priežastj patirsit ant vietos. 3311 S. 
Halsted St.

X

SIUVAMOS mašinos, visokių išdir
bysčių, consoles, dropheads, $9{ elekt-1 
rines, portable, $22.50 ir daugiau, iš
mokėjimais. Patterson Bros. 1952 
Irving Vark Blvd.

1952

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

PARDAVIMUI pigiai saliunas 
artba road house, biznis išdirb
tas, randasi prie pat Chicagos 
rubežiaus, priežastis pardavimo 
—einu Į savo štorą.

12318 So, Halsted St.

Automobiles
100 iš naujo įgytų karų 

1A Finnn*inių kompanijų, jio bu* iApar- 
_ . duoti Ai inčiieHj Ubai pigiomis kainomis.1 uri būti teisingi ir turėti uuk'K sedans h>27-2k

: CADH.LĄC SEDAN 1927 
CHRYSLER SEDANS 1927-28 
CHEVROLET 11)27 Landau Sedon 
ESSEX SEDAN 1928 
HUDSON SEDAN 1928 
JORDAN 8 i 1)28 Sport RondRter 

ir daugeli* kitų Standard ifidlrbyRčių.
Visi karai piirduoduini su garantija. įmokėti 
iii; į. <> kitus išmokėjimai* | metu* laiko. 
Nereikia nieko primokėti mokant iAmokė- 
jiniai*.

North Avenue Motor 
Sales

3739-41 W. North Avė., 
Phone C^pitol 3350

REIKIA molderių, 80c. j vai. Ma
šinistų, 85c. į vai. Tekorių, 80c. j 
vai. Knygvedžių pagelbininkų, $25 j 
savaitę, South Park Employment 
Agency, 4191 So. Halsted St., 2nd

' floor, kampas 42nd St.

REIKALINGAS BUČERIS,
1980 Canalport Avė.

Pigios 
Taipgi 

be |
Help Wanted—Female

Darbininkių Reikia
REIKIA moterų sortavimui po

pierių, gera mokestis, nuolatinis 
darbas. AJAX WASTE PAPER CO., 
2100 S. Morgan St.

GREITAM PARDAVIMUI bučer
nė ir grosemė, geroj maišytų tautų 
apielinkėj. Pigiai, arba mainysiu j 
mažą namą. 3119 W. Ijike St., Mel- 
rose Park, III. ,

PARDAVIMUI soft drink parloris 
geras ir pelningas biznis, sena iš
dirbta vieta. 859 W. 73rd St,

PARDAVIMUI grosernė ir bu
černė, įskaitant visus fikčerius, 
šviežias stakas, gerai įsteigtas biz
nis. Priimsiu lotą kaipo dalį {mokė
jimo, bet pageidaujama cash, randa
si prie Wallace St. netoli 544, kaina' 
$2000.

I. CHAP & CO.
31 st ir Wallace Street

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius. 

Greitas patarnavimas — construc- 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND 
MORTGAGE CO.

134 N. I,a Šalie St., 
Room 2006

Dearborn 4636 — State 5864.

&

MES darome 2 morgičius ant 
South Improved Real Estate. $500 
iki $5000.

NVINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

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

1618 \V. 18th St.
1. F. !)ankowski, pres.
C. T. l)ankowski, ižd.

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU Vladislovo ir Edvardo 
Benediktavičių, jie gyvena kur nors 
Chicagoj. Malonėkite tuojau atsi
liepti, nės yra atėję iš Lietuvos du 
registruoti laiškai, svarbus reikalas.

Atsiliepkite:
ANTANINA FILIPKAUSKIEN8

4507 So. Mozart St., 
Chicago, III.

I ĖSK A U savo brolio Jono Adoma- 
viČio, paeina iš Tautiškių kaimo, 
Kauno valsč. ir apskr. Pirmiaus — 
veno Pittsburgh, Pa. 2-----
svarbų reikalą. Prašau jo paC__ 
ba kas apie jį žino pranešti, busiu 
dėkingas.

ANTANAS ADOMAITIS, 
1259 So. Kolin Avė., Chicago, UI.

