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Komunistai stengias 
ardyti kasyklų dar

bininkų uniją

Trys mirė traukiniui 
užgavus automobili

Priešingai United Mine Work- 
ers unijos nutarimui, skelbia 
angliakasių streiką

FRANKFOBT, III., 
kovo 19. — Komunistų “save 
the union cominittee” deda 
visų pastangų, norėdamas Illi
nois valstijos angliakasiuose

SOUTH BEND, Ind., kovo 19. 
— Ncw York Central prekių 
raukiniai užgavus automobilį 
nivo užmušti trvs asmens: 
lenjamin ir Samuel Drake, tė- 
/us ir sūnūs, ir trečias vyras, 
airio vardas nežinomas. Allen 
VVeaver, ketvirtas kartu važia- 
zęs vyras, buvo sužeistas.

puo

strą$ą Budapešte
BUDAPEŠTAS, Vengrija, ko

vo 19. Vengrijos socialistai 
švente Budapešte 1818 metų 
valstiečių revoliucijos paminėji
mą ir surengė mieste demon
straciją, kurioje dalyvavo tūk
stantis ar daugiau asmenų. Mi
nioms < šaukiant “Valio Vengrų 

de- 
as- 
de-

Priverstino draudi 
mo nuo nedarbo raikytu

I Nora Bayes, komiškų 
operų žvaigždė, mirė
NEW YOBKAS, kovo 19. — 

Brooklyno ligoninėj .šiandie 
mirė Nora Bay?s, žinoma ko
miškų operų aktorė. [Tikras 
jos vardas pavardė buvo Dora 
G'ddbergJ. Mirė po nepavyku
sios operacijos. Ji buvo 48 metų 
amžiaus, gimus Los Angeles, 
Cal.. 1880 m.

Rumanijos ūkininkai 
reikalauja Bratianu 

valdžia trauktis
BUCHABESTAS, Bumanija, 

kovo 19. šešios dešimtys Bu- 
manijos ūkininkų, suvažiavusių 
iš visų krašto dalių, Juliaus 

nutarė

Priešrinkiminė kampa* 
nija Argentinoje

bilius
19.

Uni- 
nusi-

ang

Tasai “unijos gelbėtojų” ko
mitetas išleido atsišaukimą 
ragindamas angliakasius pra
dėti streiką balandžio 1 dieną 
—tuo budu eidamas prieš 
ted Mine \Vorkers unijos 
statymą ir nutarimus.

Leon Fox, subdistrikto
ikiakasių unijos pirmininkas, 
])ai*eiškė, kad unija visai ne
santi reikalinga neprašių, nors 
ir besi peršančių, “unijos gelbė
tojų” ir angliakasiai tikrai at
sisakys duotis jiems “gelbėti.”

Komunistų agitacija prieš 
nacionalinį United Mine \Vork- 
ers pirmininką John’ą L. Ik> 
wis’ą sugebėjo pasėti angliaka
sių eilėse nesutikimų ir kivir
čų. Tečiau dauguma yra ištiki
mi unijistai, pažįsta komunis
tus ir jų taktiką labai gerai ir 
todėl pasiryžę kovoti juos kaip, 
darbininkų priešus ir unijos 
ardytojus.

Angliakasiai labai pasipiktinę 
komunistais ypač dėl to, kad 
jie bando sukelti unijoj tarpu
savio kovą lygiai tuo metu, ka- j 
da angliakasiai reikalingi di-1 
džiausiąs vienybės ir sutarimo 
savo kovoje su organizuotais 
kasyklų savininkais ir geležin
kelių magnatais, kurie yra susi
jungę liksiu sutriuškinti ka- 
skylų darbininkų uniją.

Meksikos maištininkai 
puolė amerikiečio 

dvarą
kovo
Vera

MEKSIKOS MIESTAS, 
19. — Maištininkų banda 
Cruz valstijoje vakar puolė 
San Bartolo dvarą, kurio savi
ninkas yra amerikietis. Susi
kirtime taią> puolikų ir dvaro 
darbininkų keli maištininkai 
buvo nukauti ir sužeisti. Dvaro 
žmonių vienas buvo užmuštas.

Maištininkams gaudyti j San 
Bartolo apielinkę pasiųstas iš 
Cordobos kariuomenės skyrius.

Amerikos arkliena 
europiečius

šers

COBNVALLIS, Oncgon, kovo 
19. — Oregono randuose netru
kus bus sugaudyta ir paskers
ta tūkstančiai laukinių arklių. 
Jų mėsa bus sukonservuola 
skardinėse ir siunčiama Euro
pon.

UŽSAKĖ ROMĖNIŠKĄ ANGE
LĄ, GAVO AIRIŠKĄ

XEW YORKAS, kovo 19. — 
Mrs. Bosi na Taylor buvo užsa
kius aštuonių pėdų aukštumo 
mannoro angelą su romėniš
kai* veido bruožais. Stovyla tu
rėjo būt pastatyta kapuose.

Kai skulptorius Caterson 
pristatė angelą, kartu su sąs
kaita $1,515, Mrs. Taylor at
sisakė priimti dėl to, kad an
gelo veidas buvo airiškas, o ne 
romėniškas. Skulptorius 

skundė 
jury 
Taylor 
mokėti.

ap- 
moteriškę teisman, bet 
išsprendė, kad Mrs. 
nereikalauja “Kilos”

. Keli 
mens buvo sužeisti ir daug 

į monstrantų areštuota.

, kovo
socialistų

L. Berger 
darbininkų

— \Visconsinictis 
kongresmanas Victor 
nešė priverstino < 
ipdraudos nuo nedarbo bilių.

Einant atstovo Bergero įsta- 
ymo projektu, turi būt suda- 
ytas tam tikras apdraudos nuo 
nedarbo fondas, į kur j lygiai 
noka samdytojai, darbininkai 
r federalinė valdžia.

Čilės valdžia savo prie
šus tremia į salas

SANTIAGO, Čile, kovo 19. — 
Kuopa čiliečių, suimtų dėl ta
riamo sąmokslo prieš dabarti
nę valdžią, tapo ištremta į 
Juan Fernandez salas, 
jame vandenyne.

lį amin

dėlDarbininkai, kurie ne 
;avo kaltės priversti švęsti 
iarbo turėtų teisės gauti 
nuoš. paprasto savo uždarbio.

9 darbininkai žuvo 
barakų gaisre

50

51 Nankino riauši 
ninku sušaudyta

Nacionalistų valdžia pasirengus 
atlyginti nukentėjusiems pey 
ekscesus

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 19.
Huang Fu, nacionalistų val- 

V.ios užsienio reikalų ministe- 
ns, skelbia, kad, vyriausybės į- 
•akymu, tapę • sušaudyti pen
kiasdešimt vienas kinų karei
vių, oficierų ir Nankino “gal
važudžių,” dalyvavusių praeitą 
navasarį Nankino ekscesuose, 
vyriausiai prieš svetimšalius— 
anglus, japoniečiuSj franeuzus, 
įmerikiečius ir italus. Septyni 
svetimšaliai tuomet buvo už
mušti ir keli kiti sužeisti.

Huang Fu sako, kad naciona- 
’istų valdžia norinti atlyginti 
nuostolius tiems svetimšaliams, 
kurie per minėtus ekscesus 
Nankine nukentėję.

Prancūzai nori apvalyti 
nakties klubus nuo 

žulikų
PABYŽIUS, kovo 19. — 

Nuo šio laiko Paryžiaus šoki
kai, kurie gyvena tuo, kad mo
ka Įtikti turtingoms apisenėms 

j moterims, Įstatymu bus laiko- 
! ni kaip darbininkai.

Kaip kiekvienas kitas sve
timšalis darbininkas, dirbąs 

į rankomis ar kaip kitaip, šoki
kas — gigolo, kaip paprastai jį 

Į vadina Paryžiaus viešbučiuose 
;r naktiniuose klubuose, turės 

I frauti iš darbo ministerijos tam 
l tikrą kortą, kaip ir pasportą, 
kuria jam bus leista užsiimti 
savuoju ypatingu amatu. Tuo 
vyriausybe siekia išvalyti Pa
ryžių nuo žulikų.

Susekta mat, kad dauguma 
tų “gigolo”, paprastai jaunų 
parėjunų iš įvairių svetimų 
kraštų, turi ne tik miklias ko
jas, bet ir dar miklesnius pir
štus. Naktiniuose klubuose ir 
viešbučiuose jie, savo pigiu 
elegantiškumu ir lipšnumu žavė
dami pramogos ieškančias tur
tingas damas, jų tarpe daug 
amerikiečių, prisitaiko prie jų 
ir, šokdami bei myluodami, ap- 
krausto jas nuo briliantų ir 
kitų brangmenų.

VANCOUVER, B. C., kovo 
19. — Devyni darbininkai su
degė, penki pavojingai apdegė 
ir keli kiti kiek lengviau nu
kentėjo gaisre, kuris praeitą 
naktį sunaikino naujus Granby 
Consolidated kasyklų kompani
jos barakus ties Cooper kalnu.

Susišaudymas demar
kacijos linijoje

trijų
perėjusių 
pėdsakus.

sekti ir

KAUNAS. Demarkacijoj, 
Merkinės rajone, vasario mėn. 
23 d', po pietų Alytaus pasienio 
policininkai susekė 
demarkaciją
Policininkai pradėjo 
Derėję liniją buvo rasti Ukišų 
kaime. Tarp nepažįstamųjų ir 
policininkų įvyko susišaudymas; 
susišaudymo metu du iš jų bu
vo nukauti. Jie pasirodė esą 
Petras Nadzeika ir Jonas Miš
kinis. Per susišaudymą tre
čiasis buvo pabėgęs į Kibi.škių 
mišką, bet pagautas; pasisakė 
esąs Kraunavičius. Pas pagau
tąjį Kraunavičių ir nukautuo
sius rasti revolveriai, šovinių, 
po keliolika dolerių ir tam tik
ras skaičius Vilniuje, leidžiamo 
’aikraščio “Pirmyn.”

Tirs prez. Hardingo 
turtą ryšy su aliejaus 

skandalu
\VASIHNGTONAS, kovo 19.1 

Senatorius Nye, Teapot • 
Dome aliejaus skandalo tyrinė
jamos komisijos pirmininkas,! 
pranešė 
rinėti

Maniu vadovaujami, 
neapleisti sostinės, kol nepasi
trauks premjero Bratianu val
džia.

Bijodama susikirtimų su val
stiečiais, kurie galėtų duoti 
pradžią revoliucijai, vyriausybė 
ištraukė iš miesto centro visą 
policiją ir kareivius.

Vakar Viktorijos aikštėje 
ūkininkai surengė milžinišką 
demonstraciją prieš valdžią. Jie

kad komisija ims ty- reikalauja, kad Bratianu kabi- 
mirusiojo prezidento,neįas ej(ų laukan ir kad nau- 

Hardingo turtą ir pažiūrės, ai’ jų valdžią sudarytų Rumanijos 
kartais ten nesiranda kai ku-1 ukininkų partijos vadas Ma
rių ContinentaJ Trading korpo- nju 
racijos bonų.

[Continental Trading korpo-' 
racija buvo žinomo aliejaus 
magnato Sinclairo ir kelių jo 
sėbrų suorganizuota. Ji vaidino ( 
svarbų vaidmenį papirkinėjime > 
prezidento Hardingo kabineto1_  ___ _
narių, kurie neteisėtai išnuo-t^ kasyklų 
mojo pnivačiams ašmenims jn knmkiiii 
valdžios naftos rezervacijas, fi-' - ’
nansavime republikonų 
tijos etc.]

Senatoriai kvos Ro 
ckef elleri,* Melioną

Washingtone policija BockefeBer j 
suėmė pikietuotojus

BUENOS AIBES, Argentina 
kovo 19. — Besiartinant prezi
dento rinkimams, kurie įvyks 
balandžio 1, krašte verdi, 
priešrinkimine kampanija, pe) 
kurią atsitinka ekscesų. Vakar 
vakarą ryšy su ]K)litine kam
panija čia įvyko susišaudymu 
ir trys asmens buvo sužeisti.

Socialistų konvenci 
ja įvyks New Yorke 

balandžio 14 d.
Konvencija prasidės masiniu 

mitingu, kurs Įvyks balandžio 
13 vakarą

ai i

WASHINGT()NAS, kovo 19. 
Senatorius Wheeler papra- 

i streiko tyrinėjamą- 
----  ją komisiją, kurios jis yra na- 

l"' rys, pašaukti kvotai Pittsburgh 
par- Coal kompanijos viršininką B. 

B. Melioną, Consolidated Coal 
kompanijos dalininka John D. 

i Jr., f " ’ 
Steel korjioracijos direktorių 

■ pirmininką Charles’ą M.

Proponuoja modifi 
kuoti prohibiciją

Sabath siūlo svaigiųjų gerinu 
gaminimą ir pardavinėjimą 
padaryti valdžios monopoliu

WASHINGTONAS, kovo 19 
— šią savaitę atstovų buto tei
sių komisija klabsys argumen 
tų dėl modifikavimo Aštuono 
liktojo konstitucijos papildyme 
taip, kad butų leista Įsteigt 
federalinė dispenserių sistems 
svaigiesiems gėrimams pardavi 
nėti. ‘

NEW YORKAS, kovo 19. — 
Nacionalinis Socialistų jiarti- 
ios komitetas laikytame čia 
>avo susirinkime sutaisė visą 
planą nacionalinei partijos kon
vencijai, kuri prasidės balan- 
Ižio 1 I dieną.

Nacionalinis komitetas nu- 
’arė, kad konvencija butų ati
daryta su masiniu mitingu ba
landžio 13 dienos ^vakarą, ku
riame partijos vadai laikys kal
bas.

Lietuvos socialdemo
kratai teisiami ka
riuomenės teismo

Cbicagiškis kongresmanas 
Sabath, kuris yra įnešęs atsto 
vų bute sumanymą konstituci
jos papildymą modifikuoti, siū
lo užginti gaminti ir pardavi
nėti svaigiuosius gėrimus ki
tai]), kai]) tik pagal federaliniu 
dispenserių planą. Tuose dis- 

Bethlehem jpenseriuose asmens, ne jaunes-

Kauno “Socialdemokratas” 
praneša, Mariampolėj kovo 10 
r Kaune balandžio 2 dienų 
vyksta kariuomenės teismo 
Tylos keliolikai politinių kab
lių, kurių tarpe daugelis yra 
socialdemokratai ,

2,000 valstybės tarnau
tojų reikalauja dau

giau algos

■ ■ ■■■  —— i 1111A111 ii\<i Kaileli <! aV&«

Bandė padaryti demonstraciją Schwabą ir Ne\v York Onlral
prieš Vengry “galvaždiržiu geležinkelio pirmininką P. E. 
valdžios“ delegatus i ('ro\vley.
WASHINGTONAS, kovo 19. i

—Ties Baltaisiais Namais poli
cija šiandie areštavo keturis 
pikietuotojus, kurie bandė pa- j 
daryti nepalankią demonstraci
ją prieš Vengrų delegaciją.

Pikietuotojai nešė ] ' 
kuriais buvo smerkiami delega
cijos nariai ir jų atstovauja
moji Vengrų valdžia dėl “masi
nių galvažudybių” ir dėl ban
dymo grąžinti Vengrijai Hab- 
sburgų dinastiją.

Vengrų delegacija 
Jungtines Valstybes 
atidengime vengrų 
Ludvigui Kossuthui 
Ncw Yorke.

Kalifornijos nelaimėj 
žuvo 449 asmens

I

LOS ANGELES, Cal., kovo 
119. — St. Francis tvankos pra- 

plakatus, trūkimo katastrofoj, kaip da
bar apskaičiuoja, žuvo iš viso 
449 asmens. To skaičiaus 272 
kūnai buvo surasti, o 177 as
menų dar pasigendama, bet 
manoma, kad jie yra žuvę.

Trys ligoniai žuvo ligo
ninės gaisre

Persų puolikų bandos .................................„H ’ ALABNY, N. Y., kovo 19.—
Memorial ligoninėje šiandie ki
lo gaisras, per kurį trys ligo
niai žuvo. Jie nutroško degan
čių X-spindulių kambary filmų 
durnais ir smalkėmis. Kiti ligo
niai buvo išgelbėti.

nusiginė 15,000 avių
BASBA, Irakas, kovo 19. — 

Puntuku srities persų giminių 
bandos perėjo sieną netoli nuo 
Amaros, į žiemius nuo Basros, 
ir puolė Seiko Gomfuoh Beni- 
lam giminę. Įvyko aštrus susi
kirtimas ir puolikai pasitraukė, 
nusivarydami daugiau kaip 15,- 
000 pagrobtų avių.

$10,200 BAUSMĖS Už NE
TEISINGĄ “1NCOME TAX”

RAPORTĄ

INDIANAPOLIS, Ind., kovo 
19. — Edward C. Minas, Ham- 
mond, Ind., departamentinės 
krautuvės pirmininkas, tapo 
federalinio teismo nubaustas 
$10,200 už neteisingą savo “in- 
come tax” raportą. Jo depar- 
tamentinė krautuvė nubausta 
penkiais šimtais dolerių.

ĮSTATYMAS PRIEŠ GIRTUS 
AVIATORIUS

AIJ3ANY, N. Y., kovo 19.— 
Gubernatorius Smith vakar 
pasirašė legislaturos priimtą 
bilių, kuriuo užginama girtam 
lakūnui skristi aeroplanu, j

dliivvaiiti Žemės drebėjimas New 
patriotui Yorko valstijoj 
paminklo

ALBANY, N. Y., kovo 19. — 
Ncav Yorko valstijos žiemių 
rytuose vakar buvo jaustas že
mės drebėjimas. Drebėjimas 
ypač, stipriai buvo jaustas Sa- 
ranac Lake, Plattsjiurge, Malo
ne ir Lake Placid. Saranac’e 
daugelis gyventojų nusigandę 
bėgo lauk iš namų.

ni kaip balsuojamo amžiaus 
galėtų pirktis vartojimui namie 
ne daugiau kaip dvi kvorta? 
degtinės, penkndiką kvortų vy
no ir trisdešimt kvortų alau? 
mėnesiui, ir nebrangesne kaine 
kaip 190 nuoš. tiek, kiek parei 
na pagaminimas. Sulaužyma? 
indo anspaudo kur nors kitur 
o ne namie, butų baudžiamas 
nusikaltimas.

Iš šitokio svaigiųjų gėrimų 
gaminimo ir pardavinėjimo vai 
džia, kaip sumanytojai apskai
čiuoja, turėtų apie 1,117 milionų 
dolerių pajamų per metus. Var 
totojai gi, kur dabar moka 
butlegeriams už nežinia kokiu.* 
svaigalus po dešimt ir dau
giau dolerių kvortai, gautų ge
rą, gryną ir sveiką valdžios 
degtinę po 90 centų kvortai, 
vyną po 50 centų kvortai ir 
alų po 20 centų kvortai. But- 
legeriai, kurie dabar tarpsta 
žmonių nuodijimu ir demorali
zavimu, butų 
dirbti 
dangi 
iš jų

WASH1NGTONAS, kovo 19. 
— Daugiau kaip 2,000 valsty- 
jės tarnautojų šiandie procesi- 
’oj nužygiavo į kapitolių pri- 
tatyti atstovų buto valstybinės 
arnybos komisijai reikalavimą 
iidesnės algos. Komisija mat 
labai* svarsto bilių dėl algų ci
vilinės tarnybos darbininkams 
iadidinimo.

Trys aviatoriai užsimu
šė aeroplanui nukritus

priversti eit' 
naudingesnio darbo, ka- 
niekas daugiau svaigalų 
nebepirktų.

\VILMINGT()N, Cal., kovo 
9. Trvs civiliai aviatoriai 
akai* užsimušė jų aeroplanui 
uikritus žemėn. Nelaimė atsiti
ko dėl nulužimo vieno lėktuvo 
parno, kai jis lėkė 2,300 pėdų 
ukštumoje.

Aeroplanas nukrito beveik 
niesto centre ir užgavo dar du 
'aiku, kurie žaidė gatvėje.

Užsimušę lakūnai yra Jack 
dartin, pilotas; Wm. Hulbert 
r .L. English, jo pasažieriai, 
visi iš Los Angeles.

15 žmonių sužeista vieš
bučio gaisre

Užsimušė motorciklistas

SOUTH BEND, Ind., kovo 
19. — Užsimušė motorciklistas 
Harry Keller, 21 metų am
žiaus, kai jis smarkiai lėkda
mas su savo motorciklu atsimu
šė į medį.

ORR

BERNIOKO SUVEDŽIOTA 
MERGINA NUSIŽUDĖ 

) v -------
SKUODAS. — Vasario 7 d. 

nusinuodijo Skuodo pasienio 
punkto veterinarijos gydytojo 
tarnaitė Maksvytaitė Ona su 
“muilo akmens” gabalėliais už 
50 centų.

Maksvytaitė Ona buvo susi- 
ineilavusi su visiems čia žino
mo davatkos sunumi Kviecins- 
kiu Jonu, nuo ko vargšė mer
gaitė buvo palikusi nėščia. Jau 
buvo sukalbėta “ženytis”, net ir 
vestuvėms kai kurie jau rengė
si. Maksvytaitė išbuvo gyva 
dar dvi paras. Mirė vasario 
9 dieną.

Italų garlaivis šaukiasi 
pagalbos

IjONDONAS, kovo 
Italų garlaivis Stella 
radio praneša, kad jo 
sulužę ir kad jis be jėgos plū
duriuojąs jūrėse ties rytų 
Kythnos salos krantais, Kikla- 
duose. Garlaivis prašo pagalbos.

