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Senatoriai šaukia kvotai kasyklų 
ir geležinkelių magnatus

Rockefeller, Schwab ir Mellon Įsakyti pri- 
sistatyt kasyklų streiko tyrinėjamai 

komisijai :
Rašytoja Fannie Hurst, žurnalistas McCrory ir trys 

kunigai liudija senato k< misijai apie nepakenčiamą 
angliakasiu padėtį Pennsylvanijoje.

\VASDINGTONAS, kovo 21.
Minkštosios anglies kasyklų 

streiką tyrinėjanti senato ko
misija šj ' penktadieni kvos 
John 1). Rockefellerį .Ir., (.bar
ies M. Schwabą ir R. B. Mel
ioną, valstybės iždo sekreto
riaus broli, kuriems komisija 
jau pasiuntė subpoenaes.

Rusijoje kasyklų darbininkai 
gauną geras algas, kad kasy
klose jiems esą Įtaisytos šiltos 
maudyklos ir kad jie aprūpinti 
gerais gyvenamais namais.

“Del ko jus darote šitokį pa
lyginimą su Rusija? Ar norite, 
kad musų valdžia taipjau eitų 
i biznį?” paklausė senatorius
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Vienas iš klonių, kuriuos užliejo vanduo iš pratrukusio San Francis tvenkinio, ties Los Angeles, Cal. Smarki vandens sriovė 
viską nunešė. Vanduo greitai atslūgo, bet visur pasiliko smilčių, žemės ir dumblo sąnašos, kartais 35 pėdų gilumo, kuriose, 
manoma, gal šimtai žmonių yra palaidota.

No. 69

Komisijos nuomone, tie ka
syklų, geležinkelių ir plieno 
magnatai esą per daug toli 
atsitraukę nuo realybės ir ne
žiną, kas dedasi su jų darbinin
kais kasyklų srityse. Kai ku
rie senatorių mano, kad tie 
pramonės ir finansų diktatoriai 
surasią būdų pagerinti anglia
kasių sąlygas be valdžios įsi
maišymo, pasak senatoriaus 
Fess’o, be kasyklų pramonės 
nacionalizavimo.

Apie kompanijų policijos bru- 
tališkumus, apie angliakasių 
kentėjimus vakar senato komi
sijoje liudijo žinoma rašytoja 
Fannie Durst, žurnalistas Her- 
l)ert McCrory ir trys kunigai 
iš anglies kasyklų bendruome
nių: vienas katalikų kunigas, 
vienas metodistų ir vienas pre- 
sbiterijonų.

Rašytoja Durst praleido išti
są savaitę . kasyklų srityse 
Pennsylvanijoje ir tai, ką ji 
ten mačius, atrodę aršiau, ne 
kad ką ji mačius prieš dvejetą 
metų Rusijoje, 
darbininkai 
sulupusiose, 
tose, dėžėse, 
mo, kaip
Pennsylvanijoje 

<’:ia jie žemės gelmėse kasa dir
ba kultūros grožybėms sukur
ti, o patys priversti gyventi 
purvo aplinkumose ir kovoti dėl 
savo gyvybės išlaikymo.

New Yorko senatorius \Vag- 
ner atkreipė dėmesio į rašyto
jo Theodoro Dreiserio nesenai 
padarytą pranešimą apie so
vietų Rusiją, kur jis sako, kad

\Vatson.
“Ne, bet ir musų valdžia tu- 

♦•ėtų, kiek galint, savo darbi
ninkus apsaugoti”, atsakė se
natorius Wagner.

Rašytoja Durst pasakė, kad 
anglies pramonė esąs suiręs, su
smukęs namas, kuris esąs rei
kalingas visai iš naujo persta
tyti.