’irmiaus gy- 
Turiu labai 

•aties ar-

IĖŠKAU savo sesutės Onos Nar- 
kaitės po vyru Grevelienė, kilusi iš 
Lietuvos, šaulių apskr., Akmenės 
valsčiaus, Kalvių kaimo, išvykusi į 
Ameriką iš Rygos. Jeigu kas žinot 
Amerikoje apie mano sesutę, prašau 
širdingai pranešti man. Antrašas: 
Riga, Kris Baran, iela N. 25 dz. 4, 
Latviu, Kazimieras Dvariškis.

Furnished Rooms
KAMBARYS, apšildytas vienam 

vyrui su valgiu ar be valgio. 6612 
S. Troy St.

50%
PIGIAU

DODOE SEDAN 1924 ................. .......
ESSEX COACH 1I)2(J ....................... -
El.INT Tourtnr 192(1 .........................
AUBURN Tourlng 1925 žiemoi už 

dnroman ........ -..............................
OAKLAND Sedan 1925. 4 ratų bre 

kini ....... .......................... —-------- -
MOON 1924 Sport Tourinr ...............
MOON 11)23 4 pH*akierit) coupe ......

Tie karai yra nupiginti lygiai per puse.
Jei jus norite pirkti gero karo, nepraleiski
te Aių gerų bargenų. 

South Sides didžiausi automobilių ver
telgos.
GARFIELD MOTOR SALES CO.

47 to Oi E. 66th St.. cor. Wabash Avė.
7715 So. Halsted St.

$105
$225
$11)5
$225
$250
$175
$100

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė ant bizniavęs gatvės, gera vieta. 
Cash biznis. Priežastis pardavimo — 
kitas biznis. 10321 Michigan Avė. 
Pullman 3047.

EXTRA
PARDAVIMUI groseris ir kendžių 

Storas priedais mokyklos, geroj vie
toj, lietuvių apgyventa. Pardavimo 
priežastj patirsite ant vietos, 4614 S. 
Wood St. Chicago, UI. lafayette 
8880.

For Rent
RENDON 3 šviesus, švarų 

bariai, pigiai. Atsišaukite, 
20 St.

s kam-
913 W.

Musical Instruments 
___ Muzikos Instrumentai_______

Geros Ryšies Pianų 
Išpardavimas

l.’ž $145 miplrkaito geroa iAdlrbyHt.flH 88 
notų, inahoguny, vėliausio Htylhius grojikų 
piaiii>. laimi gerai groja. Nereikia mokėti vi
sų pinigų, galit mokėti išmokėjimui*. Nesu- 
maiAykit Aio Hkelbimo *u kitai* “Uyp" pa- 
Hiulymafn, ne* Ai* yra tikras pirkinys, bo su
vedžiojimų ir tik yra vienas 1A tuzinų bar- 
genų pasiūlytų laike musų iAparduvimo ir <Ma 
jus galite pirkti iAmokėjimais be mokesčio ui 
vedimų sųskaitų ir nuoAimčių. Mes paimsimo 
jūsų pianų j mainu*.

Atdara vakarai*.
GEO. B. DOW. INC.

336-358 Wett 63rd St.
Pitone Wontworth 0261

TOM BR0WN 
BENAS IR ORKESTROS 

MOKYKLA 
Privatiškos instrukcijos visokių in-
strumentų patyrusių profesionalų 
mokytojų. Dykai benas ir orkestrą 
mokiniams, iškaitant šokius, biskj 
Iirimokėti kitiems. Mes išmokinsim 
us groti bile kokį inštrumentą.

34 W. Lake St. 
Ph. State 0796

MES TURIME vartotų grojiklių 
pianų bargenų ieškotojams, bet nau
ji pianai gerų išdirbysčių $650 ver
tės grojikliai pianai šią savaitę pa
siūlomi už 8465, be mokesčio už 
vedimą sąskaitų ir nuošimčiu. Tai 
pianas, kuris verta pamatyti ir nė
ra misreprezentacija. GEO. B. 
D0W, INC., 336-338 W. 63rd St.