19. — 
d’Ilalia 

mašinos

PENNSYLVANIJOJ PRIGRIU 
VO DAUG SNIEGO

debesiuota; mažu- 
vidutinis, daugiau- 
ir pietų vakarų

TRYS VAIKAI ŽUVO SKAR
DINEI SPROGUS

J I

buvo

CLABKSBURG, W. Va., ko
vo 19. — Trys vaikai, Gaylord 
Clark, Howard Doak ir Harry 
VVilliams, buvo sudraskyti spro 
gusios skardinės, kurią jie bu-

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pro-, 
našauja: 

Iš dalies 
mą šilčiau; 
šiai vakarų 
vejas.

Vakar temperatūros 
tarp 30° ir 44° F.

Šiandie saulė teka 5:55, lei
džiasi 6:01. Mėnuo teka 6:11 vo radę šalikelėj. Manoma, kad 
ryto. skardinėj butą nitroglicerino.

HABBISBURG, Pa., kovo 19. 
—Kai kuriose Pennsylvanijos 
dalyse vakar stipriai snigo ir 
privertė sniego vietomis ašiuo- 
nioliką colių gilumo, kaip pa
vyzdžiui Bloomsburge ir Frank- 
lin kauntėje.

Audros Naujoj Anglijoj

BOSTON, Mass., kovo 19. — 
Naujojoj Anglijoj, ypač jos 
pakraščiuose, vakar siautė stip
rios vėjo ir lietaus audros.

DENVEB, Colo., kovo 19. 
knksti šj lytą gaisras sunaiki- 
io Colorado House, vieną se
niausių šio miesto viešbučių. 
Viešbuty buvo daugiau kaip 
šimtas svečių ir manoma, kad 
visiems pavyko iš ugnies pabė
gti, bet penkiolika buvo sužeis- 
i, keturi jų pavojingai.

“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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[korespondencijos
Detroit, Mich.

F. J. Yurk, 6131 Conmnon- 
wealth Avė., jau ilgas laikas 
tarnauja General Motors Com- 
pany’joje foreman’u. Jani pa
vesta vadovauti tos kompanijos 
dirbtuvių vienas skyrius, kuria
me dirba 57 darbininkai. Pa
vestą darbą atlieka gerai. Dirb
tuvės viršininkas juomi paten
kintas ir net pabrėžė, kad jis, 
dirbtuvės viršininkas principą- 
liai nusistatęs turėti lietuvį 
foreman’ą kaipo tinkamiau*} 
tani užsiėmimui. Pats F. G. 
Yurk yra dar jaunas, bet per-' 
gyvenęs įvairių gyvenimo etar 
pų ir visame kame turi daug 
prityrimo, iniciatyvos ir gabu
mų. Savo užimamą vietą gen-j 
bia ir nesigaili intensivaus triuc 
so, kad visais atžvilgiais atsa
kyti savo vietai, kas jam labai 
gerai sekasi, nes yra energin
gas vyras.

F. G. Yurk yra vedęs, turi du 
sūnūs. Žmona gimusi Detroi
te, bet iš lietuvių tėvų. Jis pats 
15 metų atgal atvyko į Ameri
ką. Turi savo namus Detroite. 
Yra pilnas Amerikos pilietis. 
Gruodžio 29 praeitų metų Ge
neral Motors Company sureng* 
devintą metinį bankietą visam 
tos kompanijos aukštesniam 
personalui. Laike Rankioto, 
kuris buvo Statler Hotel’yje, 
laikė prakalbą General Motors 
Company prezidentas. Nesenai 
man kalbantis asmeniškai su p. 
F, G. Yurk, buvusiu tame ban- 
kiete. jis n^an atpasakojo trum
pą turinį General Motors Co. 
prezidento kalbos laikė bankie
to. Aš labai susidomėjau jo 
atpasakojimu, nes taja prakal
ba žymus komersantas atvaiz
duoja savo asmens psichologi
ją, kuri labai įdomi žinoti kiek
vienam, todėl aš žemiau ir tal
pinu tos prakalbos trumpą tu
rinį. Jis pasakė savo prakal
boje štai ką:

“...Atvykau į Ameriką visai 
jaunas, sunkus gyvenimas ne
gailestingai spaudė. Reikėjo ieš
koti darbo, kad uždirbti dienos 
kąsniui. Pirmas darbas buvo 
manimi gautas vienoje spaus
tuvėje. Nešiojau laikraščius ir 
paketus. Vėliaus visą laiką gy
venimas mane spaudė taip, kad 
aš tik įtempęs visas savo fizi
nes ii* dvasines jėgas galėda
vau nugalėti gyvenimo klintis, 
mokytis ir kilti visame kame 
vis aukštyn ir aukštyn, iki pa
galios pasiekiau kompanijos 
prezidento vietos. Per visą lai
ką man joks sumanymas leng
vai nesidavė įvykinti, vis rei
kalavo nuo manęs iniciatyvos ir 
intensyvumo. Man visas gyve
nimas yra sunkus ir reikalauja 
nuo manęs įtempti visas fizines 
ir protines jėgas, bet aš tą sun
kų gyvenimą labai myliu, aš 
nemyliu tų užmanymų, kurie 
lengvai pasiduoda įvykinti, aš 
myliu tokius užmanymus, kurių 
įvykinimui reikia Įtempti visas 
jėgas. Vengti patariu ir jums 
viso to kas lengva, patogu, net 
visa kas lengva, patogu, tai tik 
lepina žmogų, atima energiją, 
silpnina iniciatyvą, žmogus ne
tenka valios, neturi atsparume, 
prieš kiekvieną net menką gy
venimo kliūtį. Mes sėdame į 
automobili, visai lengvai pa
spaudžiame koja ir važiuojame, 
visai net nežinodami, daugumo
je, visos automobilio sistemos, 
bet įneš išardykime jį, supras
kime kaip jis padarytas ir 
stengkimes dar geresnį naują 
sugalvoti, tas išlavins musų 
protą ir sutvirtins valią. Aš 
turiu motorinę valtį, bet aš jos 
nemyliu, nes man ji nuobodi, 
be jokio sralvojimo paspaudei su 
koja ir nė galvoti nereikia tik 

keravok ir važiuok sau be jokio 
sunkumo. Aš turiu burinę val
tį, kurią labai myliu, nes su ja 
plaukdamas aš turiu Įtempti vir 
sas jėgas, galvoti, kaip iškelti 
bures, kad vėjas varytų valtį ir 
kad ištikus smarkiam vėjui ne- 

apverstų valtį; taip visą plau
kiojimo laiką aš turiu budėti, 
veikti energingai protu ir fi
ziniai, kad irtis su valčia pas
kirtoji vieton. Daugelis manęs 
klausia kuriam tikslui aš nuo
latos kankinuosi ant vandens 
su primityviškos konstrukcijos 
burine valtimi, jeigu šiandieni
nė technika pagamina motori
nes valtis, su kuriomis yra ga
lima visai lengvai pasiplaukio- 
ti,— bet aš noriu visomis jė
gomis veikti...”

Labai įdomi žmogaus psicho
logija. Ir visai teisinga. Pagal 
musų poeto žodžius: “...pagim
dys vargai galiūnus”...—arba 
“...Nebijokim vargo kieto, juk 
jo galingi pūva”... Ištiktųjų 
kad visi didieji vyrai yra per
ėję sunkiausius gyveninio ke
lius. Lengvas gyvenimas nie
kuomet neduoda didvyrių, bet 
duoda gyvenimui silpnuolių 
gaują.—J. J. J.

Butler, Pa.
Del vienybės greitai laimėtas 

streikas

Kovo 8 d. 500 darbininkų 
Plate Glass Co. sugryžo į dar
bą išstreikavę vieną dieną. 
Streikas liko laimėtas. Streikas 
kilo dėl kompanijos pašalinimo 
iš darbo vieno darbininko, ku
ris vadovavo streiku vasario 
15 d. Kaip greit kompanija su
tiko priimti atgal į darbą at
leistąjį darbininką, taip greit 
kiti darbininkai sugryžo Į dar
bą.

Šis streikas aiškiai parodė, 
kad kur vienybė, ten galybė. 
Butlerio stiklinių darbininkus 
turėtų pasekti visi darbininkai 
ir visame kame tarpusavy lai
kytis didžiausios vienybės. Tuo
met darbininkams lengva bus 
laimėti kiekvieną kovą.

Pasaulio Vergas.
* I •

Pentvvater, Mich.
Musų kolonijoj pradėjo reikš

tis naujų progų ūkininkams, 
kuriomis jie stengiasi pasinau
doti.

Čia yra gražios apielinkės ir 
dėl jų gražumo j šias apielin- 
kes privažiuoja daug miestiečių I 
praleisti atostogas. Tuo pasi
naudodamas p. M. K. Sakalaus
kas porą savaičių atgal nupir
ko gražią 40 akrų ūkę ant Mi- 
chigan ežero kranto, už kurią 
jis užmokėjo $20,000. Pavasary 
jis statysis puikų vasarnamį, 
prie kurio bus puikios maudy
nės ir visi galės pas jį atvažia
vę smagiai praleisti atostogas. 
Jis čia apsigyvendamas padarė 
gerą pradžią: užsirašė “Naujie
nas” net dviems metams.

Pereitą rudenį Crystal town- 
ship Jurgis Dalgelis pirko 196 
akrų ūkį už $4,500. Kovo 7 d. 
jis tą ūkę pardavė už $21,000. 
'lai nepaprastas uždarbis. Tą 
ūkį nupirko aliejaus kompanija, 
kuri ir daugiau ūkių yra nupir
kusi ir pavasary ketina gręžti 
šulinius ir ieškoti čia aliejaus. 
Daugelis ūkininkų jau prisidėjo 
prie aliejaus kompanijų nuo
šimčių pamatais ir jeigu bus 
rasta aliejaus, tai kompanija 
pasiims sau 8 statines, o ūki
ninkas gaus 2 statines.

Muskegon paviete jau visu: 
smarkumu gręžiama aliejaus, 
šuliniai; dabar pradės juos! 
gręžti ir Oceana paviete. Jeigu 
pasiseks čia rasti aliejaus, tai1 
darbininkams bus darbų, o ūki-' 
pinkams pinigų. Jau dabar 
kompanijos yra supirkusios di
džiausius žemės plotus.

P. IK Andrekus.
■-- -------— ■ -. * — ■ ■ . -. - :

-------------------------------------------—

Tęl. Boulevard 0214

Plumbing, Heabng
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriauiial 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Paillna St^ CUcago, OI.■ ■■■ — ■ ■ iF

Muskegon, Mich.
Apie trys savaitės laiko at

gal įvyko didelė nelaimė: Jo
nas Yokubones, 16 m. lietuvių 
vaikas automobiliu suvažinėjo 
ir užmušė Floyd Torrey, dvie
jų mažų vaikų tėvą. Yokubones 
su kitais 8 vaikėzais važiuoda
mas automobiliu įvažiavo į 
Floyd Torrey, kuris tuo laiku 
šalę kelio taisėsi savo automo
bilių. Tėvą užmušus liko naš
laičiais du maži vaikai, vienas 
6 m., o kitas 4 metų. Jų moti
na gi tūla laika atgal pabėgo ir 
nežinia kur dabar ji randasi.

Yokubones liko atiduotas 
teismui už neatsargų važiavimą 
ir už užmušėjistę. Teisė jį “pro- 
bate” teisėja Ruth Thompson, 
kuri betgi atsisakė rekomen
duoti išduoti varantą už užmu- 
šėjistę ir priteisė, kad jauna
sis Yokubones per dvejus me
tus mažiausia sykį į mėnesį 
aplankytų dėl jo neatsargumo 
likusius našlaičiais du vaikiu
kus ir sumokėtų $400 jų užlai
kymui. Penki kiti buvę auto
mobily vaikinukai irgi pasiža
dėjo teisme pagelbėti užlaikyti 
našlaičius. —R.

Iš Pennsylvanijos 
angliakasių ko

vos lauko
RENTON, PA. Rentono 

streikuojančius angliakasius ko
vo 8 d. aplankė barzdaskučiai. 
Kast Pittsburgho skyrius Mi- 
ners Relief Committee tą dieną 
atsivežė į Rentoną 12 barzda
skučių, kurie per visą dieną 
dykai skuto ir kirpo streikie- 
rius, tuo barzdaskučiai reikšda
mi streikieriams savo užuojau
tą.

Nors streikuojantieji anglia
kasiai y.ra anglių trusto labai 
nuožmiai persekiojami, bet ran
da ir diiug draugų, kurie strei
kieriams užjaučia ir stengiasi 
kuo galėdami pagelbėti tęsti 
sunkią kovą už didesnį duonos 
kąsni ir žmoniškesnes darbo 
sąlygas.

Streikuojantys angliakasiai 
yra labai dėkingi visiems geros 
valios žmonėms, kurie stengia
si pagelbėti angliakasiams lai
mėti jų sunkią kovą.

Pasaulio Vergas.

Ponia J. T. Raudebaugh
VVyndmere, N. I)., rašo:

Ponas H. H. Von Schlick. Gerbia
masis: Aš rašau jums keletą žodžių 
ir dėkavoju jums už puikias gyduo
les kurios padarė labai daug dėl ma
nęs. Mano skruostai įgavo natūralią 
gražią spolvą iš suvartojimo pirmu
tinio bakselio ir kiti žmonės man 
sako, kad mano veido kompleksija 
dabar labai gerai atrodo. Ir kaip pui
kiai aš dabar jaučiuos! Visas susty
rimas ir nuovargis dingo. Aš dabar 
rekomenduoju jūsų Bulgarišką Žiedų 
(Kraujo) arbatą kiekvienam kaip ir 
mano ligoje, jos grąžino man atgal 
sveikatą. ■ Mes taipgi žinome, kaip 
greit jos prašalina slogas.”

Bulgariška Žiedų (Kraujo) Arbata 
parduodama visose vaistynėse, 75c., 
$1.25 arba prisiunčiamo. Adresuoki! 
H. H. Von Schlick, 100 Marvel Bklg., 
Pittsburgh, Pa.

$25 UŽ JŪSŲ SENA 
SETĄ, $25

šį mėnesj mUb perkant arba 
užsisakant naują parlor setą, mes 
jums atrokuosim $25 už jūsų seną 
setą, nepaisant kokiame padėjime 
butų.

štai dar vienas prirodymas, kad 
mes galim parduoti pigiai, gerai pa
dirbtus setus. Kainos už setus $85 
ir daugiau.

Sugriuvusius perdirbant. pataisom 
ir kitus rakandus.

' D. KISSEL

CALIFORNIA 
UPH0LSTERING 

SHOP
Purior sets made to order

3327 Archer Avė.
Show Ronm 3306 Archer Avė.

Phone Lafayetto 803G

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

Sveikatos Dalykai
Oda, apsirėdymas ir 

sveikata

(Tęsinys)
štai jum moteriškė. Dikta. 

Nes kas gi nešios nie
kam nereikalingus lašinius, jei
gu ne moterys! Tiesa, yra ir 
vyrų, kurie penimiais išvirsta, 
bet tik ne tiek daug, kaip mo
terų. Bet tiek to. Dirstelė
kime, kaip šita moteriškė ap
sitaisius. Kailiniai taip sun
kus, kad kai pakabini ant va- 
gučio, tai net siena braška. 
Svedcris storiausias ką gali 
gauti. Suknia stora, vilnonė. 
Marškiniai irgi stori ir vilno
niai, o jeigu šiokia tokia spor
te, tai ant tų vilnonių užsivil
kus šilkinius. Kelinės, žino
ma, dvejos. Tas pats su ko
jinėmis. Kai nusirengia, tai 
prakaito kvapas trenkto nosį 
trenkia. Kartais tik misliji 
žmogus, kaip tas visas tvankas 
neeksplioduoja.

O šit jum moderniškas vy
riškis. Overkotas lengvas. Ne- 
persunkiausia po juo drabužių 
eilutė. Marškiniai ploni ii- vir
šutiniai ir apatiniai. čevery- 
kai žemi, o kojines irgi gana 
plonos. Ir jis ateina su kokia 
nors kitokia liga,* bet tik ne 
su sloga. Lengvi drabužiai, 
mat, leidžia šiokiam ar tokiam 
orui kūną užgrūdinti, o jau pa

Tabako 
Perliaus 
Smetona

1^STįl

Martin Johnson, 
Keliauninkas -Tyri
nėtojas, Rūko Lucky 
Strikes Laukiniau- 
sioje Afrikoje
‘‘Bemedžiodamas didžiuosius 
žvėris Afrikoj, aš niekad nebu
vau be savo Lucky Strike Cigar- 
etų. Sykį ant Abyssinijos rube- 
iiaus tų ei g arėtų siuntinys man 
iš Amerikos prasilenkė su ma
nim, iras jaučiausi nelaimingas, 
kol vietiniai gyventojai, sekdami 
mūsų pėdomis skersai Kaisout 
dykumos iki Nairobi, pasivijo 
mus su tuo man brangiu Luckies 
siuntiniu. Po ketvertų metų 
Luckies rūkymo dykiausioj 
Afrikoj, aš atrandu savo balsą 
puikiame stovyje delei, savo 
paskaitą maršruto Amerikoj.

's toasted”
Nei Jokio Gerklės Erzinimo Nei Jokio Kosulio*

193*. The American Tobacco Co. Ine . * _______ .

skui jis blogų orų nebebijo. Ir 
kai šitoks vyriškis nusirengia, 
jo oda yra švari ir jokio pra
sto kvapo neužuosi kadir no
rėdamas.

Dabar baigsime gyvus gy
venimo pavyzdžius su tikrai 
moderniška panele. Viršutinis 
apvalkalas, ot, taip sau tik vi
dutinio svorio, ir tiek. Po juo 
šilkinė suknelė, žinoma, ir plo
nutėlė ir trumputėlė. Apati
niai marškiniai — tik taip sau 
įsistoti. Dirželis kojines pri
laikyti. Kojinės, suprantama, 
šilkinės, čeverykai, žinote, tik 
kurkos aukštos, o šiaip jau tai 
gana žemi. Ir ateina ji šitaip 
apsirėdžius žiemą, visai nepai
sant, ar oras tik vidutiniai šal
tas, ar net ir žemiau zero! Bet 
vis tiek, išskiriant ligas, ku
rios nieko bendra su apsirėdy- 
mu neturi, ji nekošti, slogų 
neturi ir aplamai gerai atro
do. Jos kūnas užgrūdintas, 
prie visokio oro pripratęs ir jo 
nebepaiso. Tiesa, kartas nuo 
karto laikraščiai paduoda ži
nių, buk tai kokia ten panelė 
kelius nušalo. Tebūnie ir taip, 
bet vis dėlto nereiškia, kad y- 
ra bloga pratintis lengvais dra
bužiais dėvėti. Juk kaip vei
das prie šalčio priprato ir len
gvai nenušala, taip pripras ir 
keliai ir ncnušals. Ko tai čia 
rūpintis. Bet kad kunui yra 
daug lengviau, patogiau, paran
kiau ir sveikiau kai žmogus 

lengvai apsirėdo, tai to užgin
čyti jau nebegalima.

Taigi, apsirėdymo progrese 
atsilikę žmonės daug geriau 
ir išmintingiau padarytų, kad 
jie lengviau rėdytųsi. Pavyz
džiui, vasarą reikia apsirengti 
kolengviausiai, o šaltėsniam o- 
rui užėjus, pakanka vidutinio 
overkauto, vidutinės drabužių 
eilutės, plonų marškinių (vir
šutinių) ir pusiau vilnonių - 
pusiau šilkinių apatinių. ži
noma, kas neturi iš ko tokių 
apatinių nusipirkti, gali dėvė
ti ir marškonius. Tik perdaug 
stori nieko gera nepadarys, to
dėl tokių dėvėti ir nereikia. 
Kojinės geriausia dėvėti pusiau 
vilnonės-pusiau šilkinės, žino
ma, neperstoriausios. čevery
kai, ypač keno kojos prakai
tuoja, geriausiai išpuola dėvė
ti žemi, kaip vasarą, taip ir 
žiemą. šitaip dėvint, supran
tama, kad kūnas gaus daug 
lengviau išsivalyti, prakaitas 
tarp odos ir drabužų nesilai
kys ir žmogus, nusirėdęs, ne
atsiduos, kaip kokis “nužni- 
kas”.

’ Tas pats galima pasakyti ir 
moterims ir nekurioms mergi-
noms, kurios, vis senu įprati
mu eidamos, mėgsta baisiai 
sunkiai ir storai apsirėdyti, 
prakaite tarsi rūgte rūgti, na, 
ir dvokti... —Dr. Margeris.

GAVOME iš Vilniaus nau
jai leidžiamą žurnalą — 
“Vilniaus šviesą”. Galima 
?auti “Naujienose”. Kaina 
30 centų.

TIK PER 10 DIENI
Kainos sumažintos ant aukštos 

rųšies pianų, phonografų, 
radios

Grojiklis pianas, kaip ant pa
veikslo. Riešuto medžio, su vi

su įrengimu už $219.
Baklvvin Hamilton grojiklis pia

nas, vertės $750, už $185.
Stark pianas už $175.
Hartford grojiklis Walnut, ver

tės $800, už $395

Atvvater Kent Radio Model 37 
A C. elektri kinis, už $88.