“Tuo tarup, kai jus čia sėdi
te,” sakė ji, “angliakasių vai
kai skursta nepavalgę, o mote
rys gyvena sąlygose, kurios 
neturėtų būt šiame krašto tole-;

Korupcijos įsigalėji 
' mas Sovietijoje

Sovietų filmų pramonės direk
torius pasiuvęs 10 milionų 
rublių; milžiniškas graftas 
Doneco anglies industrijoje

BERLYNAS, kovo 21. — Di
delis ekonominis krizis Rusijoj 

ruojamos. Man regis, kad lai-1 pagimdė valdininkuose tokią 
kas butų Jungtinių Valstybių I korupciją, jogei ji gresia jei 
Prezidentui sušaukti konferen-lne bus sustabdyta — pakirsti 

nesveikoms 1 vįsil politinę sovietų Rusijos 
.temą. I
Pirmi tos korupcijos pasi- 

York Daily Ne\vs bendradarbis, reiškimai buvo suseki kruta- 
napasakojo apie tai, kaip bruta- ‘mųjų paveikslų pramonėje. Vy- 
’iškai “anglies ir plieno polici- • riausias kaltininkas buvo vienas 
’a” elgiasi su streikininkais ir. Frvdman, kurs veikė Vokieti-

ciją ir šitokioms 
sąlygoms padaryt galą.”

McCrory, laikraščio

Lietuvis nuteistas būt 
broliu našlaičiams

Jaunas Jokuboniukas, suvažinė
jęs jų tėvą, turės per dvejus 
metus vaikučius lankyti

kovo 21. 
16 metų 
savaičių

Arabai nepatenkinti 
Irako režimu

14 tūkstančių arabų ir persų 
prašo leisti jiems emigruoti 
į Persų žemę

Dagi Rusijoje 
negyvenę tokiose 
iš lentgalių sukal
bę jokio privatu- 

kad turį gyventi 
angliakasiai.

kaip streiklaužiai laikomi beveik 
visiškoje vergybėje.

Tą patį papasakojo ir minė
ti trys kunigai. Ellswortho, Pa., 
katalikų kunigas John Krak 
pasakė, kad jo miestely, kurį 
^kontroliuoja Bethlehem Steel 
kompanija, kasyklų ponai už
darę jo parapinėje mokykloje i
šviesas dėl to, kad jis lankyda- sako, susižeręs 
vęs streikininkų mitingus.

Houstono, Pa., metodistų ku->

Kvočia bankus dėl 
Sinclairo bonų

Vyriausybes komisi
ja stoja už kasyklų 

unionizavima c

Colorados industrinė komisija 
tyrinėjusi angliakasių streiką, 
pripažįsta unijų būtinumą 
kaip darbininkų apsaugos

Db'NVER, Colo., kovo 21.
Valstijos industrijos komisija, 
ardžiusi pastarąjį kruviną ang- 
iakasių streiką Coloradoje, 
įaskeLbė savo raportą, kuriame 
komisija aiškiai pasisako už 
kasyklų unionizavimą.

Remisija sako, kad reikią bū
tinai atsteigti kolektyvias su- 
arlis tarp samdytojų ir kasyk- 
ų darbininkų unijų (ne kompa
nijos unijų), kartu įsteigiant 
’nspekciją arba kasyklų komi- 
etus, atstovaujančius darbinin
kams.

Savo pranešime komisija sa
ko, kad “prityrimas parodė, jo- 
(ei palikti darbininkų gerovę 
šimtinai samdytojų rankose 
larbininkams iš tikrųjų nėra 
•■veika. Darbininkas tik tada 
'ali turėt geros ir sveikos ap
augos, kai jis gali kolektyviai 

ierėtis ir sutartis daryti.”
Pastarojo streiko Coloradoje 

iriežastis komisija paduoda to
kias:

Stoka geros organizacijos an
gliakasiuose; kilęs nepasitenki- 
ninas dėl nuskėlimo algos du 
kartu 1925 metais; bauginimai; 
nepasitenkinimas anglies svėri- 
nu; kompanijų kišimosi į svar- 
tininkų linkimus; blogas oras 

kasyklose; gaišinimas laiko lan
dant darbo įrankių ir kitokių 
’eikalingų daiktų pristatymo; 
‘aidcblistų (Industrial Work- 
ts of the World)” agitatorių 
didėjimai angliakasiams “visa 
ko.”

3 užmušti traukiniui 
užgavus automobili

LOUISVILLE, Ky., kovo 
21. Traukiniui ties Stanford, 
Ky., užgavus automobilį buvo 
užmušti trys asmens, jų tarpe 
viena moteriškė. Du kiti kartu 
važiavę vyrai buvo pavojingai 
sužeisti.