Special Bargenai
HUDSON coach. 1920 ......... —
Chevrolet Landeau sedan 1927 ...... -
BUICK 25 *edan Mstr 6 ______ ___ _
PACKARD Sgle O- sedan .. ..................... ...
HI.PMOlllI.E 1O2S HOtltm. kaip naujas 
FAIGE 19Z5 Bport 8<xlan ......... .. ...............
COLE 8 sadan 1920 ............................ ..
VVILLYS-Knight ’924 Tour. Cal. Top. 
Jcwott 11)25 Tour. Cal. Top .... ............  .

Dar 150 iAsirinkimui — cash arba 
lAinokėjitnais 

7001 3. Halsted Vincenneo 9447

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

$395 
$325 
$425 
$385 
$270 
$425 
$350 
$185

$95

Resortas ir Farma

BARGENAI! BARGENAI!
Hudson Coach, 1926 ............... $425
Buickbrokham 1926 ........ .......... $550
Maxwell sedan ................ .......... $150
Buick sport ...................... ........... $850

Atsilankykit ir pažiūrėkit patys. 
Atdara vakarais ir nedėliomis. 

FOGET BUICK CO.
4400 Archer Avė., Tel. Virginia 1200

BUICKS 1928 NEW
20% iki 80% sutaupysit

Taipgi 100 daugiau geros vertfis Chrysle- 
rių, hiinh, Dodgea, Huduonų, Oaklanda, Reos, 
Chovrolets,_ Cadillaca ir tt. Via! karai ga
rantuoti. Ifimokėjiniaia. Visuomet atdara.

2701 W. Madison

DODGE ’27. 8»d»n _____
BUICK '27, Sodan ~..... .....r.......
CADILLAC V-Ol. 7 pas. Sedan 
CADILLAC V-61 5 pa«. ©oupo 
AUBURN 050 npo^t sedan _.... 
NASH ’28 Sedan . ........................
HUDSON ’2H Coach ..............................

Visi karai garantuoti. Ižtnokėjiinala 
2560 So. Halsted St. 

Atdara visada

8J8 
$500 
$050 
$550 
$950 
$395

MUDHON 11ROUUHAM kaip uanlan,
pilnai įrengtaa. paniatykit kad įvertinus $075 

(1937 8. Halsted Si. 
Wenlworth 2222

HUDSON 1927 Demonstra- 
ter $895

BURKE MOTOR SALES
3512 Archer Avenue.

Viena iš puikiausių Michigan 
resortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento
rium, 9 skylių privatišku golfo 
lauku; tik trejetą valandų ke
lionės nuo Chicagos; resortas 
išgarsintas tarp augštos klasės 
žmonių ir visų mėgiamas. Gry
no pelno neša apie $14,000 j 
metus. Vertas virš $80,000, 
parduosiu už $68,000.

Taipgi 106 akeriai farma su 
budinkais, inventorium ir sod- 
numi, kuris susideda iš 30 ake- 
rių vaisingų greipsų ir 24 ake- 
rių kitokių vaisinių medžių, jau
no alfalfo laukų ir derlingų ga
nyklų. Farma rubežiuojasi su 
resortu ir turi puikų marketą 
produktams ant vietos per visą 
vasarą. Parduosiu už $35,000.

Galima pirkti farmą atskirai 
arba farmą ir resortą sykiu. 
Bendra vertybė $125,827.00, 
parduosiu už $100,000. Cach 
40%, likusius morgičių.

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

Gali su- 
iš keletos 
pakanka- 
Kreipki-

PACHARD 4 durių sedan, važinėtas 
11,000 mylių, gerame stovyje, $725. tiktai 
$100 (mokėti.