Freshman 6 tūbų A C. elektri- 
kinis, už $98

Radiola 16 už $69
Crosley A C elektrikinis už$72.

jos štai kaipRadio 
ant paveikslo. Kainos nuo $69 
iki $895. Radiola 17 už $130. 
Columbia — Victor — Senora— 
Brunswick Oitophonic Victro- 

las už pusę kainos.
Autorizuoti dealeriai Spartan, 
Radiolas, Brunswick, Freshman, 
Atvvater Kent, Hovvard, Seno
ra. — Lengvi išmokėjimai. Se
nus setus su taisėm arba išmai- 
nom ant naujų ir garantuojant. 

Didžiausia Muzikos, Pianų ir 
Radio Krautuvė

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 4705

ATĖJO “Kultūros” No. 2. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

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

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGA

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

125 centus

žinokite kaip ir k<į Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Hulated 81. Chicaco, 111.

Petternų Skyrius



Antradienis, kovo 20, 1928 NAUJIENOS, Chicago, UI

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

...... !' '»"■■■■ . .......

Kontesto Numeratorius
Antanas RipRevičius.
Kontesto Vigilijų* 
Marė Kemeftienė.

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

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio 
30, 1928

Sėkmingai progresuoja

Kolas

Kova už suprimaciją

Dvi jaunos p-les, aukštesnių 
mokslų studentės, artimos kai- 
minko* ir abi veik vienokio am
žiaus ir abiejų darbo sąlygos 
šiame “Naujienų" konteste yra 
vienokios, bet klausimas kuri iš 
juodviejų bus apsukresnė pa
siekti aukščiau savo balsais. p.ję b. vilimaičiut 

Kolas turi gerą vardą ir• mokėjimo užkariauti tinkamą 
t j Indiana Harbor( paramų vietos lietuviuose. Kaip 
taipgi p-lr B 

Gary S 
ir yra

Kaip aš dirbu 
pinigus

Kaso Dr. A. Montvidas

—Heilo!

uis neina. Ir visi gudrus biznie
riai tai žino. Ncvisuomet jie su
randa, kur geriausia gailintis. 
“Naujienų” kontestantai turi 
nesnausti, nes firmų, kurios no- 
ri gamintis, yra šimtai tūkstan

tių. Iki šiol aš kontestui esu su
gaišinęs nedaugiau 10 valandų, 
o jau surinkau apie $700. Jei
gu aš trokščiau pinigų taip, 
kaip nekurie dvasiškiai ir bolše
vikų agitatoriai, j vienus me
tus tapčiau milionierium. •

!. Vili-! baigsis kova už suprimaciją ši- 
. kuo- tų dviejų panelių — jaunuolių 

mylima' darbštuolių, sunku numatyti, 
jaunuolė bet kuri iš juodviejų bus su
si apsuk- manesnė ir darbštesnė, toji tik- 
sumanios rai laimės. Ne tik Indiana llar- 

kalboje ir tinkamame apsiėji- bor ir Gary lietuviams šitų 
me. Daug šių dviejų jaunuolių į dviejų panelių kova bus žingei- 
pakėlimas balsais priklausys!di, bet šitų panelių suprimaci- 
nuo vietos lietuvių paramos,I jos kova žingeidaus ir kitų 
bet dar daugiau nuo juodviejų miestų lietuviai.

lietuviuo 
maičiutė yra 
pos raštininkė 
vietos lietuvių
darbštuolė. Abi jc

Stojo i darbą P-nia M. Kemėšienė 
išvažiavo su “Nau

jieną” kontesto 
misijoms

M. Stuionas

P-ia M. Kemešienė

Kontestantas M. St tironas 
pradėjo darbuotis tiktai dabar, 
bet jis mano kai kuriuos grei
tuosius kontestantus i trumpą 
laiką pasivyti, o stovinčius že
mesniuose laipsniuose pralenkti. 
Kontestantas Sturonas praeita
me “Naujienų” konteste irgi 
vėlai pradėjo darbuotis, bet tu-

Nealiejotina, kad jam seksis 
neblogiau ir šiame “Naujienų” 
konteste. Gero pasisekimo kon- 
testantui Sturonui!

Grand Rapids, Mich

Esu dėkingas šio miesto lie
tuviams, kurie taip gausiai tei
kia man atatinkamą paramą 
šiame “Naujienų” konteste. Aš 
nesitikėjau, kad galėsiu prisi- 
irti laipsnį 7-tą, o dabar jau 
įžengiau, ko pats netikėjaus, į 
laipsnį 6-tą. Ar aš galėsiu dar 
kilti aukščiau ir pasiekti laips
nį 5-tą, tai dar ateities klausi
mas, nes mano sėkmingas pro
gresas priklauso nuo vietos lie
tuvių, kurie mane remia. Per- 
tat, jeigu Grand Rapids lietu
viai bus taip dosnus, kaip iki 
šiam laikui, neabejoju, kad aš 
5-tą laipsnį pasieksiu, o gal dar 
ir aukščiau žengsiu. Esu giliai 
džiaugsmingas ir dėkingas vie
tos lietuviams už nuoširdžią 
man paramą, kad galėjau savo 
kaimynišką miestą, Detroitu, 
pralenkti. Tiesa, dar Detroitas 
gali Grand Rapids pasivyti ir 
pralenkti, tečiaus šiandieninis 
stovis mano, kaipo Grand Ra
pids kontestanto, yra geresnis. 
Dar sykį tariu ačiū vietos lie
tuviams, kurie mane parėmė ir 
nūnai remia.

Kontestantas S. Naudžius.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky* 
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldienlais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai po piet.

Kovo 19 d. p-ia M. Kemešie 
, ypatingais kontesto 
s, išvažiavo i sekamas

mjas:
Joliet,

nė reika- 
kolo-

Spring Valley, 
Springfield, 
Auburn, 
Bulpitt, 
Taylorville, 
Pana, 
Benton,

Johnston City,
Ilerrin,
W. Frankfort,
Terre Haute,
Clinton, 
Westville.

Iš minėtos kelionės p-ia 
meŠienė grįš ne greičiau 
landžio 20 dienos.

Ke- 
ba-

PRANEŠIMAS

Kontestantui Joe Yankui, 535 
N. Bandolph St., Philadelphia, 
Pa. — Del mums nesupranta
mų priežasčių musų siuntinys 
tamstai grįžo kovo 19 d. su paš
to pastaba, kad minėtą siuntinį 
tamsta atsisakote priimti. 
Mums yra aišku, kad kuris 
nors iš Tamstos pažįstamų jū
sų varde yra paštą klaidingai 
informavęs. Pertat malonėkite 
skubiai priduoti savo kitą ad
resą arba reikalaukite iš vieti
nio pašto skyriaus pasiaiškini- 
nimo. —“N-nų” Kont. Vedėjas.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
to prašo Lietuvos žmonės ir 

pataria Lietuvos bankai

Iš mokyklos dialogų
— Petrai, kiek liks, jei iš 

Irijų aštuntųjų atimsi tris še
šioliktąsias.

— Tikrai nežinau, bet labai 
daug neliks.

O S

Inspektorius:
Kodėl globo ašis

Mokytąją: (porsigamlus). Tai 
tur būt Vaikai nulenkė.

8

(mokytojai), 
įstriža?I

- Old Gold
Skilvio Suirimai Pir-

ne-.
Jūsų liežuvis niekas daugiau nėra 

į kaip tik viršutinė dalis jūsų skil- 
j vio ir žarnų. Tai yra pirmutinis da- 

‘ ‘J j gydytojas žiuri, 
į Jis tuojau pasako stovį jūsų virški
nimo sistemos — ir gydytojai sako 
kad 90% visų ligų prasideda su 
skilvio ir žarnų trubeliais.

Apsivėlęs liežuvis yra pavojingas 
ženklas nevirškinimo sistemos kuri 
veda prie pavojingai ligų išsivysty
mo. .lis pasako kodėl kad ir ma
žas darbas greit jus nuvargina; ko
dėl pas jus 
turit Kasų, 
svaigulj.

Apsivėlęs 
jums reikalingas Tanlac — gyduo-

- Aš esu Petras šublinąkas. 
Noriu užsiprenumeruoti “Nau
jienas..” Kaip galiu priduoti pi
nigus?

Aš jam išaiškinau, kąd turi
atnešti arba atvežti ne bile ka-į 
da, o mano ofiso valandomis. _ 
Jeigu tik ant metų arba penkių, 
liepiau atnešti, o jei ant viso 
amžiaus ir nori mokėti tikrais j mjaugjai Pastebimi per 
sidabriniais pinigais, gali pasi-Į 
samdyti vežinu). j Apsivėlusį Liežuvį

Kitaip prenumeratos aš 
renku.

Kas kita su apgarsinimų rin 
kimu. Kreipiuosi telefonu arballykas j kurį jūsų 
laišku tik j turtingas ir teisin
gas kompanijas. Vienos atsako 
laiškais, kitos telefonu, o tre
čios prisiunčia atstovą. Kaip 
matote, aš elgiuos aristokratiš
kai ir da kiti sakys, buržuaziš- 
kai, vienok man sekasi.

Pirmiausia firmoms aš išaiš
kinu. kad Amerikoj gyvena vir
šiau miliono lietuvių, kad lie
tuviai yra pažangi, inteligentin-| I®s kurios pagelbėjo 
ga ir pasiturinti tauta. Vien tik 
Chicagoj, kur eina “Naujienos”, 
esama apie 100,000 lietuvių. Ka-| 
daugi jie yra organizuoti ir 
darbštus, be savo spaudos ne
gali apsieiti, todėl leidžiama ne
mažai laikraščių. “Naujienos” 
yra seniausias, didžiausias lie
tuviškas dienraštis; jos turi 
daugiau skaitytojų, negu bile 
kuris kitas lietuvių laikraštis 
Amerikoje ir Lietuvoj. Jas re
daguoja |>enki redaktoriai, ku
rių trys yra baigę universitetų 
mokslus ir pasižymėję lietuvių 
literatūroj. “Naujienos” yra 
taip populiarios, kad jose san- 
darbininkauja patys gabieji lie
tuvių žurnalistai, profesionalai. | 

“Naujienų” skaitytojai nėra 
kokie lumpen-proletarai (elge
tos), o mokanti save aprūpinti 
žmonės. Jie perka namus, auto
mobilius, skalbimui ir vyno da
rymui mašinas, mėgsta puoštis, 
vaikus leidžia j augštesnes mo
kyklas; jų moterys dėvi šilkus, 
kailinius, dažosi, perka gerą 
valgį, geria vaistų ir kitų gerų 
gėrimų, lanko teatrus ir t. t. 
“Naujienų” skaitytojai turi ga
nėtinai turto nusipirkti viską, 
ko tik jiems prireikia. Kada 
prisieina biznyj turėti su jais 
reikalą, jie yra išmintingi, lipš
nus ir teisingi.

Skelbimų vieta “Naujienose” 
nepalyginamai pigesnė už ang
liškus laikraščius.

Toliau aš išdėstau, kad “Nau
jienos” išleis šią vasarą Lietu
vių Biznio Knygą — 50,000 ko
pijų ir kad šitoje knygoje gar
sintojas gali nusipirkti visą pus
lapį už $15.

Gaila, kad dabar prasidėjo li
gų sezonas ir aš neturiu laiko 
konteste dirbti, vienok ir tai 
pralenkiau netoli visus kontes- 
tantus.

Be garsiniVno Amerikoj biz-

yra skausmai žarnose, 
rugštumus viduriuose,

liežuvis yra ženklas kad
_ \ tūkstančiams, 

1 kurie fiziniai buvo suirę nuo skilvio 
| ir žarnų trubelių — kurie buvo “ift- 
, bandę viską” be pasekmių ir jau 
i buvo nustoję vilties.

Tanlac neturi savyje m t ne ralių 
gyduolių, jos yra padarytos iš šak
nų, žiedų ir šakelių. Nusipirkit bu
telį nuo savo vaistininko šiandie, 
dusų pinigai bus grąžinami, jei ne
pagelbės.

Tanlac
62 M1LUON BOTTLES USED

Feeira-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos .

JUOKAI

Ponia Miggs: — “Lyja, o ponia 
Goodheart jau nori eiti namo. Aš ne
turiu lietsargio jai paskolinti apart 
mano naujojo kuris vertas $15. Ar 
aš galiu paskolinti tavo lietsargi?“

Ponas Miggs: — “Vargiai! Viena
tinį lietsargi kurį aš turiu, lai ten 
yra jos vyro raidės užrašytos.”

Ii
Moteris: — “Jonai, ar tai 
Vyras: — “Suprantama! 
būti kitas Siame nakties

tu?” 
Kas ga
liuke ?”

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi r , 1

G E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

LISTERINE 
THRDAT 
TABLETE j

ANTISEP
TIKAS

Apnaugaja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Ska«- 
dijimą ir 
Kosėjimą.

vMade by
Lamfart Phartnaral Co., Saint Luuis, U. S. Ą.

Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus
PERKAME IR PARDUODAME 

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

170 BUOADIVAY NEW YORK
Firma įsteigia 55 metai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedžie 8902

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

CHICAGO. ILL.

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, jdedam purčius, statom mūrinius ir medinius garažus 

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Efehteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRfiJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta ...................................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

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

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

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

VINCO KRfiVfiS RAŠTAI. Septyniuose tomuose _____ ___— $7-00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...............................   50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

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

193 Grand Street

$2.50

$1.50

$3.00

Brooklyn, N. Y

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

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

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

Iškirpęs žemiau dedamą čekį, užrašyk savo adresą ir pridėjęs 
tik $1.00 atsiųsk “Sandaros” Administracijai, 327 E Street, So. 
Boston, Mass., o jei nenori sukarpyti laikraštį, tai atsiųsk tik $1.00 
su savo adresu, pažymėdamas, iš kurio laikraščio sužinojai. Naudo
kitės proga!
C* 4 AA Užsirašiusiam laikraštį “Sandarą’’ ant AA

I aUU metų šis čekis skaitomas vieno dolerio I ■UU 
vertės. Užsirašymo laikaš nuo 1927 m. gruodžio 20 d. iki 1928 
Vasario 16 d. “Sandaros” kaina metams $2.00. Atsiųsk “Sandaros” 
Administracijai tą čekį pridėjęs TIK VIENĄ DOLERĮ ir gausi 
laikraštį visiems metams. šis čekis galioja vieną mėnesį nuo 
gruodžio 20 ligi vasario 16 dienai.

Užsirašančio vardas, pavardė

Pavarde

Numeris

Miestas,

i r gatvė

valstija ..................................................... ...................
“SANDARA”, 327 E STREET, SO. BOSTON, MASS.

APSIDRAUSK!

$10,000 acctoent policy

Skausmas iš 
Puslės 

Trybelių 
Greitai Praša

linamas su
SANTAL 

MIDY
Capsules 

Parduodama 
visose 

vaistynėse

Ten ir iš 
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
statė rooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Šalie St., 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYDZ

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

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

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:31 vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se
niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

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

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

Velykoms Pinigai į Lietuvą
Pigiausios Kainos — Greitas Patarnavimas 
Mes rokuojame tik $10.30 už 100 litų 
Didesnes sumos proporcionaliai pigiau

Mes Parduodam Laivakortes I Ir 
Iš Lietuvos

$107 j Lietuvą 
$118.50 iš- Lietuvos 
$181 į Lietuvą ir atgal

Visos informacijos suteikiamos maloniai veltui 
Atsišaukite prie langelio 15, 16 arba 17

JŪSŲ BANKAS

Depositors State Bank
4701 South Ashland Avenue

NAUJIENOS
Insurance Dept

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

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurią sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

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

Vardas ............................................
Adresas (gatvė) ..............................
Miestas ir Valst.................................
Užsiėmimas
Pašelpgavis

Amžius

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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NAUJIENOS
The Lithianian Daily Neira 

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

1739 South Halated Street 
Chicago, III.

Tclcphone Kuosevelt 8504

Editor P. GRIGAITIS

U lai sakymo kalnai
Chicago ja — paltui 

Metams ——_    $8.00
Pusei metų ___ ■■■■„.-..................4.00
Trims minėsianti ................. 2.50
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam mėnesiui  .15

Chicagoje per itneiiotojuai 
Viena kopija______ —— 8c

Savaitei________ -- - ■ 18c
Mtaootai .._......................  75c

Subscription Ra tesi 
18.00 per year in Canada. 
$7.10 per year outoide of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago. 
8c. per copy.
Entered as Second Claaa Matter 

March 7th, 1914. at the Post Office 
of Chicago, III., ondar the act of

Naujienoa eina kasdien, iiakirlant 
•ekmadienius. Leidžia Naujienų Bau 
drovi. 1789 So. Halated St., Chicago. 
1)1 - Telefonas • Hooeevalt 850*

, į., ū-iT-nTi--r i i r -

Suvienytose Vaistuose, na Chicagoje, 
paltai

Metams ------- ---■----- $7.00
Pusei metų ------   8.50
Trims minesiams 1.75
Dviem mineeiams 1.25
Vienam mėnesiui  .75

Lietuvon ir kitur otaieniuoee 
[ Atpigintai i

Metams----- ---------    $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams  150

Pinigus reikia siųsti palto Money
Orderiu kartu su užsakymu

LENKIJA — VIENINTĖLIS PAVOJUS 
EUROPOS TAIKAI

Paskilbęs žurnalistas Frank H. Simonds rašo, kad 
tarp didžiųjų vakarų Europos valstybių — Anglijos, 
Francijos ir Vokietijos — šiandie viešpataująs geresnis 
sutikimas, negu kada nors per paskutinius keletą de
šimtmečių. Ir kadangi tos valstybės veikia sutartinai, 
tai karas Europoje darosi beveik negalimas daiktas.

Vienintelė pavojinga taikai vieta tai — Lenkija.
Lenkų rankose yra “karidorius” per vokiečių žemę, 

ir vokiečiai nieku budu nesutiks, kad taip amžinai pasi
liktų. Yra ir kitų ginčų tarpe šių dviejų tautų. Jeigu 
lenkai tais ginčijamais klausimais nepasistengs geruo
ju susitaikyti su Vokietija, tai pastaroji lauks progos 
su jais “atsilyginti”, šitokią progą vokiečiai numato * 
Rusijos atsigriebime: kai rusai atgaus savo senąją ga-. 
lybę, tai Lenkija atsidurs tarp dviejų galingų priešų, 
kurie galės ją sutriuškinti, kaip kitąsyk ją sutriuškino 
Austrija, Prūsija ir Rusija. i

Bet tą vienintelį taikos pavojų Europoje šiandie 
stiprina savo pinigais Amerikos bankininkai, teikdami 
Lenkijai paskolas. Jeigu Rusijos bolševikai mažiau rū
pintųsi savo egoistiniais siekimais ir daugiau žiūrėtų F 
krašto ateitį, tai Rusija lengvai galėtų gauti iš Ameri
kos visas tas paskolas (ir dar daug kartų daugiau!), 
kurios dabar plaukia į Varšavą, ir Lenkija pasiliktų 
izoliuota. Tuomet ir Lietuvos pozicija ginčuose dėl Vil
niaus pasidarytų kitokia, negu dabar.

Apžvalga
—

VILNIEČIAI NUSIVYLĘ BIR
ŽIŠKOS ATSILANKYMU.

“LIAUDIES BALSAS”
NEBEINA

Gavome žinią iš Rygos, kad 
emigrantų laikraštis “Liaudies 
Balsas”, ‘‘dėl susidariusių vie
tos aplinkybių”, užsidarė. Jį 
leido ir redagavo liaudininkų 
krypties žmogus, agronomas V. 
Mickus.

Aplinkybės, dėl kurių laikra- 
raštis buvo priverstas sustoti, 
yra, matyt, daugiausia politinio 
pobūdžio. Nesenai, miesto sa
vivaldybės rinkimų metų Ry
goje, buvo suimtas už tam tik
rų atsišaukimų platinimą “L. 
Balso” leidėjas. Tur-but kai 
Latvijos valdžia pasikeitė, tai 
Lietuvos emigrantų padėtis te
nai pablogėjo.

“VILNIAUS ŠVIESA”.

Vilniuje pradėjo leisti mėne
sinį laikraštį “Vilniaus šviesa” 
žinomas vilniečių darbuotojas, 
Dr. Danielius Alseika. Laik
raštis žada būt pažangiųjų Vil
niaus lietuvių ir švesesniojo 
jaunimo organas.

Pirmas “Vilniaus šviesos” 
numeris daro neblogą įspūdį. 
Turinys gana įvairus, straips
niai neperilgi ir rūpestingai ap
dirbti, kalba lengva ir graži. 
Tik redakcija, rodos, be reka- 
lo praeina tylomis pro opiuo
sius šių dienų Lietuvos klausi
mus. Tiesa, jai gal nėra pa
togu, gyvenant po lenkų oku
pantų valdžia, dalyvauti vidu
jinės Lietuvos politikos gin
čuose; bet ji galėtų bent in
formuoti savo skaitytojus apie 
tai, kas “naujojoje eroje” de
dasi.

“Vilniaus šviesos” prenume
rata metams (užsieny) 7 zlo
tai; atskiro numerio kaina 30 
sk. Adresas: Redakcija —Ja- 
gelonų g. 9—3, Vilnius; Admi
nistracija Dominykonų (Do- 
minikanska) g. 13.