St. Francis tvanka 
buvus išsprogdinta

LOS ANGELES, Cal., kovo 
21. — Vyriausybė, tardanti St 
Francis tvankos išgriuvimo ka
tastrofą, sako, turinti jau įro
dymų, kad ta nelaimė, kurioje 
Santa Clara upės klony žuvo 
keli šimtai žmonių, atsitikus 
dėl to, kad tvanka buvus kaž
kieno tyčia dinamitu išsprog
dinta.

Netoli nuo išgriuvusios tvan
kos buvęs surastas popierio la
pas su nubraižytu tvankos pla
nu ir šviežiai išplušytas virva- 
galis, toks, kokius paprastai 
vartoja sprogdintojai dinamitu

TEHERANAS, Persija, kovo 
21. — Penkiolika pietinio Irako 
arabų giminių vadų, atstovau
jančių keturiolikai tūkstančių 
arabų ūkininkų, atkeliavo i 
Persijos miestą Mohamerah, 
lies Karimo upe, prašyti persų 
vyriausybę leisti arabams emi
gruoti į Persiją. Jie sutinka 
atsižadėti Irako pilietybės.

Persai pasiuntinių prašymą 
maloniai priėmė, bet kai jie su
grįžo atgal j Basrą, jie visi bu
vo Irako vyriausybės areštuo
ti.

Įtemptas lipas tarp Persijos 
ir Irako didėja. Dauguma Irako 
gyventojų, ypač persai ir ara
bai, labai nepatenkinti irakie
čių režimu.

Sovietai suseke Do- 
neco konspiratorius
Sąmokslo vadai buvę didkuni- 

gaikščio Kirilo giminaičiai, 
laikę užėmę svarbias vietas 
sovietų kasyklų pramonėj

MUSKEGON, Mich., 
— Jonas Jokubonis, 
vaikinas, prieš dvejetą 
važiuodamas automobiliu užga
vo ir užmušė Floydą Torrey, 
kurio du maži vaikai, Gene 6 
ir Pauline I metų, liko našlai
čiai.

Jokuboniukas, kurs dirba 
viename vietos fabrike, buvo 
areštuotas, bet kadangi nelaimė 
atistiko netyčia, teisėjas Ruth 
Thompson, moteriškė, paskyrė 
jam ypatingą bausmę: būti liku
siems našlaičiams “didesniu 
broliu”, bent kas antra savai
tė antlankyti juos per dvejus 
metus ir per tą laiką iš 
uždarbio išleisti nemažiau 
$400 vaikučiams šelpti.

Našlaičius paėmė pas
jų močiutė, Mrs. Jennie Torrey, 
ir Jokuboniukas šiandie atliko 
pirmą savo priedermę: atlankė 
našlaičius ir nunešė jiems visą 
glėbį įvairių dovanų ir žaislų. 
Jis ižada daryti visa, kad iš 
tikrųjų butų brolis vaikučiams.

joje kaip direktorius didelės 
filmų kompanijos “Prome- 
theus”, daugiausiai paleidusios 
užsieny gerų rusų filmų. Nežiū
rint milžiniškų pajamų už to
kias didelio pasisekimo turėju
sias filmas kaip “Potiomkin”, 
kompanija nieko n<pelnė, bet 
už tai direktorius Frydman, 

j savo kišenę 
arti 10 milionų rublių.

Sovietai suuodė Frydmano 
nigas Ne\vell papasakojo, kaip biznio operacijas, šiaip taip 
Pittsburgh Coal kompanija iš-1 parsiviliojo jį namo ir arešta- 
melus ji iš kompanijos paskirtų lVo. Dabar jis laukia teismo, 
kunigui namų dėl to, kad jis k ijos
uzjautęs streikuojantiems dar-.d. Done(.o ju |jes 
nnmkams. O streiklauž.ams b. vok 
kompanija. užgynus lankytis Sovjctaij suwkę 
i jo >azn\iią.. 'suktybes, paprastu rusišku bu

do pradėjo masinius ' areštus. 
Ekvadore kilo indė- Vokiečių ‘inžinieriai veikiausiai 

j yra nekaltos sąmokslininkų au- 
Kai kasyklų inžinieriai 

buvo suimti, 
ėmė versti 
vokiečiams.