7020 S. Haiated St.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 

_ bungalovv ir dviejų karų gara- 
PARDAVIMU pigini dvi c.....ge'žas, galima nupirkti lengvais

ir lotas. 2'JM So. l'sion avė. išmokėjimais arba už cash.
..„.v, 1 T- 77 Bungalow randasi MarquettePRIE Michigan Avė. biznio lotas, __ . , . . .

west frontas, tarpe 95 ir 96 St. yra Manor prie boillevarų ir gat- 
visi įrengimai, atiduosiu už geriausį vekarių. Parsiduos $1,500., pi- 
PaSavmh?kas, ; negu verta. Del informa-

Vincennes 1856 I Cljų kreipkitės
------------------------------------------- 1 g0 Kedzie Avenue

TURIU parduoti gražų, moilcrniAkų 6 , 
kambarių mūrinį bungalovv. $3000 cash ret- Į - ■ -------------- ————---------

ADi kauk i te Aiaudle. ! $4000 PIGIAU
suvininkM^ Whtr,pjp st 8 flatų, metų senumo, moder-

Rcpubiic 8708 rriškas, viskas ašrenduota, lengvais
.................................................. ......— išmokėjimais, $39,000, cash $7.000,

BARGENAS, 5 kambarių mūrinis; Saukil saviIn,b],b’ „,c. 
bungalovv, 1006 W. 57 St., naujas ir Pensacola 8164
modemiškas, pirmas morgičius $3500 : 
pasibaigs į 5 metus, tiktai $750 jmo- j 
keti, kitus po $35 j mėnesį, savinin- 
kss

HOUGH, 4213 S. Halsted St.

PARDAVIMUI
Priverstas parduoti savo naują 5 

kambarių naują mūrinį bungalow už 
i pigiau negu kainavo, kad sudarius 

~ : $3,000 cash. Geriausis pirkinys 
PARDAVIMUI 2640 W. 63 St. na-! South Side už $6500. 12407 South 

mas. Yra didelė krautuvė, viršuj Racine Avė.
6 kambarių fintas, garažas, John- -------------------------------------------------
son Oil burner, viskas nauja. Boom-, JŪSŲ SĄLYGOMIS
ing Biznio distrikte, tirštai lietu- ■ Pigiai parduosiu savo du po 5
vių apgyventa, parduodu iš prie- Į kambarius, octagon frontu, bunga-
žasties turėjimo kito biznio, $14,001) I |ow> prįe Belmont ir Central, karštu
1 morgičius. Bargenas. 1 vandeniu Šildoma, puiki transportaci-
---------- --------------------------------------- ja. Yra paimti j mainus, parduosiu 

jūsų kaina, išmokėjimais.
ANDERSON, 

4058 Lawrence Avė.
Pens. 8493

Bungalovvs 
už 

Dyką
Nauji, mūriniai, modemiški bunga- 
low, $60 į mėnesį. Atsišaukit šian
die.

SALYER 
4358 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.

WINTON & NABTĘN,
6829 S. Halsted St.

4 apt., mūrinis, moderniškas, 4 ka
rų mūrinis garažas, bloko nuo 63 
St. bloko nuo Kedzie Avė. Kaina 
$33,000, lotas 50x125, mainysime Į 
lotus arba bungalovv arba 2 flatų 
mūrinį, ėauity $12,400, pirmas mor- 
gičius, $17,000.
HARRIS & UNGER 

3310 W. 63rd St.
Hemlock 6263

PARDAVIMUI 4 flatų, prie West 
Marųuette Rd., $17,500, tiktai $2,000 

i cash, kitus lengvais mėnesiniais iš
mokėjimais. Taipgi krautuvė ir 2 
flatai prie 63 St. netoli Kedzie.

WALTER J. PAUL,

NEGIRDĖTI MAINAI
IŠSIMAINO 3 puikus namai, vie 

nas 5 flatų muro namas, po 5 ir 4 ; 
kambarius, namo kaina $25,000, ant- 6601 S. Westem Avė. Republic 4170 
ras 3-jų flatų po 5 kambarius, ar' -------------------------------
naujas muro namas, kaina $14,500,1 r .--------
trečias 7 kambarių naujas muro „ 
bungalow, ir muro garadžius dėl 2 flatų medinis na na. 

“ I /lz\*vir>c> ctilzhnini r\nvninl
karų.

Šituos visus namus mainysiu ant 
didelio apartmentinio namo, nuo 12 
flatų iki 20 flatų, tie visi namai tu
ri būt išmainyti į trumpą laiką. 