Prof. Mykolas Biržiška, ku
ris nesenai važinėjo po Lenki
ją ir buvo užsukęs j Vilnių, 
paliko Vilniaus lietuviuose, ma
tyt, negeriausią įspūdį. “Vil
niaus šviesa” apie tai rašo:

“Vilniuje, Varšuvoje, Kra- 
kuvoje ir Lvove lankėsi prof. 
M. Biržiška informaciniais 
ir kultūriniais reikalais. Prof. 
M. B. mažiau kalbėjo, negu 
p. Herbačauskas, kuris va
sarą lankėsi, bet ir jo pasi
kalbėjimai ir elgesys nepa
darė gero įspūdžio Vilniaus 
lietuviams. Tai rado reika
linga pabrėžti ir ‘Vilniaus 
Aidas’, kuris rašo, kad ‘ant
ram svečiui išvažiavus jaučia
ma apsivylimas ir tai sle
giantis’. Prof. M. Biržiška 
pasikalbėjime su Vilniaus 
lenkų monarchistų laikraščio 
bendradarbiu rado reikalinga 
neigiamai atsiliepti apie vi
sus Vilniaus lietuvius inteli
gentus, Vilniaus lietuviai tik 
tuomet turėję reikšmės, ka
da jis gyvenęs Vilniuje. Būti 
apie save aukštos nuomonės, 
sakoma, suteikia žmogui pu
sę laimės, bet kažin ar kiek
vienam.... Prof. M. Biržiška
pareiškęs noro grįžti Vilniun. 
Laukiame, bet labai pagei
daujama, kad prof. M. Birži
ška prieš grįžtant Vilniun 
dvasiniai atsijaunintų, turė
tų grįžti tokiu, kokiu buvo 
prieš 10—12 metų, idealistu, 
darbo žmonių ir jaunimo 
draugu, pažangiu veikėju ir 
mokslininku.”

O Iš KUR JIS GAVO TUOS 
TURTUS?

Telegramose jau senai buvo 
pranešta, kad buvęs sovietų val
džios karo komisaras Trockis 
atvyko į savo trėmimo vietą 
Sibire puikiam salioniniam va
gone, su daugybe skrynių ba
gažo ir buriu tarnų. Dabar apie 
tą pat rašo ir Brooklyno komu
nistų “Laisvė”, imsiremdama 
sovietų spaudos pranešimais. 
Taip, šeštadienio numeryje vie-

nas Brooklyno maskvinių orga
no bendradarbis porina:

* ‘ Korespondeii tas ‘Rabočaj a 
Moskva’ sekamai praneša 
apie Trockio išsiuntimą: ‘Į 
stotį Frunzę atvažiavo Troc
kis su palydovais šeimynos, 
specialiam minkštam vagone. 
Publika buvo nustebinta dau
guma bagažų ir kitais paran- 

. kūmais, kokius turėjo iš 
Maskvos ištremtas Trockis. 
Ypatingai visų domę atkrei
pė tas, kad Trockis atsivežė 
su savim medžioklinį šumj 
(gončą) ir daugybę medžiok
linės medžiagos.”
Bet aišku, kad komunistinės 

Taradaikos rašytojas visai ne
pagalvojo apie reikšmę tų fak
tų, kuriuos jisai padavė iš “Ra
bočaj a Moskva”. Paminėjęs, ko-
kiu kunigaikštišku prašmatnu
mu naudojasi buvusia bolševi
kų valdžios komisaras, jisai mė
gina krimstelėt į blauzdą socia
listams, kurie esą neva “aprau
doję” Trockį.

Ne, socialistai dėl Trockio iš
trėmimo niekuomet neraudojo; 
priešingai, jie sakė, kad Troc
kis yra auka tos diktatūros si
stemos, kurią jisai pats Rusijo
je kūrė. Pirma negu jisai tapo 
ištremtas į Sibirą, jisai ištrėmė 
ir net išžudė tūkstančius dores
nių už save žmonių!

Bet svarbu ne Trockio asmuo. 
“Laisvės” bendradarbiui nė j 
galvą neateina paklausti savęs: 
kaip jisai, vadovaudamasis sa
vo “leninizmo” teziais, gali iš
aiškinti tą faktą, kad buvęs so
vietų valdžios komisaras keliau
ja (net į trėmimo vietą!), kaip 
koks milionierius?

Iš kur Trockis tuos turtus 
gavo ?

Vienas pačių pagrindinių bol
ševizmo “principų” yra tas, kad 
darbininkų valdžios atstovai 
privalą gauti ne didesnes algas, 
kaip geras amatininkas, ir visi 
įgilino vieros apaštalai diena iš 
dienos skelbia pasauliui, kad

, sovietų Rusijoje tas principas 
; esąs įvykintas, kad tenai komi- 
i sarai imą tik po du ar tris šim
tus rublių algos mėnesyje ir 

i gyveną, kaip darbininkai.
Dabar gi Trockio atsitikime 

mes matome visai ką kita. Iš
buvęs sovietų valdžioje vos apie 
devynerius metus, komisaras 
suspėjo taip pralobti, tiek viso
kio turto susikrauti, kad Frun- 
zės miestelio gyventojai net 
akis išvertė, regėdami jo atsi
gabentas iš Maskvos gėrybes.

Ką gi tas reiškia? Tai reiš
kia, kad arba bolševikų pasaka 
apie “darbininkišką” komisarų 
neturtą yra begėdiškas melas, 

I sugalvotas žmonių mulkinimui; 
arba — Trockis yra vagis, iš
naudojęs valstybę savo asme
niškam pasipelnymui.

Bet už tiesioginę vagystę* ar
ba neteisėtą valstybės turto sa- 
vinimąsi Trockis niekuomet ne
buvo kaltinamas, — nors Stali
no frakcija stengėsi jį diskre- 
dituot kuo tik galėdama. Taigi 
reikia manyt, kad šituo atžvil
giu jisai nėra nė kiek blogesnis 
už kitus sovietų valdžios šulus.

Vadinasi, arba visi Rusijos 
bolševikų vadai yra begėdiški 
apgavikai, kuomet jie skelbia, 
kad komisarai gauną tiktai 
“darbininkišką atlyginimą”; ar
ba, jeigu jie skelbia tiesą, tai 
jie visi yra šaika vagių, prisi
plakusių prie valdžios iždo!

Kaimiečio pastabos
Vienas viršininkas niekuomet 

nedėvėdavo pirštinių, net stip
riausiam šalty neužsiimaudavo. 
Tai pamatę jį du kamiečiai 
medžioklėje be pirštinių, nusi
stebėjo. Bet vienas iš jų tuoj 
rimtai atsako:

—Nėr ko stebėtis; todėl jam 
-nešalta, kadangi jis labai daž
nai laiko savo rankas musų ki
šenėse.

Biauresnis už kiaulę
—Mikai, kaip manai, koks 

biuuriausias sutvėrimas pasauly 
yra?

—Kiaule, nes viską ėda.
—O aš sakau, kad žmogus! 

Pamislyk, jog jis ir kiaulę su
ėda !

Orangutangas
žodžio “orangutango” prasmė.

— Kur orangutangas gyve
na? — Maistas. — Orangu
tango priešai. — Beždžionių 
šeimos.—Gorila ir šimpanzė.

Apie orangutangą J. J. Tro- 
janovskis rašo sekamai:

Orangutangas — malajų žo
dis, lietuviškai reiškiąs “miški
nį žmogų”; taip orangutangą 
šaukia vietos žmonės. Ir iš tik
rųjų orangutangas panašus į ap
sigimėlį žmogų. Didumo jis y- 
ra beveik 142 santimetrų; jo ko
jos trumpos, bet užtat rankos 
labai ilgos: stovėdamas stačias
jis beveik žemę jomis siekia. 
Galva itin didelė ir kiokso ant 
trumpo ir drūto kaklo. Veidas 
plokščias ir labai negražus: ka
kta aukšta ir sklęsta, žandai iš-
sikišę; nosis nedidelė, įdubus; 
skruostai didžiai išsipūtę, ausys 
mažutės, panašios į žmogaus. 
Kaklo pryšaky yra tam tikras 
balsinis maišas, susijungęs su 
kvėpuojamąja gerkle. Visas or
angutango kūnas apaugęs ilgais 
gauruotais raudonai rusvais

tai susideda iš patino, pateles 
ir 2-4 įvairaus augumo vaikų.
Motina labai myli savo vaikus 
ir, ištikus pavojui, gina juos 
nesigailėdama net savo gyvy
bės. Šeima visą dieną laipio
ja medžiais, ieškodama sau 
maisto. Pavakare patinas ku
riame nors medyj sukrauna iš 

į šakų ir lapų gūžtą šeimai nak
voti. Savo gūžtos orangutan
gas nebrangina ir beveik kas
nakt dirba naują. Pagauti jau
nikliai galima lengvai prijau
kinti, ėda viską, mėgsta vyną 
ir esti labai juokingi; bet at
gabenti į Europą neilgai tegy
vena, miršta dažniausia džio-

Savo kūno sudėtimi ir gyva
ta į orangutangą panašios ki
tos dvi beždžionės — gorila ir 
šimpanzė. Abi šios beždžionės 
gyvena vakarų Afrikoj, Gvinė
jos miškuose. Gorila yra sulig 
žmogum didumo, bet daug sti
presnė už jį ir be galo pikta. 
Šimpanzė kiek mažesnė už žmo
gų. Tai ramiausia beždžionė; 
ji lengva yra prijaukinti ir 
pasižymi dideliu mąslumu*. Or
angutangas, gorila ir šimpan
zė, dėl savo panašumo į žmo
gų, yra vadinamomis žmoginė- 
mis beždžionėmis. Be žmogi- 
nių, yra dar šuninių beždžio
nių: pavianų, makakų, merk- 
akių ir k. Visos bizdžionės pa
sižymi tuo, kad jų kojos yra 
taip pat sutaisytos, kaip ir 
rankos, ir todėl jas dar kitaip 
vadin/ keturrankiais gyvuliais.

Leonid Andriejev Vertė K. Baronas

Diena Rūstybės
Giesmė Antra.

1.
Mes ilgai vaikščiojome po 

miestą ir matėme daug stebė
tino, nepaprasto ir baisaus.

2.
Ugnies taipgi negalima už-plaukais, ir tik veidas, ausys, 

balsinis maišas, delnai ir kojų darinėti, — tai sakau aš, Dže- 
padai pliki, melsvai rusvos spal- ronimo Paskalija.
vos.

Orangutangas gyvena 
kiliose pirminiuose Borneo ir 
Sumatros (Azijoj) miškuose, vi-, 
są savo gyvenimą būdamas me
džių viršūnėse ir tik retkar
čiais žemėn tenulipdamas. To
kiai gyvatai pritaikintas jo vi
sas kūnas. Jo ilgos stiprios ran
kos baigiasi tokiais pat, kaip 
žmogaus plaštakais, tik kabes
niais ir ilgesniais pirštais; bet 
jo nykštys^trumpesnė už žmo
gaus. Laipiodamas medžiai, jis 
ištiesia į pryšakį savo rankas ir 
pirštais apkabina medžių šakas. 
Jo trumpos kojos'baigiasi leteno 
mis, kurios sudarytos taip pat, 
kaip ir rankos: pirštai ilgi, la
bai judrus, ir, be to, jų nykš
tys, kaip ir rankų, gali atstoti 
visus kitus pirštus. Tai įgali-, 
na orangutangą, laipiojant me
džiais, naudotis savo kojomis ly
giai taip pat, kaip ir rankomis. 
Del tokios rankų ir kojų san
tvarkos jis laipioja medžiais 
taip pat, kaip žmogus žeme kad 
vaikšto. Jis visada slinkinėja 
pamažėl, neskubėdamas, lipda
mas iš vieno medžio į kitą, bet 
vis dėlto taip greitai, jog einąs 
žeme žmogus nebali suspėti pas
kui jį sekti, žemėn orangutan
gas nusileidžia labai retai ir ne
noromis, vaikšto žeme prastai, 
nes jo kojos padas nusuktas įky
pai į vidų. Eidamas žeme, jis 
pasiremia savo rankomis, kaip 
ramentais.

Jeigu nori 
(būti ramiu, tai užgesink ją vi- 

įan_ sai, bet neuždarinėk jos nė j 
akmenį, nė į geležį, nė į stik
lu — ji pabėgs, kada su tavo 
tvirtu namu atsitiks nelaimė. 
Kada tavo tvirtas namas su
grius ir tavo gyvenimas užgęs, 
ji viena degs, užlaikys karštį 
ir karštą raudonumą, visą spė
ką liepsnos. Pagulės biskį ant 
žemės ir dagi prisimes miru
sia; paskui pakels galvą ir pa
žiūrės — į kairę ir dešinę, į 
priekį ir užpakalį. 
Ir vėl pasislėps, ir 
rėš, išsities, užvers 
mai labai pastorės.

Ir jau ne viena pas ją galva 
ant plono kaklo, o tūkstančiai. 
Ir jau ne pamaži šliaužia ji, 
bet bėga, žinksniuoja milžiniš
kais žinksniais. Tai ji buvo ty
li, o dabar dainuoja, švilpia, 
paliepia akmeniui ir geležei, vi
sus varo nuo kelio!

Ūmai pradeda suktis.
- 3.

Mirusių žmonių mes 
tėme daugiau, negu gyvų, ir 
mirusieji buvo ramus: jie ne
žinojo, kas su jais atsitiko ir 
buvo ramus. O kas buvo su 
gyvais? Pamąstyk, (kokį juo
kingą dalyką pasakė mums 
vienas beprotis, dėl kurio taip
gi prasivėrė durįs tose didelio- 
se dienose rūsčios lygybės.

Tu manai — jis buvo nuste
bintas? Ne. Jis žiurėjo ati
džiai ir nuolankiai, ir žyli še-

labai riebus. Atkaru buvo žiū
rėti, kaip šokinėjo ir drebėjo 
nuo pikčio iš baimės geltonas 
riebumas jo veidų ir apskrito 
pilvo.

—Štai tai tikra tvarka! — 
gi re beprotis, vos praskėsda
mas lupas.

—Apgavystė! — šaukė vie
nuolis.

Ir urnai pradėjo keikti Die
vą — pamąstyk, vienuolis!

5.

Ir pašoks, 
vėl pažiu- 
galvą, u-

nema-

Praleisdamas visą savo gyve
nimą medžiuose, orangutangas 
čia pat randa sau ir maisto: jis 
minta įvairiais vaisiais, taip pat 
jaunomis atvašomis, augalais ir 
lapais. Jo dantys tokie pat, 
kaip ir žmogaus, bet daug 
stambesni ir stipresni, ypač il-

riai ant geltono veido šiaušėsi 
nuo išdidaus džiaugsmo. Aš ne
mėgstu bepročių ir norėjau 
praeiti pro šalį, bet profeso
rius Paskalė sulaikė mane; ir 
pagarbiai paklaus išdiduolj:

—Ko jus džiaugiatės, sinjo
re?

6.
...Tikrino mus visus, kad 

Dievas apgavo jį, ir verkė. Pri- 
saikojo, kaip neteisingas loši
kas kortomis, kad tai yra blo
ga užmokestis už jo maldas ir 
tikėjimą. Tripė kojomis ir 
keikėsi, kaip asilų varinėtojas, 
kada tasis išeina iš karčiamos 
ir urnai pamato, kad visi asilai 
išbėgiojo.

Ir urnai užpyko Paskalė, pro
fesorius. Paprašė pas mane 
peilį ir pasakė vienuoliui, ku
ris jau atsisėdo pasilsėti po 
prakeiksmų:

—Klausyk! štai aš tuoj aus 
tau įpiausiu pilvą ir jeigu ra
siu ten nors šmotelį vištuko 
arba lašą vyno...

—O jeigu nerasi? — pik
tai paklausė vienuolis.

—Tada mes tave priskaity- 
sime prie skaičiaus šventųjų. 
Palaikyk jį už kojų, Džeroni- 
me.

Vienuolis išsigando ir nuėjo 
murmėdamas:

O aš maniau, kad jus krik- 
ščionįs. Piktožodži avimas! 
Piktožodžiavimas!...

Beprotis gi geraširdžiai žiu
rėjo paskui jį ir gire:

—Štai tai tvarka. Mes ilgai 
laukėme tvankos.

7.
Ir dar ilgai vaikščiojome 

mes po miestą ir matėme daug 
nepaprasto. Bet trumpa bu
vo diena, ir naktis atėjo ant 
žemės taip anksti, kaip dar 
niekad; ir pas kareivius, kada

tys, kurios tinka ne tik kie-
tiems vaisiams graužti, bet ir 
gintis. Tačiau orangutangas 
turi labai maža priešų; beveik 
visi gyvuliai jo bijo. Savo ga
lingu balsu, ypač balsinio mai
šo sustiprinamu, jis įbaugina 
visus gyvulius, ir tik krokodi
las ir smauglys) išdrįsta jį pul
dinėti. Krokodilas tyko jo li
pių krantuose, kada jis, oran
gutangas, neradęs vaisių med
žiuose, leidžiasi į paupį jaunų 
atvašų arba nukritusių j van
denį vaisių paėsti. Bet oran
gutangas niekada nebėga nuo 
krokodilo: jis drąsiai puola, 
mindo jį kojomis, mušu ran
komis ir, galų gale pagriebęs 
išsuka jam žandus. O smauglį 
jis tiesiog dantimis sudrasko, 
žmogaus orangutangas nieka
da nepuola, ir tik jo sužeistas 
ginasi.

Gyvena orangutangas šei
momis. Patelė kasmet veda po 
vieną vaiką, ir šeima papras-

Paskalė buvo visai nemažo jie šaudė Paskalė, degė žibin

neblogiau. Dtfbar jį sušaudė, 
jis numirė, bet kada nors, pri
sikeliant visiems mirusioms, tu 
užgirsi jo kalbą — ir tu pra
virksi, jei iki to laiko neišsisems 
tavo ašaros, žmogau!

Jis pasakė:
—Aš imu svetimą, dėlto kad 

pas mane nėra savo. Aš nu
ėmiau drabužius nuo mirusio, 
kad apvilkti savo gyvą kūną, bet 
jus tai pamatėte ir vėl išvilko- 
te mane; ir štai nuogas stoviu 
prieš jūsų šautuvus. šaukit, 
kareiviai!

Bet oficierius neleido karei
viams šauti ir paprašė kalbė
ti toliau.

9.
—Štai nuogas aš stoviu prieš 

jūsų šautuvus ir nesibijau nie
ko, dagi jūsų šautuvų. O jus 
išbalę iš baimės, ir jus visko 
bijotės, dagi savo šautuvų, da
gi mano nuogo kūno. Kada kri
to smūgis, jis sugriovė ir už
mušė jūsų miestą, jūsų laimę, 
jūsų vaikus ir pačias — o man 
jis atvėrė kalėjimą. Tad ko 
man reikėjo bijotis? Ant visos 
žemės pas mane nėra savo. Aš 
nuogas.

10.
—Jeigu sugriūtų visa žemė, 

ir žvėrįs pradėtų kaukti iš klai
kumo, ir žuvįs įgautų balsą iš 
nusiminimo, ir paukščiai su
kristų ant žemės iš baimės, tai 
ir tada aš neišsigąsčiau. Del vi
sų jis sugriautų žemę, o dėl ma
nęs — jis tik atvėrė kalėjimą. 
Tai ko gi man bijotis? Aš nuo
gas.

11.
—Ir jeigu sugriūtų visata, dan

gus ir pragaras, ir baisumas 
užviešpatautų visoj berubežy- 
bėj gyvųjų tvarinių, tai ir ta
da aš neišsigąsčiau. Del visų 
sugriautų visata, o dėl manės - 
atsivėrė kalėjimas. Tai ko gi 
man bijotis? Aš nuogas!

12.
—Ir dabar, kada papliaupa sa

vo šautuvų jus -kartu sunaikin
site dėl manės ir žemę ir visa
tą — tai ir dabar aš nesibijau. 
Del visų jūsų sugrius ir parpuls 
žmogaus kūnas, o dėl manės — 
prasivers kalėjimas. Saukit gi, 
kareiviai Aš nuogas.

ugio, bet beprotis ilgai ieško
jo jo akimis, kaip ant krūvos 
smilčių prabylusią smiltelę; 
pagalios, rado. Ir vos praskės
damas lupas — taip jis buvo 
išdidus, pakartojo klausimą:

—Ko aš džiaugiuos?
Išdidžiai apvedė ranką ir pa

sakė :
—štai tai tikra tvarka. Mes 

taip senai norime tvarkos.
šitą jis vadino tvarka Aš 

nusijuokiau; bet čia priėjo sto
ras, visai pasiutęs vienuolis, ir 
pasidarė dar juokingiau.

4.
Jie ilgai rodė mums tarp 

griuvėsių savo komediją, vie
nuolis ir beprotis, o mes sėdė
jome ant akmenų, juokėmės ir 
kurstėme juos, šaukėm “bra
vo.”

Apgavystė! Mane apga
vo! — rėkė storas vienuolis.'

Jis buvo taip riebus, kad tu 
tikrai niekad nematei tokių,

tuvai.
8.

Kada Paskalę jau pastatė prie 
sienos, prie jos išlikusios da
lies, ir kareiviai pakėlė šautu
vus, oficierius paklausė jo:

—štai tu tuojaus numirsi; 
pasakyk — kodėl tu nesibijai? 
Juk tai baisu — tai, kas atsi
tiko, ir vis mes išbalę iš bai
mės, o tu ne. Kodėl?

Paskalė tylėjo: jis laukė, kad 
dar paklaus jo oficierius, kad 
kartu į viską atsakyti.