nų neramumai

J Sullivaną atvyko senato ko
misijos Teaj>ot Dome aliejaus 
skandalui tyrinėti atstovas,

GI AYAŲUIL, Ekvadoras, 
kovo 21. — Pranešimai iš Rio 
Bamba sako, kad krašto viduri- 

. nėse srityse sukilę indėnai Apie 
M. Fisher, pakvosti kai kurių penki tūkstančiai indėnų prade*
vietos bankų viršininkus ryšy 
su pranešimais, kad pluoštas pa
sigendamų Continental Trading 
kompanijos Liberty bonų perė
jęs |>er tų bankų rankas.

Sullivan yra miestas, kuriame 
gyvena žinomas filmų diktato
rius Will 
publikom] 
kas, kurs 
pot Dome
no, kad jis gavęs 
magnato 
$160,000 Continental 
bonais kaip dovaną republikonų 
partijai.

ję pulti ūkius ir plėšti ir nai
kinti turtą.

savo 
kaip

save

vieta pasiro- 
sritis, kur 
inžinirt’iai. 
milžiniškas

jie tuojau 
savo kole-

kokia audra

kos.
rusai
kaltę
goms

Rusai nenumatė, 
gali kilti dėl tų veikiausiai vi
sai nekaltų vokiečių arešto, ir 
dabar stengiasi visais budais

Gyventojai, bai- įtūžusius Vokiečius nuglostyti, 
mes apimti, bėgą Į Rio Bambą. Tikriausiai dalykas bus tarp
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Rusija daugiausiai 
perka Amerikoje

Per ketvirtį metų importavo už 
arti 19 milionų, o eksportavo 
už mažiau kaip 4 milionus 

. dolerių

II. Hays, buvęs re- 
partijos pirminin- 

nesenai senato Tea- 
komisijai prisipaži- 

iš aliejaus
Ilarry F. Sinclairo 

Liberty

Vyriausybė įsake daliai Rio 
Bambos garnizono tuojau vyk
ti prieš indėnus sukilimui pa
trempti.

abiejų valdžių šiaip taip išly
gintas.

SENIS NUŠOVĖ JAUNĄ KON
KURENTĄ KORB

BEDFORD, Ind., kovo 21.— 
Netoli npo čia gyvenąs farme- 
rys L. Wilcox, 60 metų am-

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

Iš viso gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; vidutinis,

“Ihvorsai” Kanadoje daugėja
OTTAVVA, Ontario, kovo 21.

Išsiskyrimų per teismą Ka
nadoje 1927 metais buvo 23 
nuoš. daugiau, nekad 1926 me-

žiaus, pasisakė policijai, kad jis 
nušovęs Jess Pate, 21 m. am
žiaus vaikiną. Juodu susitikę 
vienos moteriškės namuose, ir 
tarp jų kilę dėl tos moteriškės

kariais stipersnis pietų vakarų 
ir vakari] vėjas.

Vakar temperatūros buvo
tarp 32° ir 55° F.

šiandie saule teka 5:52, lei
džiasi 6:03. Mėnuo teka 6:53

RYGA, kovo 21. — Mask
vos Izviestija paskt Ibe sovietų 
valdžios prekybos statistiką už 
metų ketvirtį, pradedant spa
lių mėnesiu.

Pasirodo, kad nors Washing- 
tono valdžia dar nėra pripaži
nus sovietų Rusijos, vis tik A- 
merikos eksportas į Rusiją toli 
prašoka importą.

Izviestijų pranešimu, apyvar
ta su Jungtinėmis Valstybėmis 

j padidėjo $22,350,(XX). Sovietų
importas, daugiausiai mašinų 
ir medvilnės, siekė apie $18,- 
700,(XX), tuo tarpu kai Ameri
ka importavo kaviaro, kailių ir 
kitų Rusijos produktų tik už 
$3,650,(XX).