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
Archer Avė., su bučemės bizniu ir 
extra lotas prie šalies. Parduosiu j 
pigiai arba 1 
namo nepaisant apielinkės.

Su virš minėtais reikalais kreip- į 
kitėH pas

BARGENAS. Greitam pardavimui 
2 flatų medinis namas, pečium šil- 

• domas, stikliniai porčiai, lengvais iš
mokėjimais, netoli 107 ir Michigan 
Avė. šaukit Hyde Park 8512.

4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

Barmenas
PARDAVIMUI mūrinis biznio na

mas ant kampo, 2 Storai ir 2 fla
tai po 5 ir 6 kambarius; prie šalies 
yra tuščias lotas, randasi South i 
Side labai puikioj vietoj, kaina 
$11,500, įmokėti $6,000, o likusius 
lengvais išmokėjimais. Šis namas i 
turi būt parduotas j 30 dienų.
, AtsišauKit,

6951 So. Union Avė., 2 lubos 
bile dieną, J vai. po pietų 

Tel. Englewood 7927

LIETUVIU ATYDON
‘Jei turite, 

daleiskit jums parodyti, kad

galow. ši kompanija jau yra biznyje 
daug metų ir gali jums pastatyti 
moderniškiausj bun»ęalow, mūrinį, to
kį kurie kiekvienas vyras ir mote
ris pageidauja. Jus galit turėti na
mą už tuos pačius pinigus kuriuos 
mokate už rendą. Atsilankykit šian
die ir apžiurėkit, jums nebus reika
lo pirkti, jei nenorėsite.

COOK COUNTY BLDG.
& IMF. CO.

1358 W. 791h St. Triangle 6090 
7034 N. Clark St. Rogers Park 4656

Ar jus turite lotą? 
tai daleiskit jums pa

BARGENAI

PARDAVIMUI biznio prapertė — 
krautuvė ir 5 pagyvenimui kamba
riai, geroj apielinkėj. Nebrangiai. 
Einu j kitą biznį. 2624 W. 59 St.

LIETUVIŲ ATYDAI
Mes turime keletą flatinių namų, 

kuriuos parduosime pigiomis kaino-1 
ndc Muiline Vumninic 4 'fintlt -mis. Naujas kampinis 4 flatų, $24,- 
500, 8 flatai. pečiais šildoma, 2-12 
flatų namai keletas 2 flatų $13,500, 
Atsišaukite prie budavotojų.

T. A. WENDLAND AND CO.
8044 Irving Park Blvd. Irving 7720
-----------------?-------------------------------

TURIU parduoti savo modernišką 
2 flatų namą—yra vėliausi įtaisymai 
kieto medžio trimas, $4,000 cash, ki
tus lengvais išmokėjimais. Atdaras 
apžiūrėjimui visada. Conrad, 5804 
So. Trumbull Avė.

3629 LOVVE 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.

3144 West 38th Place — 2 flatų 
mūrinis, naujas. Kaina $11J)00.00 
BRIDGFTORTE — 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 33i’d Street
Klausk

S. F. Martinkus

PARDAVIMUI 8 kamb. namas, prie 
Wilton netoli Addison. 37V6 pėdų lo
tas, kaina $9000, biskį cash. Carl 
Olson & Son, 1475 Balmoral Avė., 
Edge. 8058.

2 NAUJI, 3 APT. 
po 6 kambarius kiekvienas, 
nė ledaunė, 3 karų mūrinis 
5524-5536 N. Artesian Avė. 
pigi, išmokėjimais. 

Statytojas.
Ravenswood 3932

elektri- 
garažas

Kaina

580 W. 42 Place, pardavimui 3 
flatų medinis namas, 6, 4 ir 4 kam
barių flatai, yra elektra, vana, lo
tas 28 pėdų, rendos $60, už $3200 
greitam pardavimui.

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

I/otas 30x125, prie Califomia Avė. 
netoli 71 St., cash reikia $1000, ki
tus lengvais išmokėjimais.

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