—Ir iš kur pas tave drąsa: 
pasilenkti ir imti svetimą da
bar, kada žmonės iš baimės už
miršo apie save ir dagi apie sa
vo vajkus? Ir argi tau negai
la moterų ir vaikų, kurie žuvo? 
Mes matėme kates, kurios iš
ėjo iš proto iš baimės, o tu 
— žmogus. Tuojaus paliepsiu 
tave sušaudyti.

Tai buvo gerai pasakyta, bet 
musų Paskalė mokėjo kalbėti

13.
žibintuvai liepsnojo. Tai bu

vo trumpiausia diena, kokią aš 
mačiau: naktis atėjo ant žemės 
taip anksti, kaip dar niekad.

—Dabar stokis tu, — palie
pė oficierius, kada parkrito pro
fesorius Paskalė.

Tas tiesa — manės niekame 
nepagavo ir visai nereikėtų įna
mes užmušinėti. Bet ar galima 
su jais ginčytis? Ir aš pradė
jau. Bet man gaila buvo nak
ties — tu supranti, nakties, čia 
ją gadino žibintuvai ir gaisras, 
o ten toliau, už žibintuvų ir 
gaisro, už griuvėsių ir lavonų, ji 
stovėjo tokia tvirta, kieta, tam
si, kaip mano jaunystėje. Aš 
myliu naktį, tada aš nematau 
savęs ir galiu mąstyti viską, ką 
noriu. Diena paliečia tik mano 
drabužius, bet toliau neina, su
siduria su tamsumu kūno ir 
apanka; o naktis pasiekia pa
čią širdį — ir dėlto naktį taip 
gera mylėti, tą tau kiekvienas 
pasakys. Man kad 4tik vieną 
valandą pabūti tarp tikros, ge
ros, tamsios nakties, ne dau
giau. Bet ar su jais galima 
ginčytis? Ir aš pradėjau.

Bet mylėti gerai ir dieną, ka
da dega saulė. Meilė, matai, 
kaip naktis, ir taipgi pasiekia 
širdį; ir meilėje taipgi nematai 
savęs, kaip ir naktį. O jeigu 
priegtam žiūrėsi į akis — tie
siai į juodas alkis — ir žiūrėsi 
neatsitraukdamas....

Ūmai oficierius supyko už ką 
tai ant kareivių ir suriko į ma
ne:

—Nešdinkis!

(Bus daugiau)

^aujieinų kablegramų 
Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
dek naudingų žini<,

Garsinkitės Naujienose
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Kritika ir Polemika
TYLINČIAM

Lietuvių tarpe dabar yra į- 
vairių partijų ir tikybų šalinin
kų. Tačiau jie visi, kad ir kraš
tutini kairieji (komunistai, 
laisvamaniai) yra išauklėti 
kenksmingų jėzavitų dvasioj iri 
vienodai krikščioniškai protau
ja. Išmanyti tai gali tik tas, 
kas ne vien žydiškai krikščio
niškas tikybas ir auklėjimą pa
žįsta. Ar ne savo jėfavitišku- 
mą ir bailumą parodo Tylintis, 
kuomet prisidengęs slapyvarde 
“Naujienų” 48 Nr. nepalankiai 
kalba ne vien apie mano skel
biamą religiją, bet ir mano as
menį?! Jei jis neliestų asmens, 
nebūčiau verčiamas gintis ir 
daugiau pasakoti apie savo as
menį, neg jis žino.

Kaipo vergiškai krikščioniško 
auklėjimo padarui Tylinčiam 
atrodo blogu dalyku garbgeidi- 
mas. Jis norėtų, kad ir nusi
pelniusia pagarbos veikėjas bu
tų it naivus kūdikis. Važiuok 
sau sveikas į palaimintų “elge
tų dvasioje” rojų! Kunfudžė 
ir Augustas Kontas sutvėrė re
ligijas, kur dorovingumo ritimi . 
tėra garbgeidimas. Ir kaip ge
rai veikia į žmonių dorovingu
mą ta lengvi priemonė! Peik
tinas vien tuščios garbės troš
kimas, tai yra girimasis ir daug’ 
apie save manymas be veiki
mo, 
naus, gero.
tai nesuprantama, 
mokslininkam visi 
būti lygus—jiems!

Nieko neišmanąs 
lykuose Tylintis mano religinę 
idėją skaito “idee fix”. Jeigu 
jis butų daugiau prasilavinęs 
naujų idėjų ir išradimų istori
joj, tai jis žinotų, kad didžiau
si protai, akademijos yra pas- 
kaičiusios “idee fix” daug da
lykų, kurie vėliau liko pripažin
ti tikrais, įgyvendinti, išaukš
tinti. Skaičiusiam ar tik gir
dėjusiam apie Lombrozo teoriją 
“Geniališkumas ir pamišimas’’ 
Tylinčiam yra nežinoma, kad 
tos teorijos kritikai nustatė ri
bą tarp genijų ir pamišlių: ge
nijus yra naujų kelių radėjas, 
turi pastatyta tikslą ir eina 
prie jo be atodairos; to viso 
stokoja pamišėliams. Prie pas
tarųjų manęs nepriskaitys nei 
vienas sąžiningas, mane ar ma
no darbus pažiilstantis asmuo. 
Tylintis šiai eilei žmonių nepri- 
skaitytinas: jis apie mano vei
kimą, apie mane težino I mė
nesius, o visa Lietuvos visuo
menė mane žino nuo 1891 metu 
kai|K) tautiškojo 
kėlėją, socialistišką 
dinstą, k operacijos 
naujos religijos įkūrėją. Kuni
gas Vailokaitis 1908 m. vienam 
Vilniaus suvažiavime priėjo 
prie manęs susipažinti nuste
bintas mano raštų (tilpusių 
laikraščiuose) logingumu. Filo
sofijos gydytojas A. A. Esbė, 
kritikuodamas 
1926 m.
paziuo jai aukštą 
niką. A. i 
laisvamanis mokytojas 
atrado mano dorovės 
tobula. Profesoriai 
kis, 
kas 
jy 
mo 
genijų, žinau, kad ir Ameri
kos Lietuvių visuomenė nusta
tė savo “diagnozą 
čio dvilekio. Matomai 
sąžinės graužimo už jėzavitybę 
ir tp. “nuoplenus” jam mana
sis dvasios ženklas akis at
rodo baisi, kuomet kitiems ji

manymas be 
be padarymo ko nors kil- 

Tačiau Tylinčiam 
Tokiems pa- 
žmonės turi

religijos da-

susipratimo
propogan- 
pionierių,

“Visuomybę” 
Lietuvio’’ 15 Nry, pri- 

architekto 
Basanavičius ir 

Darys 
sistemą

VI. Putvins- 
A. Graurog- 
religinių ide-

Kuodaitis ir 
dėliai manųjų 
naujoviškumo 
visur skelbia mane esant

be Tylin
dėliai

lylintis kalba, tartum man 
nesisekę naują tikybą įkurti. 
Kaip tai? Juk jau 1926 metais 
liko paskelbta, o įkurta ankš
čiau! Gal jis norėjo pasakyti 
“išplatinti ”? Ir išplatins, nes 
tai istoriškas neišvengiamumas: 
nebuvo dar epochos, kur religi
joj nebūtų buvę prietarų, prie
šingų tyram jam mokslui ir

sveikam” protui dalykų. Naujos 
religinės epochos laukia ir gar
sus istorikas Vipperis.

Tylintis skelbia, kad netinku 
skelbėjo vaidmeniui, nesu ora
torius ir t.t. Tegu ir taip butų. 
Mano amžiuje yra daug daugiau 
priemonių mano religijos išpla
tinimui neg kitais amžiais: 
spauda, radio, orlaiviai. Ir seno
bėj Kunfudžė terašė, nekalbėjo. 
Mahomedui teteko padiktuoti 
Koraną. Ir krikščionybę išpla
tino ne Jėzus, teturėjusia kokį 
tūkstantį sekėjų, ir ne bailus, 
veik nieko neveikę apaštalai o 
netikras apaštalas (samozvan- 
cas) farisėjus Povilas, neina- 
činsis Jėzaus, pradėjo apašta
lauti tik praėjus 30 metų po 
šio mirties. Atsiras ir pas ma
ne iškalbingų apaštalų, atsida
vusių naujai idėjai veikėjų. Dar 
tik 2 metai tesukako po jiaskel- 
bimo, o iš, manęs pakaks naujų 
religinių idėjų atradimo ir sis- 
tematizavimo, kovos plunksna.

Matomai Tylintis pamiršo se
ną nuomoftę pranašas savam 
krašte ar tautoj neturi pasise
kimo. Ir iš tikrųjų: budybė net 
išgyvavus gimtam krašte (Indi
joj) 800 metų liko išguita; žy
dai savo tautiečio Jėzaus dar 
neaukština, negretina, nežiū
rint to. kad trečdalis žmonijos 
(bent dokumentuose) tebesi- 
skaito jo sekėjais. O aš, gvėrai 
tai žinodamas, pradėjau skelbti 
savo naują religiją tarp ne
skaitlingų tautiečių, kur nėra 
kam net atatinkamos kritikos 
parašyti! Mano idėjai tinka
miausi vieta—pasaulio Babilo- 
nai su jų kalbomis. Aš vadova- 
vaus savo tautos garbe, o pati 
idėja neužilgo pasieks ir Babilo- 
nus.

Tylintis pataria nevaryti re
liginės kovos. Kaip ir kiekvie
na kova religinė kova būtina, 
neišvengiama ir tėra pražūtinga 
perseniausiai priešininkei. Ku
nigų ir davatkų armijos palai
komoms katalikybės dogmoms 
nebūtų viešpatavimo galo, jei mo 
kslas ir naujos religijos neves
tų organizuotos kovos prieš jas. 
Kažkas rašė, kad ir dabar Eu
ropoj tebebūtų garbinamas Ju
piteris, kad nebūtų atsiradus 
krikščionybė, nors čia skirtu
mas tėra dievų pavadinime, ne 
esmėj. Ar pirmieji ir dabarti- 
nieji krikščionys ncužsipuldinė* 
ja kitatikių? Ar politikieriai, 
kad ir socialistai laukia supuyiį- 
mo jų neigiamos tvarkos?! Ar 
aš ir mano idėjos nėra puola
mos ne vien sentikių, bet ir 
naujatikių Tylinčių, Vypsančių, 
Šleivų, Kreivų, Aklų?! Ir vi- 
sudma kovos su visu persenu
siu, Tylinčių patarimų nesi
klausdama.

Kad jis butų kaip reikiant 
išstudijavęs “Visuomybę”, tu
rėtų tesingesnį apie ją suprati
mą ir butų joj radęs transcen
dentalinį žmogaus džiaugsmo ir 
baimės šaltinį. Nurodau ji: II 
punktas “Tikiu” ir paskutinis 
abzacas 39 puslapy, pirmu 2 ab- 
zacu 40 pusi.

Visuomybę visai neatima li- 
goniems ir gamtos nuskriaus
tiems džiaugsmo ir vilties, tei
sių ir galimybės 
doras. Tylintis 1 
tyčioms kraipo 

Visuoma bus 
ne palaida, kaip 
bažnyčia. Tačiau joj galimas, 
įstatuos nurodytu bildu ne prin- 
cipalinių dalykų pakeitimas, ko 
Tylintis nepastebėjo ir gali 
matyti “Vis.” III, 91-95.

Priešingai Tylinčio laukimui, 
bykokios valdžios ramsčiu vi
suoma nebus, nes politika neuž
siimi nes, netrokšta būti su
jungta su valstybe ir skelbia: 
“Neapkęsk valdovų sauvalės”, 
“Rūpinkis pašalinti netikusius j- 
statymus” (žiur. 
23§). Politikieriui 
atrodo ir sveikatos 
laipsno nustatymas, 
mina Tylintis: visuoma skirs
tys savo narius į skyrius visai 
atvirai, be šnipinėjimo, tam 
tikruose eugenikos biuruose

(žiur. “Vis.” III, 158-160 §§ su 
priedais. Skyriai (stonai ir pa- 

’ stenės) visai nėra luomai! Mes 
težinome ūkininkų, pirklių, dar
bininkų, valdininkų ir kitokius 
luomus. Nario laipsnis bei įta
ka nustatoma visomis jo ypaty
bėmis, o ne kokia nors viena 
kaip grožis, sveikata. Tad ir sir- 
gusis rauplėmis, bemokslis gali 
turėti daug kitokių nuopelnų 
ir gerų ypatybių, kurie jiems 
suteiks daugiau balsų už gra
žiausi ir mokyčiausį?! Tuo bū
du ir džiovininkas V. Kudirka 
sveikatos atžvilgiu prigulėjo 
nesveik u nams ir eugenikos biu
ras jam nebūtų leidęs vesti 
sveikos merginos. O būdamas 
sąžiningu nevedė jokios mote
riškės ir vaikų nepaliko.

Aišku, kad vadovavimas vai- 
stybėse ir žmonijoj prigulėjo ir 
prigulės gal i ilgiausiems, bet 
ateity galingiausiais nebus ko
kio vieno luomo asmenys, bet 
visokeriopai tobuliausi įmonės. 
Roma eugenikos nepraktikavo, 
o praktikavo Sparta ir buvo ga
linga ir maža respublikėle bū
dama. Laikydamasi eugenikos! 
principų ir lietuvių tauta su
stiprės kiekybe ir kokybe ir ne
vergaus nei dabartinei Romai 
(papai), nei kokiam kaimynui, i

Visliomis.

GRE1TA PAGALBA DEL 
SUSTYRUSIŲ SĄNARIŲ 
SKAUDAMŲ MUSKULŲ

Nesiblaškyk agonijoj ilgiau, kuo
met Johnson’g Red Cross Kidney 
Plaster gal suteikt Jums beveik ūmią 
pagalbą. Nenusimink, jei kitos gy
duolės suteikė jums tik laikiną pa
galbą. Mėgink Johnson’s Red Cross 
Kidney Plastcrį, kuris suteikia pat
varią gerovę—šilimą, jėgą ir malo
nu nuolatinį masažą skaudamiems 
sutrauktiems muskulams ir susty- ! 
rustoms sąnariams.

Naudingas efektas patvarus dėl 
to. kad gyduolės yra palaikomos pil
noj jėgoj tiesiog prieš odą prie 
skaudamų vietų ir nuolat veikia iki 
plasteris laikomas prie kūno. Jei
gu jūsų muskulai ir sąnariai yra 
sustyrę ir apimti skausmo nuo virš- 
darbio ar neįprasto darbo, nuo ne- j 
atsargumo, Reumatizmo ar dcl kitų 
priežasčių, gauk Red Cross Kidney 
Plaster vaistinėj ir vartok jį — jus 
nusistebėsite jo greitu ir nuostabiu 
veikimu. Parduodamas visose vais
tinėse.

Neleiskit Kūdikiui 
KOSĖTI

Ncaj»l<ixkite 
■ spcchtliui 
1'ruAaliukl t 
llicžčjillin KU 
ru'H Cough 
John Slehlik, 
ficld, Toxa 
"M ulonėkit 
<lar keturis 
Severu’H Cough 
nam. dėl greito efek
to ir tikru 
nitų nieku 
vlr*jU,” 
malonios 
Mėgiamos 
metus, 
koj !!5<

F.

kosulio 
kūdikiu.

gel'klOH
Šovo* 

Balsimi. 
Liuks.
ruSo: 

prisiųsti 
butelius

Hal-

pasek- 
■iegali jo 

Saugios, 
vartoti, 

per IN 
Jūsų uptic- 

ir 50c.
Nuo krutinės ir gal- ... ,, ___
vos slogų vartok Sc- !'• SLIEKĄ ('(>. 
vera’s Cold Tublets C'cdar Kupiils, Iowu

SEVERAS
cnŲGH BALSAM

SERGANTI ŽMONĖS!

būti kilniais, 
nesupranta ar 
mano mokslą, 
drausminga, o

Pasltarkite su 
Dr. Ross apie bi- 
le kokią LIGĄ 
arba SILPNU
MĄ. Maloniai su
teikiami visokie 

patarimai 
DYKAI

“Vis.” II, 
šnipuviniu 
stovio bei 
TenusiVa-

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

kumpas Monroe St., Chicago.
Crilly Building. — link elevatorj iki 

penkto aukšto.
Jus privalote turėti geriausj gydy
mą. Pasimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo ligų, sifi
lio, odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūslės li
gų. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai. Specialia 
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikatų Jr^džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų liuų. 
Dr. Ross pašvenčia visa savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yru 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Nedalioj nuo 10 
ryto iki I po pietų. Panedelv.l, serc- 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvideš imtis penki melai 
tame name

Chicagos Lietuviu Ekskursija

Gegužio 2-rą dieną, 1928

Iš New Yorko Klaipėdon 
be persėdimo

Baltic America Line
Laivu ESTONIA

♦

Kompozitorius
r

st. Šimkus
Palydovas

Tai bus smagi, mokslinga, įspūdinga

ir naudinga kelionė. Lietuvon pribus

prieš dideles iškilmes 10 m. Lietuvos ARTISTAS J. BABRAVIČIUS 
keliauja drauge 
su ekskursija

Pradėkite Prisirengimą Tuojaus!
Sekamose vietose patarnaus jums

nepriklausomybės apvaikščiojimą

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

V. STULPINAS
3255 So. Halsled SI.

UNIVERSAL STATE BANK/
3252 So. Halsted St.

J.J.ZOLP
4659 So. Paulina St.
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CHICAOOS Lutheran Memorial Hospital vajaus darbininkai

ŽINIOS
Įdomi paskaita

____ I
Kovo 21 dieną Chicagoje tu

rės paskaitą Dr. .1. šteinberg, j 
buvęs pirmasis Sovietų teisių 
liaudies komisaras, kaip kai- 
kairiųjų eserų (kairiųjų sočia-' 
listų revoliueonierių) atstovas.! 
Del nesutikimų su bolševikais 
jis išėjo iš valdžios. Jam dagi' 
prisiėjo apleisti Rusiją, o dau
gelis jo artimų partijos drau-' 
gų buvo areštuoti ir kai kurie 
jų dargi sušaudyti “čekes”. Dr. 
šteinberg yra gabus rašytojas 
ir kalbėtojas. Kaip rašytojas 
jis laimėjo Vokietijoje Gocte 
premiją už dramą, parašytą iš 
rusų gyvenimo. Galima tikė
tis. kad jo kalba bus labai įdo-

ligoninės naujos dalies. Vajuje dalyvauja ir lietuviai. Paveikslas rodo (skaitant iš dešines į kairę): Dr. G. F. S Uit z, 
X. .1. Semaška, \Valter .1. L. Meyvr, O. (’. Rentner, Dr. C. A. Frey, E. \Verfelman ir P. K. Wick. Ilerald-Exatni- 
nėr Piloto. »•

<1

mi. Tat patartina atsilankyti 
paklausyti - jos. —Reporteris.

Chicagos sveikata
Jau treti metai, kai Chicaga 

stovi pirmoje vietoje tarpe di
džiųjų Amerikos miestų kovo
je su tifu (šiltine), sako dak- 
daras Kegel sveikatos komisio- 
nierius Sveikatos Departamen
to biuletene, išleistame perei
tą savaitę.

Tik 23 mirties aukos pasitai
kė nuo tifo Chicagoje 1927 me
tuose. O jeigu nuo tifo butų 
pereitais metais mirę tiek žmo
nių, kiek nuo tos ligos mirda
vo pirm 30 metų, tai tifas pe
reitais metais butų nuvaręs į 
kapines 3,000 žmonių.

Tarp Chicagos
Lietuvių i

Cicero
Pas mus, taip sakant, Grant- 

vvorke švara gerai palaikoma. 
Miestas valo gatves du kartu 
savaitėje, t. y. palaisto ir šluo
ja. “Klos” arba “jėlos” irgi 
šluojama du kartu. Ne bent 
po didelio sniego valymas esti 
sutrukdytas, ir tuomet reikia 
pasitenkinti valymu kartą sa
vaitėje arba j porą savaičių. 
Vasaros tečiaus metu nerasite 
tiek pelenų arba šiukšlių, kiek 
jų rasite pas musų kaimynus 
miestelius.

Vaikėzai — italas, lietuvis, 
lenkas — mėgino įsilaužti į p. 
P. Jukniaus namus, bet žmonės 
patėmijo juos ir pranešė poli
cijai. Pastaroji vaikėzus pa
gavo.

Manoma surengti koncertas 
artistui Juozui Babravičiui. Y- 
ra daug pritarėjų. Išrodo, kad 
bus good!

Pranas Zaveckas, kuris, turi 
valgyklą prie 14-tos gatvės ir 
49th Court, tapo negeistinas 
savo “draugužiams” todėl, kad 
jis nuėjo i lietuvių republiko- 
nų klubą. Jis, mat, suprato, 
kad biznis yra biznis.

Musų “sportininkai” jau be- 
tina. sį kartą jie betina dėl 
politinio “gėmio”. Kai kurie 
jų deda 5 prieš 1, kad repub- 
likonai laimėsią. Ateitis paro
dys kas laimės.

Kazys Deveikis pardavinėja 
serijas Lietuvių Kareivių drau
gijos uniformoms įsigyti. Aš 
galiu betyti, kad jis daugiausia 
parduos. Reiškia, žmogus pa
siryžo atlikti darbą pasekmin
gai tai ir atliks jį.

L. Švėgžda ir B. TumaviČia 
kursto visus eiti pamatyti vai
dinimą didelio veikalo ‘‘Aušros 
sūnus” kovo 25 dieną, Liuosy- 
bės svetainėje. Tą parengimą 

ruošia musų Red Bose klubas. 
Vaidins art. St. Pilka kartu su 
tuo vaidintojų sąstatu, kuris 

'jam visuomet pagelbsti ir ku- 
1 ris jo darbą remia.