Vokietija, suteikusi sovie
tams $150,000,000 kreditų, par
davė rusams prekių už $38,- 
200,(X)0, o importavo iš Rusijos

MASKVA, kovo 21. — Sovie
tų vyriausybė susekė, kad vy
riausi konspiratoriai Doneco 
anglies baseino sąmoksle buvo 
Emeljan Kolodub su savo bro
liu Andriejų, kurs yra didkuni- 
gaikščio Kirilo giminaitis, ir 
jų padėjėjai: Babenko, Matu- 
senko, Gavrušenko, Guzer ir 
Kalganov.

Del tos konspiracijos buvo 
suimta šešiasdešimt asmenų, jų 
tarpe šeši vokiečių inžinieriai, 
apie kuriuos betgi dabar ma
noma, kad jie nekalti.

Emeljan Kolodub, pirmiau 
buvęs kasyklų savininkas, ligi 
dabar buvo suimtas laike užė
męs aukštą ir atsakomingą vie
tą sovietu anglies kasyklų pra
monėje.

Sugriuvęs keltuvas už
mušė 11 darbininkų
MUECKENBERG, Saksonija, 

kovo 21. — Sugriuvus keliama- 
jai mašinai naujai statomoje 
Braun kasyklų įmonėje, vie
nuolika darbininkų buvo už
mušta, o septyni pavojingai su
žeisti.

Meksikoj areštuota 
36 sąmokslininkai

*as suimtuosius asmenis, jų 
tarpe 4 moteris, rado ginklų 
ir amunicijos

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
•U. Policija suėmė Leone ir 
Meksikos Mieste viso trisdešimt 
ješis asmenis, jų tarpe keturias 
neteris, kurių namuose rasta 
šautuvų, amunicijos ir maištų 
kurstomos literatūros. Policija 
.ako, kad ginklai ir amunicija 
nivę skirti klerikalų maištinin
kams, veikiantiems Jalisco ir 
Guanajuato valstijose.

tais. ginčų. ryto.

5 KINIEČIAI BUS PAKARTI
Už ŽMOGŽUDYBĘ

PHOENIX, Ariz., kovo 21.— 
Aukščiausias valstijos teismas 
patvirtino mirties bausmę, pa
skirtą penkiems kiniečiams, ku
rie buvo pasmerkti dėl nužudy
mo savo tautiečio, Tome King, 
restorano savininko. Visi pen
ki jie bus pakarti.

NUŠOVĖ PAČIĄ IR PATS 
PERSIŠOVĖ

CROVVN POINT, Ind., kovo 
11. Praeitą naktį vietos ka- 

’ėjime pasikorė kalinys Alek- 
■ander Dencovi’ch, 32 metų, iš 
Gary, Ind. Jis buvo praeitą 
savaitę suimtas dėl padirbinė- 
imo popierinių pinigų. Papraš
ai jis dirbdavo iš 1 dolerio no- 
os 10 dolerių.

už $29,900,000.
Kiti kraštai importavo iš Ru

sijos daug daugiau, ne kad į jų 
eksportavo. Didžioji Britanija, 
pavyzdžiui, iš Rusijos pirko 
daiktų už $21,200,000, o eks-
portąvo tik už $7,150,000.

Trys asmens žuvo 
gaisre Bostone

BOSTON, Mass., kovo 21.— 
Gaisre, kilusiame vienuose ke
turių aukštų apartamentų na
muose, trys asmens sudegė, o 
kiti penki buvo sužeisti. ^Sudegė 
Walter Donahue, jo žmona ir 
žmonos motina, gyvenę ketvir
tajame aukšte.

JEFFEBSONVILLE, Ind., ko
vo 21. — Frank Yates, 24 me
tų amžiaus, susikivirčijęs su 
savo žmona, nušovė ją, paskui 
pats persišovė. Jis nebepa- 
sveiks.

Už DEGTINĘ NUTEISĖ VAI- 
KINĄ RYKŠTĖMIS

ADA, Okla., kovo’ 21. —Teis
mas nuteisė rykštėmis Edgarą 
Stillmaną, 18 metų vaikiną, pas 
kurį buvo rasta trys paintės 
degtinės. Bausmė buvo tuojau 
teismo rūsy įvykinta.