Raudonos Rožės gi klubas 
Ciceroje visuomet parengia ge
riausius vakarus, nors jų pa
rengimas ir tiek dar kaštuotų. 
Klubo nariai yra tikri sportai.

—J omus.

North Side
Smagius vakarėlis

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
81 kuopa surengė pereitą šeš
tadienį, kovo 17 dieną, vakarė
lį Liuosybės salėje. Vaidinta 
komedija “Teodolinda”. Vaidi
nimą atliko šie asmenys: pp. 
Dundulienė, J. Pažerauskaitė, 
B. Abraškaitė, J. Ascilla, A. 
Daukša, M. Kasparaitis.

Veikalas nepaprastai juokin
gas. Geriausia vaidino p-nia 
Dunduliene ir drg. M. Kaspa
raitis. Kiti vaidino taipgi ne 
Uogai. Bet jau už vieną daly
ką tai (išskyrus Kasparaitį ir 
Dundulienę) vaidintojų pagirti 
negalima: rolių jie tikrai ne
mokėjo.

Vaidinimą, galima sakyti, iš
gelbėjo veikalo trumpumas ir 
juokingumas, žinoma, Liuosy
bės svetainė vaidinimui vieta 
irgi visai netikusi. Vienok su 
vaidinimu vakarėlis buvo gy
vesnis ir įdomesnis.

Vaidinimui pasibaigus susi
rinkusieji pradėjo šokti, lietu
vių jaunuolių orkestrui grojant. 
Muzika buvo gera. Publika ar
tima, smagi. Tat ir laikas grei
tai prabėgo.

Butų tikrai gerai, jei 81-ina 
kuopa prisimintų senąsias die
nas ir atnaujintų kuopos paren
gimus, kaip kad jie būdavo 
dažnai socialistų paruošiami 
seniau.

Ir kodėl kuopa negalėtų ren
gti? Galų gale, kad ir pakrikęs 
dabar visuomeninis lietuvių 
gyvenimas, visgi socialistams 
dar ir šiandien priklauso inte
ligentiškiausios Amerikos lie
tuvių jėgos. Kai kurios musų 
gyvenimo “srovės” gali didžiuo
tis savo narių puošniais na
mais, gražiais parodais, turtais, 
lx't kai joms tenka pakrapštyti 
protinį bagažą, tai ir pasirodo, 
kad tą bagažą jos paliko “ke
lionėje”, o su savim turi tik 
tokį, kuris tinka wardo politi
kieriams.

Northsidės draugai socialis
tai ir socialistės turėtų dažniau 
rengti tokius parengimus, ko
kis buvo pereitą šeštadienį. Iš 
karto gal jie nesutrauks daug 
publikos. Bet laikui bėgant 
jiems lankytojai pripras, juos 
pamėgs. Man pačiam teko savo 
laiku prisidėti Socialistų Jau
nuomenės Lygos organizavimui. 
IŠ karto Lygai ne kažkaip 
gerai klojosi. Bet štai ji pradė
jo rengti pramogas, draugiškus 
vakarėlius. Vis daugiau ir dau
giau žmonių rinkosi į jų vaka
rėlius, ir pagalios tie vakarė
liai tapo labiausia patrau 
kiančiais susirinkimais visoje

Chicagoje.
81 kuopa turi pakankamai 

narių ir visuomenės pritarimo, 
kad pradėjus albudavojimo dar
bą. Butų gerai, kad ji imtųsi jo.

Be abejonės, atsiras ržmonių, 
kurie tam darbui stengeis pa
kenkti. Ale kur geras darbas 
be kliūčių buvo dirbamas? štai 
kad ir šiam 81 kuopos vakarė
liui juk mėginta pakenkti. 
Bet ar pakenkė? Ne! —Report.

Marąuette Park
Policininkas buvo “pasiutęs”

Sekmadienio vakare, taip apie 
dešimta valanda, teko matyti 
dramą, ar tragediją, nežinau nė 
kaip pavadinti. Ir lai man kas 
sako, kad gyvenimas nėra teat
ras, aš gatvėje mačiau tok’’ 
teatrą, tokią komediją, kokios 
tur ir Talis Čaplinas neparodys 
teatre. 1

Bet viskas paeiliui! Buvo tur 
būt pusė dešimtos, kai p. Rako 
ir Grego aptiekon atbėgo p 
Rajauskienė, uždususi, be žado. 
Sauk, meldžiamasis, policijos 
stotį, tegu atvažiuoja vežimas! 
Tegu] atvažiuoja adresu 2321 
\Vest 69-th Street.

P-nas Gregg įbėga telefono 
buddėn, skambina. Gauna at
saką, kad policija veikiai pri
busianti. Praslenka kiek laiko. 
P-nia Rajauskienė vėl pasirodo 
apliekoje. Klausia: ar dar ne
atvažiuoja? Aptiekos savinin
kas vėl skambina. Policijos 
stotis jam praneša, kad polici
ninkai išvažiavę jau. Moteris 
išbėga.

Žinote, tokiam atsilikime Re
porterio nei su šluota neišvysite 
iš aptiekus. Jis jaukia sužinoti, 
kas čia pasirodys.

Praslenka kiek laiko. Atsi
daro aptiekus durys ir įeina vi
dun policininkai. Esą, mes buvo
me tuo adresu, kurį mums da
vei, bet nieko neradome. Na
mai tušti, lik staiga, žiūrint 
per langą, pasirodo kas ten bė
gąs gatve. Policininkai laukan, 
vytis bėgantį. Pribėgo prie bu
veinės, kuri randasi ant kampo 
69-tos gatvės ir Clearmont avė. 
Jie vidun, o ten žmogus —gir-

SKOLINAM 
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PEOPLES BANK
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tas, ne girtas, pasiutęs ne pa
siutęs. Rasas, be kepurės, be 
švarko, tik policininko žvaigždė 
prie krutinės , prisegta. Polici
ninkai prie jo. Jis nuo jų, ap
link barą. Policininkai paskui. 
Ir prasidėjo lyg vyštučių gaudy
mo žaismė Lietuvoje. Pagaliau 
nutvėrė, žvaigždėtas vyras spi
riasi, neina laukan. Ret trys 
policininkai visgi tvirtesni. Iš- 
tarabanija žvaigždėtą vyrą lau
kan. įsodino policijos vežiman. |

Atsirado ir p. Rajauskas. Ai
škina policininkams, kur jis 
lats buvo pabėgęs ir kodėl, čia, 
prie vežimo atsistoja ir p. Ra- 
ausko sūnūs. Jis štai iš veži

no išlenda per langelį tvirta 
taukuota ranka ir čiupt Ra j att
iko sunui už kalnieriaus. Pa
kėlė nuo žemės, purto, kuone 
lakorė. Paleido.

O publikos, o tų vaikų 
tur būt ir iš Bridgeporto susi- 
inko. Sakytumei, kad šventas 

Patrikas iš numirusių prisikėlė, 
r žmonės subėgo jo pažiūrėti.

Pagalios policininkai susėdo 
zežiman ir jis nudundėjo. Vė- 
iau patyriau štai ką. Į tuos 
tanius, kuriuose gyvena pp. 
Gajauskai, persikėlė gyventi ai
rių šeima, ar pora moterų kaip, 
tik tą pačią dieną. Gal būt, 
kad naujos gyventojos surengė 
įkurtuves, į kurias ir musų po
licininkas atsilankė.

Kaip “svečias”, policininkas 
tur būt paklydo ir ažuot pa

MIMKŠTlPJJaip!LABAI

MINKŠTI..O VIENOK
UŽGANĖDINA

MES pareiškiame savo širdingų 
įsitikinimą kad tabakai vartojami 
Chesterfield cigaretuoae yra geresni 
ir todėl puikesnio skanumo negu 
Lile kituose tos kainos cigaretuose«

Liooett & Myers Tobacčo Co»

Chesteufield
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taikius kur reikia, jis pataikė j 
pp. Rajauskų butą.

Įėjęs vidun, jis pamatė Ga
jauską. Sušuko: “Imki akinius 
nuo nosies”. Nelaukdamas kol 
Rajauskas nusiims akinius, po
licininkas nutrauko juos ir 
kumščiu Gajauskui žandam Bet 
tur būt girto butą, kad nepa
taikė. Rajauskas spruko per 
duris. Jis sako nė nepajutęs, 
kaip atsidūręs ant 71-mos gat
vės ir Westcrn avė. kampo. 
Policininko siaulojimas išvaikė 
iš namų visą Rajauskų šeimy
ną - moterį, sūnų, dukteris. 
Žmona Lėgo į aptiekę telefo- 
nuoti. Kiti šeimos nariai išsi
slapstę kur kas išmano.

Kur paliko policininkas švar
ką ir batus, tai yra jo paslap
tis.

P-nas Rajauskas irgi labai 
sujaudintas. Esą, penkias de- 
šitmis metų su viršum jis iš
gyvenęs šiame margame pasau
lyje ir niekas jo nekumščia
vęs, o dabar, jau senatvės 
belaukiant, jo paties butan 
lyg šėtono apsėstas įbėga po
licininkas ir pradeda siautoti. 
Kas su juo galėjo nutikti?

Mačiusieji basą, be švarko, 
be kepurės, lik su žvaigžde po
licininką žmonės spėja, kad jis 
buvo “pasiutęs”. —Reporteris.

eikalų atlikimo su 
jetuva, už pigią 
cainą, naudokitės

Pažymėkit savo ka
lendoriuje

šio menesio 2X dieną, pa
prastą seredos vakarą, pažymė
kit riebiai savo kalendoriuje. 
Tą vakarą (’. S. P. S. svetainė
je (1126 \V. 18 st.) bus antru 
ir tikrai jau paskutiniu sykiu 
pakartota tfarsi P. Vaičiūno 
komedija “Tuščios pastangos”. 
Artistas Pilka gavo tiek daug 
prašymu ir reikalavimų tą vei
kalą kartoti, kad, matot, jo šir
dis suminkštėjo ir, susitaręs su 
savo slaunia vaidintojų “gvar
dija”, “Tuščias pastangas” vai
dins dar vieną sykį. Dalyvaus 
tos pačios ponios ir tie patys 
ponai, kurie padarė toki dideli 
“bit” kilike vaidinimo Good

man teatre. F*r-4i<lx. i.i bus 8 va
landą vakare, o pabaiga (sure!) 
apie 11 vai., nes šį kartą iš 
“Tuščių pastangų“ bus apleis
tos kai kurios neryškios vie
tos. Taigi pažymėkite kalendo
riuje. ir, jei galit, apie tai ki
liems priminki. — Rep.

SPORTAS
, šiandien ristynės Detroite

šiandien, kovo 20 d., Slavic 
Workers svetainėje (1.343-19 
K. Ferry Avė.) įvyks įdomios 
ristynės. Risis K. Požėla su 
.John Kiloniu, A. Erinakovas su 
Farmer Niek ir dar viena po
ra. Ristynės prasidės 8 vai. v.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų valdybos 

1928 metams
DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA- 

VA AMERIKOJ No. 1 valdyba 
1928 m: pirm. J. Motuz, 2130 W. 
46 PI., pageli). V. Povilaitė, 1558 
So. Albany avė., sekr. J. Dabuls
kis, 2100 W. 22 St., iždo rast. A. 
Ambutas, 16000 So. Lincoln avė., 
Jlarvey, III. kasierius A. Ciesna, 
4501 So. Paulina St., tel. Boul(* 
vard 1552; maršalka—P. Tiškevi- 
čia, 7009 So. \Vashtenaw Avė., 
kasos globėjai S. Skriduliui#, 
1517 So. 49 et., Cicero, III., ir O. 
Guzauskienė, 5005 S. Trepp Avė., 
ligonių komitetai—O. Deivicnė, 
5618 So. Bishop St., ir A. čiesna, 
4501 So. Paulina St.
Joe. Dnbulski, sekretorius, 2100 

\V. 22 St., hCicago, III.

SIMANO Daukanto Draugijos val
dyba 1928 metams: Pirm, 'llioni 
Janulis, 3430 S. Morgan st., pa- 
gelbin. Aug. Jankauskas, 3232 
Emerald avė., nut. rast. P. Kilis, 

911 \V. 3llli SI., turto rašl. A. 
Kaulnkis, 3812 S. Union avė., ižd. 
.1. Rncevičin, .3326 S. Union avė. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą 
sekmadieni kiekvieno mėnesio, 
Chicagos Lietuvių Auditorijas 
svet., 3133 S. Ilalste<l st., C.hicago, 
Illinois.

SUSIVIENIJIMO Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto valdyba 
1928 melams: S. Mažeikis — pir
mininkas, 3119 S. Ilalftled st., J. 
Mireikis — vice-pirm., 3219 So. 
Wallace st., D. Gulbinas — nuta
rimų rašt., 3111 S. Wullace st., 
A. Bugailiškis — luitų rast., 3339 
S. Wal!ace st., A. Badauskas — 
kontrolės rast., 3328 Auburn avė., 
P. Balsis — Iždininkas, 5653 So. 
Throop st., .1. E. Zacbarcvicz - - 
advokatas, 963 W. 33rd SI. Susi
rinkimai atšilimui kas pirmų tre
čiadienį kiekvieno mėnesio.

ILLINOIS LI ETŲ VIU PAšELPOS 
KLU BO valdyba 1928 m.: St. Ma
žeika pirm., 3149 So. Halsted St., 
L. Jucius, vice-pirm., A. Kaulakis, 
nut. rast.,3842 S. Union Avė., P. 
Norkus, fin. rašt., 1014 W. 60th 
St.„ B. Butkus, iždininkas, 840 
W. 33rd St., K. Kareckas, ir P. 
Gricius iždo globėjai, J. Barchas, 
maršalka. Susirinkimai atsibuna 
kax pirmrp penktadienį kiekvieno mėn., Chicagos Lietuvių Audito- 
rium, 3133 S. Halsted St, 7:30 v.

/ vakare.

DR-STĖS DR. VINCO KUDIRKOS 
valdyba 1928 m.: St. Strazdas, 
pirm., 3116 S. Halsted St., J. Ma
kauskas, vice-pirm., A. KauJakis, 
nut. rašt., 3842 S. Union Avė., F. 
Skeltis, fin. rašt., 1445 So. 50th 
Avė., Cicero, III., A. Hermanas, 
iždininkas, 538 N. Troy St., J. 
Hermanas ir J. Mikėnas, iždo 
globėjai, K. Bartkus, maršalka. 
Susirinkimai attaibuna kas antras 
šeštdienis, kiekvieno mėn., M. Mel- 
dažio svet., 2242 W. 23rd PI., 7:30 
v. vakare.

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKO KLIUBO valdyba 1928 
m.: J. Rūta, pirm., 3422 S. Ixjwe 
Avė., B. Yenkauskas, pirm, pag., 
3220 So. Union Avė., St. Kune- 
viez, nut. rašt., 3220 S. Union Av., 
J. Grinius, fin. rast., 723 W. 34th 
St., F. Kasparas, kontr. rašt., 
3534 S. Lowe Avė., 1). Gulbinas, 
iždininkas, 3144 S. Wallace St., 
J. Mačiulis, iždo glob., 3140 So. 
Emerald Avė., J. Pazkevicz, iždo 
globė., 4541 So. Richmond St. S. 
Dilius, teisėjas, 8470 Vincennes 
Avė., J. Šulcą, Auditorijos atsto
vas, 3347 S. Emerald Ave7 J. 
Grinius, J. Drazzia ir P. Kubilius, 
atstovai j Susivienijimą Draugijų. 
J. Katėnas ir E. Bliumas, Tautiš
kų kapinių atstovai, K. Kunca, K. 
Lavenas ir A. Yunevicz, trusti- 
sai.

DRAUGYSTĖ ATGIMTIES LIETU
VIŲ TAUTOS MOTERŲ IR VY
RU- Pinu. A. Waicis, 3623 S. Par- 
neli Avė., pagelb. J. Paltanavi- 
če 3751 S. Emerald Avė., sekr. 
B. Dubinskienė, 3613 S. Parnell 
Avė., fin. rast. M. Cuplinskas, 
3533 S. Wallace St., rašt. A. Ba
nionis. 930 W. 35 Place., kasos 
globėjai: A. Jackūnas, 561 l)e- 
kovven St., B. ^Vaičienė, 3623 S. 
Parnell Avė., kasierius S. Balsis, 
•1613 \V. Bishop Avė. Durų sargai: 
S. Waranaviče ir J. Bartašius. 
Susirinkimai laikomi kas pirmų 
sekmadienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Tautos parapijos sve
tainėj, 3501 S. Union Avė., 1 vai. 
po pietų._______ __

GARFIELI) LIETUVIU VYBŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPIN1O KLIUBO 
vaidyba 1928 metų: Pirm. N. Vi- 
limaitis, 921 S. Ashland Avė.; 
pirm, pagelb. Geo. Medalinskas, 
5561 W. Jackson Blvd.; rašt. M. 
Medalinskas, 5564 W. Jackson 
Blvd.; fin. rašt. Kris. Klibas, 225 
S. Central Avė.; Kasierius M. Ka- 
ziunas, 3959 \V. 16th St.; kasos 
globėjai—Petras Medalinskas, Mi
ke Davidonis ir K. Jakubonis. Su
sirinkimai atsibuna kas antrą nc- 
deldienį l4twler Hali, 3929 W. 
Madison St. ____________

DBAUGYSTĖS PALAIMINTOS L1E- 
TUVOS 1928 metams. Pirm. P. 
Bacevičia, 5739 S. Peoria St.; pag. 
J. Rūta, 3422 S. Lowe Avė.; nut. 
rašt. K. J. Demereckis, 3331 S. 
Wallace St., fin. rašt. F. Micklin, 
4917 S. Koininsky Avė; contr. 
rašt. A. Stankevičia, 3028 S. Lowc 
Avė.; kasos globėjai: S. Mažeika 
ir L. Beliauskas; kasierius F. 
Medelinskis, 3159 S. Einerald Av.; 
maršalka V. Balseviče ir P. Mar- 
geviče. Susirinkimai atsibuna kas 
antrų seredų kiekvieną mėnesi 
Chicagos Lietuviij svetainėj, 3133 
S. Halsted St. Nariai yra priima
mi sveiki vyrai nuo 18 iki 40 ine- 
tŲ-_________________________

DRAUGYSTĖS SUNŲ LIETUVOS 
No. 1 susirinkimai atsibuna kas 
subatos vakarų po 1 dienos kož- 
no mėnesio, Petro Lukoševič sve
tainėj, 4531 S. Paulina St. Val
dyba 1928 metams: J. Klimas, 
pirm., 6239 So. Honore St.; pa
geli). A. Mažutis, 5721 S. Cali- 
fornin Avė.; nut.rašt. J. Slota, 
1219 So. Campbell Avė.; fin. rašt. 
J. Paliokas, 5944 So. Mozart St.; 
kasos globėjai: J. Szimkus, 4340 
So. Mozart St., L Norkus. 4649 
So Washtenow Avė; maršalka M. 
Stonis, 4531 So. Paulina St. Sli
džia L. Geležinis; slidžios rašt. A. 
A. Jonaitis, 4638 So. Wood St.

RŪTOS DRAUGYSTĖS valdyba 
1928 m.: pirm. A. Sabaitis, 1947 
String St.; pag. J. Selenis, 810 W. 
19 St.; kas. rašt. J. Razminas, 
4002 Maplfwood Avė.; kasierius 
J. Vilis, 2507 W. 69 St.; kan. rašt. 
Stela Gimbutaitė, 4241 So. Fair- 
field Avė?, kas. glob. M. Martin
kėne, 3409 So. Ashland Avė.; kas. 
pag. Stela Yonušaitė, 4241 So. 
Fairfield Avė.; maršalka \V. Bui- 
ša, 4138 So. Western Avė.; nut. 
rašt. J. Boluntėlė, 4345 So. Ar- 
tesian Avė.

LIETUVIU PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLIUBO AMERIKOJE valdyba 
1928 metams: pirm. K. Laucius; 
nut. rast. A. Zalagenas; turto 
rašt. S. Shinkstis; nauji kandida
tai į valdybų, pirm, pageli). J. 
Grinis; iždininkas J. Zimancius; 
kontr. rašt. V. Yonikas, kasos 
globėjas Y. Waitkus; ligonių apie- 
kunas A. Rckštis.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių

A. Vanagaičio “Juo 
kinkybės”

Norėta, kad publika pati iš 
vęs juoktųsi, bet nieko 
išėjo

Ša
nč

LSS. 4 kp. nariams

šiandie neįvyks. Susirinkimas 
atidėtas. —Kp. sekretorius.

Roseland
svet.Kovo 25 d., Strumilo 

rengiama Labdarybės vakaras 
Prano Norkaus naudai.

Pranas Norkus yra geras 
atletas. Jisai dar jaunas bū
damas Bygoje veikė su lietu
viais, atletų rateliuose. Yra pa
sižymėjęs daugiausia kai|K> 
sunkių svarių kilnotojas ir ki
tuose atletiškuose pasirodymuo
se. Už tuos pasižymėjimus ji
sai yra gavęs daug įvairių gar
bės ženklų (medalių).

Pranas Norkus jau daugelį 
metų gyvena Roselande-Kensin- 
gtone. Visų laika dirbdavo dir
btuvėse, taip kaip ir visi kiti 
darbininkai. Norkus, būdamas 
atletas, visada dalyvaudavo lie
tuvių parengimuose. Tankiai 
išpildydavo ir pats kai kuriuos 
programo numerius. Norkus y- 
ra plačiai lietuviams žinomas.

Norkų prieš 6 mėnesius pa
tiko nelaimė. Jis susižeidė de
šinę rankų. Buvo jis kurį lai
ka ligoninėje ir dabar dar dirb
ti negali. O tai žinoma, neap
siėjo be išlaidu. Kad pagelbė
jus Pianui Norkui jo nelaimė
je, geros valios žmonės suma
nė surengti vakara ir likusiu

“Vanagaitis scenoje nori 
ktis, bet nieko neišeina,“ 
buvo parašyta programoje 
nagaičio vaidinime, kovo 18 d., 
Meldažio svetainėje ir to at
siekta. Juokėsi artistai — ir 
dagi mupų geriausi artistai — 
suminėjo visa virtinę juokingų 
žodžių ir sakinių, bet publika 
nesijuokė. Tiesa, šyptelėjome 
laikas nuo laiko, sukvatojome 
kaikada garsiai ir vėl žiurėjome 
kaktas suraukę. Kam gali būti 
smagu juoktis iš savęs?

“J uokudemija“, kaip žinome, 
buvo pakartota, bet man teko 
matyti pirmu kartu. Lošime 
dalyvavo geriausi musų vaidy- 
los ir savo pareigas gerai atli
ko, het, kad publikai nepatiko 
—ne jų kaltė. “Suprask kaip 
nori,“ parašyta programoje ir 
niekas nekaltas, kad publika

j uo
tai p 
Va-

suprato, jog ji yra išstatyta 
ant pajuokos.

Dabar blogiau išėjo Vana
gaičio deklcmacija, numeris a. 
Sunku yra dasiprotėti kam to
kia deklemacija buvo reikalin
ga? Daleidžiu, kad mes užrūs
tinome jį kuomi nors, daleidžiu, 
kad mes nesame tobuli ir ne
sugebame įvertinti artisto tada, 
kada jis dirba gerų darbų, da- 
leidliu dagi, kad artistas turi 
teisę iškolioti mumis gatvėje 
susitikęs, bet kada jis pasikvie
čia mus pas save į svečius ir 
verdantį savo širdyje kerštų iš
verčia vrieš mus, tas jau yra 
perdaug I

Buvo programoje ir gerų 
punktų, buvo sudainuota gražių 
dainelių, bet tie gerieji punk- 

atsiskiedė kerštu ir publi- 
uix> nebepataisė.

— Artistų Draugas.

iai 
kos

Bridgeportas
Kuo tolyn, tuo labiau darbas 

plečiasi: atsiranda ir daugiau 
darbo, ir didesnis skaičius vei
kėjų.

VINCENTAS BIRVYDAS

SIMONAS VENCKUS'Dviejų Metų Mirties 
Sukaktuvės

m •A. Vincentas Birvydas 
kovo 20 d., 1926, sulaukęs 

vos 20 metų amžiaus. Gimęs 
Spring Valley, 111. Palaidotas 
tapo kovo 24 d. Tautiškose ka
pinėse Chicagoje, III.

Paliko nuliudimo motiną

rė

Vakaro sumanytojai yra Lie
tuviu Piliečiu Kliubas; pagel- 
bai prisidėjo Y. V\. C. Basket 
Bali jauktas, kurie veltui lo.š 
basketballų tą vakarą. Karolis 
Požėla duoda veltui svetainę. 
Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telis, veltui suvaidins farsą 
“\’argšas Tadas.“ Bus ir atle
tiškų numerių programo pa- 
marginimui.

Yra padaryti tikėtai serijo- 
iki 45c. Tie 
geri taip dėl 
išlaimėjimui 

medalio, ku- 
Požėla.

Barborą Birvydienę ir tėvą 

Pranciškų Birvydą, brolj Joną, 
seseris, Bronislavą, Marijoną, 

Liudviką.
ramiai juodoj žeme- 
tavę musų brangutis 

Lauk

Eleną ir
Ilsėkis 

lėj, mes
niekuomet neužmiršime, 
mus ateinant.

Tėvai, Brolis ir Seserys.
728 W. 14 PL, 

Chicago, III.

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
kovo 19 dieną, 5 valandą va
kare, 1928 m., sulaukęs 43 me
tų amžiaus, gimęs Telšių ap
skričio, Kalvarijos valsčiaus, 
Gegaičių kaimo. Amerikoj iš
gyveno 20 metų, palik) didelia
me nuliudime moti rį Anastazi
ją po tėvais Vaitkaitė, 2 dukte
ris: Gigą 10 m., Augeniją 5 
metų, Lietuvoj motiną ir bro
lį. Kūnas pašarvotas, randasi 
5151 S. Albany Avė.

J
Laidotuvės įvyks ketverge, 

kovo 22 dieną, 10 vai. ryto iš 
namu bus nulydėtas j Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Simano Venckaus 
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 Butkus and Co., Tel. 
Canal 3161.

mis — nuo 25c 
patys tikėtai bus 
įžangos, kaip ir 
auksinio atletiško 
rį aukoja Karolis

Vakaro programas bus links
mas jauniems ir suaugusiems, 
o įžanga labai pigi. Daugelius 
turės progos pamatyti tų pro
gramų už 25c., kurio pamaty
mas ištikrųjų mažiausiai turė
tų viena dolerį kainuoti.

Programui pasibaigus, bus 
šokiai .

1 oks 
ir, be 
žmonės

sumanymas yra geras, 
abejonės, geros valios 
parems. —Kep.

VIKTORIJA KLIUČINSKIENĖ

Mirė kovo 17 d., 1928 m. 6 
P. M., apie 70 metų amžiaus. 
Kilus iš Suvalkų rėd., Seinų 
apskričio, šventazario parap. 
ir miestelio. Amerikoje išgyve
no 17 metų. Paliko dideliame 
nuliūdime 3 sūnūs ir 2 marčias 
Joną, Juozapą ir Oną Kliučins- 
kius ir Petrą ir Stepaniją 

‘ Kliučinskius ir anukus. Kūnas 
pašarvotas 3131 So. Emcrald

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

Garsinkilės Naujienose

Laidotuvės įvyks seredoje ko
vo 21 d., 1928 m. iš namų 9 
vai. bus atlydėta j Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminės, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sunai, Marčios ir Visi Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

MARIJONA GANDR1M1ENĖ 
Po tėvais Cirtautaitė

Miirė šeštadieny kovo 17 d., 
1928 m. 2:55 vai. ryto, sulau
kusi 39 m. amžiaus. Paeina iš 
Raseinių apskričio, Gargždų 
parapijos, Girininkų kaimo. Pa
liko dideliame nuliūdime vyrą 
Juozapą, du aunu ir vieną duk
terį po pirmu tėvu Juozapą 
Smukštą. Paliko Amerikoje du 
broliu Konstantiną ir Mateušą 
o Lietuvoj Juozapą ir seserį 
Barborą Girtautai. Kūnas pa
šarvotas 1901 Canal port Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, ko
vo 21 d. iš namų 8:30 vai. ryte 
bus atlydėta j Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
vdlionės sielą, po pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę liekamės,
Vyras, Sunai, Duktė ir 
Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
birius S. M. Saudas, Telefonas 
Roosevelt 7532.

JUOZAPAS VAIVODA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 18 dieną, 2 valandą po 
pietų, 1928 m., sulaukęs 54 
metų amžiaus, gimęs Ke
be rkščių kaime, Šilalės vai., 
Tauragės ap. Paliko didelia
me nuliudimo moterį Oną, Lie- 
tovoj, o čia sesers sūnų Povi
lą Venckų k draugus. Kūnas 
pašarvotas, randasi Zolpio kop
lyčioj 1626 W. 26 St.

Laidotuvės įvyks serądoj ko
vo 21 dieną, 8 vai. ryto .iš 
koplyčios j šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tus į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Vaivodos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da; 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Povilas Venckus ir Draugai.

I .aidotuvese patarnauja gra- 
borius 1. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

JUOZAPAS DAYNELIS

Kunigas Stasys Tautas dabar 
tankiai turi pakvietimų, važi
nėti į Westville, III.

Vasario 26 dieną parapija bu
vo parengusi vakarų. Suvaidin
ta Kalnų Dukters “Pavogtas 
kūdikis“. Vakaras taip mate
rialiu, kaip moraliu žvilgsniu 
pavyko gerai. Nors vaidinto
jai didžiumoje pasirodė pirmų 
kartų scenoje.

Savaitei praslinkus po šio va
karo, tapo sutvertas nuolatinis 
scenos ratelis “Vaidyba“, kuris 
jau turi 20 narių.

Gauta pakvietimas “Pavog
tų kūdikį” pastatyti scenoje In
diana Harbor kovo 25 dienų Iva
novo svetainėje. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Balandžio 1 dienų lošiama 
bus Melrose Parke, Vaičiūno 
svetainėje, prie 15-tos gatvės ir 
Lake St.; pradžia 8 vai. vak.

Kadangi publika reikalauja, 
tai tas veikalas taps pakarto
tas vietos tautiškos parapijos 
svetainėje. —Jonas.

______Graboriai______
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patar nirimai 
laidotuvėse ir kokiam* 
reikale, visuomet ėst* 
sanžiningaa ir nebran
gus, todėl kad* neturi
me išlaidų užlaikymui 
dtyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

S. 0. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriua ir 

Balzamuotoje*
2314 W 23 r d PL 

Ckilagou I1L

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

•)i

J. F. RADZIDS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

ei, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
«t?s.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victory 4088

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS
Nuliudimo valandoje 
suteikiam geri ausį pa
tarnavimą. Palaidoj5- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti.

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

Iš “Birutes”
Gerbiamas “Birutės” choro 

vedėjas, komp. Šimkus, šiuo 
laiku serga. Pereitų .penktadie
nį jam buvo padaryta operaci
ja: išimta tonsilai. Operacijų 
atliko daktarai Biežis ir Davi- 
donis.

Dabar p. Šimkus jau sveiks
ta. Jis mano, kad po operacijos 
jausis geriau, ir kai tik pagijus 
geriau, tuoj ims “Birutės” cho
rų mokinti.

Nors kalbėti daug negales 
žodžiais, jis visgi į mus kalbės 
piaAo garsais ir su visu choru 
važiuos į Kenosha ir į Bacine, 
Wis., ateinantį sekmadienį.

Už pasekmingų operacijų bi- 
rutiečiai-tės bus labai dėkingi 
.savo pirmininkui, Dr. Biežiui, ir 
Dr. Davidoniui. Komp. Šimkus 
gyvena Dr. Davidonio name ir, 
kai dabai’ serga, yra prižiūri
mas daktaro. — Zo.

Lietuvės Akušerės

A. VIDIKAS4ULEVICH
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u i e- 
rijos kolegiją; 
ilgai nraktika- 
yusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir mergi noras, 
kreipkitės, o ra 
aite pagelbą. 
Valandos nuo * 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai vakar*

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS’
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

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

•(PTOMETKIST

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenie 

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

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

Simpatiškas 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

Lietuviai Daktarai
Telephone Republic 0083

Dr. V. B, Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwelį St oyuu ir vniulll.n.a .>«««

Valandos i-5,^ 6-8 vakare , vyrU) moterų ir vaikų pagal naujau-

Įvairus Gydytojai

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:90 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M. 

CHICAGO

A. MONTVID, M. D.
1679 Milrraukee A vena e, Room 209 

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

Tel. Brunsrrick 4983
Namų telefonas Brunsrrick 0597 
(Jltru^iolitini šviesa ir diathermia

J. F, Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avense 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

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

Nedalioj nuo 10 iki 1.

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS III CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenae 

Telefonas Boulevard 78?0 
Res., 6641 South Albany Arenas 

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

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 

sius' metodus X-Ray ir kitokius elek- 
i tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1925 W. 18th St. netoli Morgan St 
V alan.dos: Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110 

Nakti So. Shore 2238, Boulevard 6489

Res. 6690 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago. III

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenee

Ant Zaleskio Aptieko* 
CHICAGO, ILL.

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

Tel, Lafayette 4146
V a I a n d o a

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. MARGERIS
8421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30Nuo 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 iki 
8:30 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted 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.
Res. 3201 South Wallace Street

Įvairus Gydytojai
GYDO

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

OR. J. W.BEAUDETTE
VIRŠUI 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 pietą

TELEFONAS CANAL 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Kez. Te!. Drevei 9191

DR. A. A. R0TH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3192 So. Halsted St„ Chicago 
arti Slst Street

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

Vai.

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6858

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

DR. A. KULVIN 
DENTISTAS 

4624 S. Westem Avė. 
Viršui S. W. Nonvellts aptiekos, 

kampas 46 Place. 
Atsineškit ši skelbimą, gausit $2 

pigiau uz visą dantų darbą.

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

šeši mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Nc- 
reik nieko Įmo
kėti, nereik mo
kėti nuošimčių. '( 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Dalcidžiant, kad Jums reikia 
mokėti:

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

Dr. C. W. De Roųue 
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir G-9 
4930 W. 13 St., CICERO 

Tel. Cicero 49

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grikius) 
ADVOKATAS

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

Namo Telefonas Republic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6.
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.
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K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1319

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai____
Ofisas 

4729 South Ashland Avenee, 2 labos 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:

JOHN R. RORDEN
(John Bugdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Persiskyrė su šiuo pasauliu, kovo 16 dieną, 9:15 valandą vaka
re, 1928 m., sulaukęs apie 46 metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, Su
valkų rėdybos, šakių apskričio, Griškabūdžio parapijos, Varniškės 
kaimo. Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliudimo moteri Magdaleną ir 3 dukteris, An
taniną ir Leoną Kakanauskius, Anelę 16 metų ir Oną 12 metų. 
Taippat paliko seserį Oną ir švogerį Motiejų šerkius ir švogerj An
driejų ir Marcelę Jankaičius Amerikoje. Lietuvoje paliko seserį An
taniną ir švogerį MaksviČius ir brolį Joną.

Priklausė prie draugijos Simano Daukanto. Kūnas pašarvotas 
randasi 6505 So. Rockvvoll St.

Laidotuvės įvyks seredoje, kovo 21 dieną 8 vąl. ryto iš namu į 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Daynelio giminės, draugai ir pažįstami esa
te nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, Žentas, Sesuo ir Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius A Masalskis, Boulevard 4139

Lietuves Akušeres
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠEREA

3252 South Halsted Street

Viriui Unlversal
State Bank — 

Motery a ir mergi
noj kreipkitės su 
■eikalais nuo 12 iki 
* vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

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 Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
Re aide nei j a 6640 S. Maplevood Are. vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai.

"" ’ ”—V11* vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dianą.
Phone Midway 288(1

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Kenwood 5107

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 South Ashland Avenrn

V aIXuu V I Ofiso valandos:
nuo 9 iki 11 vai. ryte; Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą, 
nuo 6 iki 8 vai. vakaro 7 iki 9 vak. Nodei. nuo 10 iki 12 dieną

apart Šventadienio ir ketvirtadienio Jta. Telephone l’luza 8209

A, A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 2001,H
Tel., Randolph 1034. — Vai. nuo 9- 

<i i s
8241 South Halsted St.

Tel. Yard. 0062
7—9 vai. vak. apart Fanedilio ii 

PStuyČioi,



Antradienis, kovo 20, 1928

Tarp Chicagos
Roseland

Paskaita apie di 
džiąją Francijos 

revoliuciją

Kovo 17 dienos vakare Stru- 
milo svetainėje Golden Star 
klubas surengė vakarą užbaigi
mui basketbolo sezono. Tą va
karą lošta ir paskutinis bas
ketbolo lošis šiame sezone. Ro- 
selandiečiai lietuviai šį kartą 
susirėmę buvo su vienu geriau
sių airių jauktų, būtent Conroy 
basketbolininkais. Lošimas 
vo dailus ir įtemptas,, mat, 
si rėmė du geru jauktu.

bu-
SU-

nu-Ilgą laiką negalima buvo 
žiūrėti, kuris jauktas laimės. 
Ir vieni ir kiti turėjo padarę 
po lygų mazgų skaičių. Kai lo
šimui laikas pasibaigė, tai pa-

A įeinantį penktadienį, kovo 
23 d., Lietuvių Auditorijoj, 
bus labai įdomi paskaita apie 
didžuiją Francijos revoliuciją. 
Skaitys <1. P. Grigaitis, “Nau
jienų” Redaktorius, kuris kiek 
pirmiau skaitė apie vieną tos
didelės revoliucijos fazę —Trr-1 sirodė, kad abu jauktu buvo 
midoro perversmą, šioj paskai-' lygiu. Todėl lošimas pailginta 

*toj bus paliesti kiti nemažiau lar penkiomis minutėmis. Ir 
svarbus ir įdomus tos revoliu 
cijos įvykini.

Paskaitą rengia USS. I kp.

Bridgeportas
Auditorijos bendrovės direk

toriai ir atstovai laikė mėnesi
nį susirinkimą kovo 12 dieną 
Auditorijos namo. Susirinki
mas prasidėjo 8 vai. vakare. 
Perskaityta protokolas iš pe
reito susirinkimo. Priimtas 
(su mažu pataisymu) vienu bal
su. Išduota raportas knygų 
perž i u rė j i mo komi teto.

Įplaukų per vasarį mėnesį 
buvo $2,973.26; išmokėta per 
tą laiką.r $1,389.36; liko $1,583. 
91. Iš sausio mėnesio ižde bu
vo užsilikusių 5515.16.

Susirinkime buvo pakeltas 
klausimas apie užtraukimą ant
ro morgiciaus. Bet klausimą 
apsvarsčius, jis tapo atidėtas 
kitam susirinkimui, kuris bus 
šaukiamas kaip nepaprastas su 
sirinkimas tam reikalui aptar . 
ti. Sušaukti tą susirinkimą pa 
vesta valdybai. Balandžio mė 
nesį prisieis mokėti sumos už 
auksinius bonus (gold bonds), 
o ir nuošimtis pribrendęs. To
dėl bendrovei reikia pinigų su 
kelti. < "

'Poliaus buvo duotas suma
nymas, kad bendrovė turėtų 

nuolatinį savo korespondentą. 
Trumpai pasitarus tuo reikalu, 
sunitnymas priinttas. Kores
pondentu išrinktas J. Šulcas.

Kitas sumanymas buvo toks: 
numušti didžiosios svetainės 
parendavojimams kainą šešta
dienių vakarais. Sumanymas 
priimtas. Ateityje ši svetainė 
bus parendavojama šeštadie-! 
niais už $75.

Paskui pasitarimuose pasiro
dė, kad dar esama šį sezoną 
keleto šeštadienių vakarų, ku
riems svetainė neparendavota.

Išrinktas kolektorius mėnesi
nėms rendoms surinkti — p. A. 
Zalatorius. Taipgi išrinktas 
komitetas, kuriam pavesta rū
pintis pikniko surengimu. Tam 
tikslui paimta daržas 8 dieną 
liepos, ši n komitetai! įėjo p. 
Lietukas, J. Šulcas ir A. Žala-' 
torius, 
drovės 
gystes 
rengti

per šias penkias minutes abu 
jauktu laikėsi lygiai. Tik pa
čioje pabaigoje, kai jau reikė
jo pareikšti, jog laikas išsibai
gė, Conroys įmetė bolę tink
lan. Ir kai tik ji tapo įmesta, 
tuoj lošimas sulaikyta, ba lai
kas pasibaigė. O jei ne tas 
’aiko baigimasis, tai lietuviai

Lošio pasekmės tokios: Gol- 
ien Stars padarė 37 mazgus, 
) Conroys — 39.

Well, tur būt airiams šven
tas Patrikas daugiau gelbėjo, 
legu lietuviams šventas Jurgis, 
kurio pagalba taip pasitikėjo p. 
Rinko. Ale reikia neužmiršti, 
kad šventa Patriką maldavo 
-uteikti pergalę airiams 350,- 
100 Chicagos airių, kuomet at
sišaukti į Jurgį tur būt užmir
šo ir pats p. Ruiko betėmyda- 
nas lošį. —Reporteris.

CLASSIFIEb AbS
Educational
______ Mokyklos_________

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

Vfcs išmokinsime jus Designing, 
<irpimo ir siuvimo į trumpą laiką 
r pigiai. Mokiname dienomis ir, 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 3932

Miscellaneous
{vairus

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
Šildomų boilerių, fumas ir gasinių 
pečių j r taisymas jų. American 
Stove Repair Works, 3110 Went- 
'vorth Avė. Phone Victory 9634.

ATYDA Lietuviams dėl gerų le- i 
iaunių. (dedam ledaunes.

Atsišaukite
CARBONDALE MACHINE 

222 W. Kinzie St. 
Superior 2055-56

CO

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

Komitetas visos ben- i 
vardu prašo visas drau- 
ir klubus tą dieną ne- 
išvažiavimų arba pikni-

Beje, dar yra trys ofisai Au
ditorijos trobesyje tušti, ku
riuos galima parenduoti priei
nama kaina.

Bendrovės korespondentas.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCT1ON CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

Žinia apie Lietuvos 
konsulą Chicagoje

Bridgeport Painting 
& Hardvvare Co.

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

3149 Šo. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS. Sav.

Chicagos dienraštyje “The 
Chicago Journal’* šeštadienio 
laidoje tilpo platoka žinia apie 
Lietuvos konsulą Chicagai, p.

PERKRAUSTOME 
į visas miesto dalis, nebrangiai. 

HARVEY & CO., 
Not Ine.

1357 W. Lake St. Monroe 0056 
Vakarais Monroe 6629

bu- 
pa-

bu-

sulą, p. žadeikį. Patalpinti 
vo taipgi abiejų konsulų 
veikslai.

Žinioje paaiškinama, kad
vęs konsulas žadeikis išvykęs 
Nevv Yorkan, kur jis tapęs ge- 
neraliu konsulu, o jo vietai už
imti buvęs atsiųstas p. Kalvai
tis, pirmiau ėjęs konsulo pa- 
riegas Koenigsberge, Vokietijo
je. Žinia parašyta rimtai, be 
“blofų,” kaip kad Amerikos lie
tuviai sako, ir todėl ji daro ge
ro įspūdžio. —Reporteris.

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

C. MOSER 
625 West 48th Place 

Yards 1034

MES išvalysim jūsų kaurus ir pa
taisysim juos. Ekspertų patarnavi
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.

NAŪJieiN.OS, Chicago, m.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Financial
Pi na tisai-Paskolos

Furniture & Fixtures
Rakandai* (taigai

, PASKOLOS $100 ir daugiau, jūsų 
pvrmiMyiiiu.M. mrM auirMim m* notomis, legalėinis kainomis. Savai- 
riausį darbą. Atsišaukit pas mus dėl tiniai ir mėnesiniai išmokėjimą, be 

nuošimčių iš anksto. Mes darome 2 
Kas reik dastatom,1 ir 3 morgičius labai žemu komisu.
iiDiini į LINCOLN LOAN ASSOCIATION

1931 Milwaukee Avė., 
netoli Westem

UPHOLSTERING, popieravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam lik ge- 
r * 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- j 
skaitllavimus. T..

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6109 North Leavltt St. 
Tel. Briargate 6815

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

PLUMBEBIS — garo ir karšto; 
vasdens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

ATYliAI LIETUVIU 
AtHklt nnvo mnlevojimu ir dekoravlmę per 
ekHpertua. Dykai npakaitllnviniaa. Nuo lai
ko arba kontraktainia darbaa. Važiuojam 
bilo kur Chicagoj arb priotnicaėiuoee.

.1. J. SHAKENMAER
919 Milwanki*e Avė. 

Brunawlck 7397

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 71G6

MARKS MOTOR SERVICE 
Abolnas pristatymas siuntinių ir 
pilnų vežimų. Grėdas patarnavimas 
bile kur.

819 W. Adams St. 
Monroe 1946

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

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

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
AugŠčiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

3166 Lincoln Avė. 
Room 301 

netoli Ashland

MES darome 2 morgičius 
South Improved Kcal Estate. 
iki $5000.

W1NTON AND NARTEN 
0829 S. Halsted St.

ant
$500

MES daromo 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eightcenth Bond & Mortgage Co. 

1618 W. 18th St.
I. E. Danko\vski, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

Personai
ARmenų Ieško

VELTUI
, Vaizboženklial, Copy-Rašyk šiandie. Patentų

BU
ir

Patentai 
wrightn. 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu ųžsitikSjimu. Teisingai 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attomey, 

2310 W. Chicago Av®. 
Dept. 7 

Chicago, III.

Partners VVanted
PuH jnjn^M Reikia

PAJIEšKAU partnerkos pine 
I kriaučių suprantančies darbą, gali 
būti našlė su vienu vaiku arba be 
vaikų, darbus namuose. Aš parody
siu kaip dirbti. Galima matyti nuo 
7 iki 9 valandai vakare. 3130 So. 
Halsted St. Conrad Studio.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

Business Chances
1*0Lrdni v ii uB>zni iui ;

a____ _______  ____  __ PARDAVIMUI saliunas su namu
totus rakandus ir mokame geriau- arba mainysiu j mažesnį namą, 2559

Mes perkamo visus senus ir var-

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Patarimas Publikai!
sin kainą. Taipgi parduodame gerus i West 47 Street, 
rakandus pigiai. Harvey and Co.1-------- ----------
1357 W Lake. Monroe 0056 arba va
karais Monroe 6629. PARDAV1MUI barbernč < 

kėdžių arba pusė, pigiai. 2104 W. 46 
l’Iace.

VARGOMO kltVibario setas, $5, PARDAVIMUI soft drink parlor ir 
letlaunė; ,A$įl, lovds $2, seklyčios se- j sandwich shop. Visą arba pusę, 
tai, $15 tr, jaugiau. Victrolos, bufe-! Labai pigiai. Mainysiu ant automo- 
tai, virtuves setai, puąryčiamš sętai, Į biliaus arba ką turit. Vienai mote- 
dreseriai, $5. Rašymui" ste* ' '
liampos $2, pianai $25. “ ,
binet $8, gasiniai pečiukai, $6 ir dau
giau, supamos kedėsr $1 ir daugiau. 
Vaikams vežimukai, dmvColds, congo- 
leum patiesalai, vanitys, gras patie
salai $2.

SCHWARTZ BRuS. 
640 East 61 st St.

VARGOM O kk\nbario setas, $5 
ledaunS,' ^$<1, 
tai, $15 ir ,

r stalai, mažos riai sunku užlaikyti.
. Virluvčs'Va- .. ,x ....Atsišaukit

5201 So. Halsted St.

Sewing Maciūne
Siuvamos Mašinos

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

Automobiles
MES nl.inokėslnio ensh u* Jusi! automo

bilių, vlHokių iAdirbysi'-ių ir modelių. Mes 
mokėsimo daugiau negu Bhm Hook vertė.

ATLAS MOTORS Ino.
0039 Cottage Grovo Avė.

$20 ĮMOKĖTI
Už bilę vieną vartotą katą musų 
ptake, — $100 iki $1000. Dodges — 
Buicks — Willys Knights — Whip-

Visi sako ir žino, kad su pirki- 
mu ir pardavimu turto, motgičių rei- 

dviejų kalais, notariališku raštu padarytum, 
.......... pinigų ir laivakorčių siuntimu —

i VISADOS yra patartina kriep- 
I ties pas

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th Si, Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

i KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

PARDAVIMUI grosernė su ar be 
namo. Labai pigiai. Priežastį patir
si! ant vietos. 8436 Gilbert Court.

Farms For Sale

Resortas ir Farma
Viena iš puikiausių Michigan 

resortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento
rium, 9 skylių privatišku golfo 
lauku; tik trejetų valandų ke
liones nuo Chicagos; resortas 
išgarsintas tarp augštos klasės 
žmonių ir visų mėgiamas. Gry
no pelno neša apie $14,000 j 
metus. Vertas virš $80,000,

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

6409 So. Kedzie Avenue

pets, Chevrolets, Fords. Atsineškit , ’ . v 
Šį skelbimą su savim, nuliesime $10 parduosiu už $68,000.

i Taipgi 106
Į budinkais, inv. ___ ________

— • numi, kuris susideda iš 30 ake- 

 

r, • iSI»?clAI IAI!oSVE(’IAMAI1 rių vaisingų greitų ir 24 ake- 

 

Biuck Mastei- Six Sedan .........  $495 ....

Hudson Coach....................... ......  $375irių kitokių vaisinių medžių, jau-
«a.8V (l?ach ........................  fSJn;no alfalfo laukų ir derlingų ga-Buick Sport .............................. $850! . v. . .
Oakiand Sedan .......................... $65o; nykių. Farma rubeziuojasi su
Mes garantuojant, kad visi karai yra resortu ir turi puikų marketą 
A-l stovyje. Atdara vakarais ir ne- ... . . . .
dėlioj, Faget Buick Co., 1100 Archer produktams ant vietos per visą
Avė., Victory 1200. vasarų. Parduosiu už $35,000.

Galima pirkti farmą atskirai
arba farmą ir resortą sykiu,

vertybė $125,827.00,
Cach

pigiau.
HARRY J. MAPP — Ine.

6739 So. VVostern Avė.
ikeriai farma su

torium ir sod-

JŪSŲ SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

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

ANDERSON, 
4058 Lavvrence Avė.

Pens, 8493

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

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

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietuvių bihck 
su tikra ambicija prie automo
bilių biznio. Mums 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu
rite užtektinai apšvietos ir rei
kalingą asmenybę susitikti su - . .
lietuviais ir pardavinėti jiems 100 iŠ naujo Įgytų karų ™ai dar^° nMIP aU ų‘. . ° *<-></ c _ c 4.-jvMAi + m Man nnnnc kloiicuil
geriausius automobilius Ameri
koj. , {

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

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

nesvarbi! vole

Special Bargenai
HUDSON coach. 10211 ....................... —
Chevrolet Landomi sedan 1927 ...... ..

.11 25 Mdan Mstr 0 .............. .. .....
I PACKARD Sgle (I sedan ......................

HUP.MOBILE 1925 sedan, kaip naujas 
PA1GE 1925 sport sedan ......................

I 8 sadan 192 0 ................... ........ ..
....... .YS-Knight •924 Totir. Cal. Top. 
Jewett 1925 Tour. Cal. Top ........ ........

Dar 160 Hsirinkimui — cash orba 
tšinokėjlmals

7G01 8. Hdlsted Vineennes 0447

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.

Gera proga dėl lietuvių
salesmanų

Mes turime labai gera progą 
"m lietuvių salesmanų pardavinėti 

dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanal turi

dėl 
va-

2-RUS MORGIČIUS
i dovji fllPnil gerai kalbėti lietuviškai, kad tin-raaarome j porą uienų £amai igaiškinU8 dalyk* 8avo teutie.

PETRZILEK BROS. & COk čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
m.in Yir cu. šakoje ir netingi dirbti, lai tuo-1647 W. 47th St.

turi

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

iau atsišaukia. Atsineškit su savim 
ir iį skelbimą. Faget Buick Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 8832 Roosevelt Rd„ 
Cicero Buick Salei Co. 5812 West 
22 S*., Cicero, III.

Help Wanted—Femaie
Darbininkių Reikia

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $2001 
arba $300, imame legali nuošim
tį. Pinigus gausite i 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

REIKIA moterų indų plovėjų, turi 
būt patyrusios.

4169 S. Halsted St.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

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

Musical Instruments
_______ Muzikos Instrumentai

ŠOKIŲ ORKESTRĄ
Dykai orkestrą ir benas mokyk

los studentams. Biskį damokėti ki
tiems. Privatiškos instrukcijos vi
siems instrumentams per patyrusius 
mokytojus.

TOM BROWN
BAND AND ORCHESTRA SCHOOL 

34 W. Lake St. 
Phone State 0796

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičiu už 4% Komlšo. 
Taipgi pirmi morgičfai. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.

PRIVATIŠKAS žmogus parduoda 
gerai žinomą grojiklį pianą, kaip 
naujas, už $100, pusė cash, kitus | 
60 dienų.6621 S. Richmond St., 2 flatas

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2 M nuošimčio ir lengvais išmokė- 

val.ais. Paskolas suteikiam į 24 
jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St.

Tel. Armitage 1199

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGIČIAMS

Turime užtektinai pinigų. Pigios 
kainos, lengvi išmokėjimai. Taipgi 
$100 iki $300 už 2% nuošimčių, be 
komiso.

GEORGE KOPPEL 
2739 West Division St. 
Phone Brunswick 8968

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius. 

Greitas patarnavimas — construc- 
tion paskolos. Į

METROPOLITAN BOND & 
MORTGAGE CO.

184 N. La Šalie St., 
Room 2006

Dearborn 4636 — State 5864.

Už GERIAUSI cash pasiūlymą 
nupirksite mano grojikų pianą, ne
turiu vietos naujame name, turiu 
parduoti tuojau, parduosiu už $100 
— % cash, kitus į 60 dienų. Reikia 
pinigų persikraustymo išlaidoms.

GEORGE SCHIRER, 
6512 S. Halsted St.

Radio
TURIU parduoti savo Freshman 

console radio labai pigiai. I^abai rei
kalingi pinigai. Atsilankvkit šiandie. 
Gretzner, 5600 S. Fairfield Avė., 2nd 
apt. ar Tel. Republic 7279.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

BROWN FURN. CO.
1741 W. Madison St.

Seeley 5633

$395 .
?425 Bendra

I parduosiu už $100,000.
S*® 140%, likusius morgičiu.
*įo51 Geriausis pirkinys! Gali su- 

1 sidaryti kooperacija iš keletos 
i žmonių ir visi turės pakanka-

IA Finansiniu kompanijų, 
duoti Ai mėn<-H| labui pigiomis kainomis. 
BUICK SEDANS 1927-28 
CADILLAC SEDAN 1927 
CHKYSLER 8EDAH8 1927-28 
CHEVltOLET 1927 Landau Sedan 
ESSEX SEDAN 1928 
HUDSON SEDAN 1928 
JOltDAN K 192H Sport Roadster

ir daugeliu kitų Standard iAdirbys^ių. 
Vinį karai parduodami su garantija. įmokėti 
tik A, o kitus iAmokėiimais i metus laiko. 
Nereikia nieko primokėti mokant išmokė
jimais.

North Avenue Motor 
Sales

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

jie "bus ifipai’ tęs greitai. Naujienos, klauskit 
I J. šmotelis.

BUICKS 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit ( 

Taipgi 1OO daugiau geros vertės Chry.-de- 
rių, Nash, Doiigi's. Hudsunų, Oaklands, Reos, 
Chevrolet*, Cadlilacs ir tt. Visi karai ga
rantuoti. lAniokėjimais. Visuomet atdara.

2701 W. Madison

. M & K Motor Sales
cniengoa aenaina; ir ataakan&auat vartotų 

karų pardavinfltojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai Įrengti, gerame mechaniškame 
stovyje, karai parduodami nuo Ji 80 iki 
JS2000. Mea turimo karų kuria tinka viso- 
kiemą reikalams, Cash, išmokėjimais, mai
nais.

8811-13 Sn. Halsted 8t.

BUICK sport roadster, 4 ratų brekiai 
originalio užbaigimo, mechaniškai A-l 
stovyje, $450. 7020S. Halsted St.

CADILLAC sedan, 5 pasažierių, 
1927, modelis 314, $1465 arba pasiū
lymas, kaip naujas, turid parduoti. 
Savininkas. 5667 W. I^ake St.

DODGE ’27, Sedan ...........
BUICK ’27. Sedan ..................... -
CADILLAC V-01, 7 pas. Sodan 
CADILLAC V-IJL 5 pas. Coupo 
AUBURN H(HI sport Sedan .....
NASH '28 Sodan ...........................
HUDSON ’2U Coach ...................

Visi karai garantuoti. IftmokOjiniaia 
2600 So. Halsted St.

Atdara visada

$425 
$050 
$000 
$650 
$050 
$950 
$395

CHEVROLET coach. 1927. iftrodo kaip naujiiH, bargciiaH, ^376. vilnai Jrenir- 
tan.

0937 S. Halsted St.

NASH COACH 1028. 0 pasažierių, pilnai 
įrengtas, puikus ballon tajerai, labai dva
rus. 90 dienų garantuotas, $305, 

FINaNCH CO.
7091 Stony Island., Fairfar 8030, 

atdaru vakarais arba nedalioj

OLSMOBILE 1927, landeau sedan, 
kaip naujas, $790. Chandler 70 coach 
A-l. $625. A. L. Argo. Hemlock 8084

PEERLES, 1926,5 pas. sedan, išrodo 
kaip naujas, kainavo virš $1700, kaina 
$695,Burke Motor Sales 3512 Archer av

Business Chances
Pardavimuii Bizniai

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Senas išdirbtas biznis. Parduosiu 
fiigiai, nes nemoku to darbo. Nau- 
ienos, 1789 So. Halsted St. Box 1051

PARDAVIMUI 8 kėdžių barbemė, 
senas ir geras biznis. Pigiai. 10722 
So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir delika- 
tesen krautuvė, senai išdirbtas biz
nis; priežastis pardavimo — turiu 
du bizniu; parduosiu už pirmą gerą 
pasiūlymą. 2534 W. 45th PI. Tel. 
Lafayette 9876.

PARDAVIMUI 40 akrų, Michigan 
valstijoj farma, 20 akrų dirbamos, 
su budinkais, 2827 Herndon St.

Exchange-—Mainai
TURIU bizniavą lotą ant 61st PI. 

ir Kedzie. Parduosiu arba mainysiu 
ant namo. Turiu keletą namų ant 
pardavimo labai pigiai. 4617 South 
Paulina St. Boulevard 9799. Stanislo-

: vas Marozas.

Real Estate For Sale
Namai-Žeinė Pardavimai

TURIU parduoti rražų. moderniškų 0 
kambarių murinj bungalow, $3000 cash rei
kia.

AtHiAaukitn Aiandle.
SavininkaH

5742 S. Whipple St.
Republic 8768

2 PAGYVENIMŲ medinis namas 
7 flatai, elektra, gasas, namas ge
ram stovyje, 907 W. Cullerton St.

PARDUODU tris lotus už cash, 
arba priimsiu j mainus automobilių 
ar mažą biznį, grosemę ar dalikate- 
sen štoriuką. Kam kareiilnga lotai, 
atsišaukit, didelis bargenas, 2352 So. 
Oakiey Avė. pirmos lubos, agentai 
nesilankykit.

$5000/JŽemiau Kainos
PARDAVIMUI biznio kampas, 2 

lotai, S. W. Cor. California Avė. ir 
44 Street, gera vieta dėl aptiekos, 
ir kitokiam bizniui. Vieta apgyven
ta lietuvių, vokiečių ir lenkų.

3 flatų medinis namas, su beis- 
mantu, geroj vietoj. Kaina $5500. 
Inmokėti $1000, likusius kaip ren- 
da. Puiki proga įsigyti nuosavybę.

V. M. STULPINAS 
3255 S. Hajsted SO 
Tel. Victory 6122
EXTRA MAINAI

IŠSIMAINO 3 puikus mūriniai na
mai, su Vėliausios mados įrengimais 
šitų visų namų kaina $53,500, par
duosiu pigiai arba mainysiu ant di
desnio namo, garadžiaus, arba road 
house.

IŠSIMAINO puikus bizniavas na
mas su bizniu, ant Archer Avė., mai
nysiu ant privačio namo nepaisant 
apielinkės.

IŠSIMAINO naujas muro namas 
Marųuette Maner, po 6 ir 6 kamba
rius, 2 karų garadzius, namo palan
kumai vėliausios mados, mainysiu 
ant bungalow, cottages, arba ant 
senos mados namo.

IŠSIMAINO puikus garadžius, la
bai bizniavo! vietoj, parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant apartmentinio na
mo, nuo 12 flatų iki 20 flatų, gara
džius turi būt išmainytas į trumpą 
laiką.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas,

F. G. LUCAS & CO. 
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Bungalows 
už 

Dyką 
mūriniai, modemiški bunga- 

Atsišaukit šian-
Nauji, 
low, $60 į mėnesį, 
die.

SALYER
4858 S. St. Louis Avė. Virginia 0420

Geras-Pirkinys
1044 W. 69 St., 2 aukštų mūrinis 

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

VVINTON & NARTEN,
6829 S. Halsted St.

5 KAMBARIŲ medinė rezidencija, 
3 kambariai apačioj, 2 viršui, 2 ka
rų medinis garažas, cementinis skie
pas, visas naujas trimas, naujos 
grindys, pečiumi šildomas, yra visi 
rengimai ir apmokėti, $5900 cash, 
iriimsiu tuštį lotą kaipo dalį jmo- 
cljimo.

3436 W. 64 PI. geriausioje Chica- 
gos dalyje, 8 kambarių mūrinė rezi
dencija, 4 dideli miegruimiai, fron- 
tinis porčius, su langais ir sieteliais, 
karštu vandeniu šildomas, lotas 
18x125, gražioj vietoj, yra vaisiniai 
medžiai, didelė vieta dėl žaidimų 
tik bloko tolumo, 1% bloko nuo 
geros transportacijos, kaina $11,000, 
už mažiau yiegu pusę.

HARRIS& UNGER 
3310 W. 63rd St.
Hemlock 6263

BARGENAS — 2 flatų medinis 
namas, po 2-6 kambarius, vanos, pe
čiais šildomas, 2 karų garažas, ren- 
du $73 j mėn., $500 cash, kaina 
$4,700, savininkas.

JOS. W. HOUGH & SON. 
4213 So. Halsted St.

Yards 0807

Bųngalow už 
$1000

iipokėjus ir po $75 j mėnesį. Skam
ba gerai ir tai yra tiesa, ši kompa
nija yra viena didžiausių Chicagoje, 
pastatys ant jūsų loto gražų, mo
dernišką namą. Visas namas bus iš 
plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
plumbingas. vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelini namą.

Mes duosime jums radio, skalbi
mui mašiną arba indams plovimui 
mašiną dovanų, jei pirkaite musij 
vieną namą.

Carlson Construction 
Company

10838 S. Talman Avė.

Paskutinis Žodis ir 
Bargenai

5 kambariai ir miegojimui porčiai, 
octagon frontinis įėjimas, fransuziš- 
ki langai, murinės ugnavietės, kny
gynai, su veidrodžiais durys, geri už
raktai, gerai apšviesta, pirkėjas pa
sirinks sau fikčerius. Horfman vapor 
heat, su Arco boileriu, prosinimui 
lenta, su grindimis viškai, 2 karų 
garažas, 1 blokas iki naujos mokyk
los, kaina tiktai $8950. Pardavimui 
per budavotoją.

Lewis Bros.
1358 W. 79th SI.

Phone Triangle 6090

MAINYSIU savo bungalow arba 2 
ar 3 flatų namą į farma, lotą, biznį 
ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. I^afayet- 
te 0909.