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

Virš šimtas “Naujienų0 
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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Rockford, III.

Mikčioja, bet nieko nepasako

“Naujienų” N r. 17 buvau 
apibudinęs kaip bolševikai hum- 
bugiškais budais publikų apgau
dinėja aukas lenkdami ir kartu 
taipgi nurodžiau, kaip viena 
vietinė poniutė norėdama prie 
bolševiku prisilaižyti mekleriš- 
kus triksus vartoja su aukoms 
ubagaudama. Ir ve “Vilnies” 
No. 54 tūla X. Mylima apmau
dus apimta ir desperacijon 
įpuolus mikčioja, mikčioja, bet 
nieką tikrai nepasako. Žinoma, 
tiesa yra skaudus daiktas, už
ginčyti nedrysta, o faktų at
remti neturi. Todėl X. Myli
ma hysteriškai skeričiojas, 
graibstos į visas puses, kas su 
tuo klausimu nieko bendra ne
turi ir tuomi vargšė X. M. ma
nė viską užglostyti. Taigi da
bar dar kartą sugrįšime prie 
tos pačios temos, ir gal bus 
ne pro šalį panagrinėti, kuo 
yra verti X. M. mikčiojimai.

Visų pirma yra sakoma 
“Gaila, kad “N.” Kep. tik “Nau
jienas” skaito. Jei gerus laik
raščius skaitytų, tai matytų, 
kur bolševikai aukauja ir dėl 
kokios naudos”. Taip, tai taip, 
Bet kodėl X. Mylima nenurodo 
kokie tai gerieji laikraščiai yra? 
Veikiausiai X. M. pati jokios 
nuovokos neturi apie laikraščių 
gerumą, todėl pasitenkina vien 
tik mikčiojimais. O kas link 
to, kokiai naudai bolševikai au
kas renka, tai patartina X. M. 
dar kartą “Naujienų“ Nr. 47 
atydžiai perskaityti, ir jeigu 
X. M. smagenynė dar nors kiek 
veikia, tai pilnai galės patirti, 
kas pasinaudoja iš bolševikų su
rinktų aukų.

Toliaus sakoma: “Aš manau, 
kad “N.” ’Rep. pirko tuos ti-
kietus dėl išlaimėjimo. Bet tur
būt buvo gana naminėlės raga
vęs, tai gal ir pasigirdo, kad 
tas laimėjimas dėl merginos 
šelpimo.” Labai gerai. Bet dėl 
kokio išlaimėjimo tie tikietai 
buvo pardavinėjami ir kokiam 
tikslui? Kodėl X. Mylima ne
pasako? Ir tik šitokiais mikčio
jimais X. M. save ant juoko iš
stato. Be to prikaišiojama na
minėlės ragavimą gražinu pa
čiai X. M. Turbūt ji pati yra 
naminėlėj irugus, kad ją ir ki
tiems prikaišioja. Pagalios, 
blaivas žmogus su panašia ne
va “kritika” niekados neišdrys- 
tų viešai pasirodyti.

Dar toliaus sakoma: “N.” Re
porteriui gal labai gaila, kad 
M. Yovaišienė prie bolševikų 
prisirašė. Nebijok, dar nepas
kutinė vieta. Ir kitiems čir. 
vietos yra.” Na, ir strošni ypa- 
ta ta M. Yovaišienė, nebūtų ką 
jau čia gailėtis. Reikėtų iškeis
ti patarle: toks tokį pažino ir 
į kūmus pavadino. Tvirtinimas,

$25 UŽ JŪSŲ SENĄ 
SETĄ, $25

šį mėnesį pas mus perkant arba 
užsisakant naują parlor setą, įneš 
jums atrokuosim $25 už jūsų seną 
setą, nepaisant kokiame padėjime 
butu.

štai dar vienas prirodymas, kad 
mes Kalim parduoti pietai, gerai pa
dirbtus setus. Kainos už setus >85 
ir daugiau.

Sugriuvusius perdirbam, pataisom 
ir kitus rakandus.

D. K1SSEL

CALIFORNIA 
UPHOLSTERING 

SHOP
Parlor sets made tu order

3327 Archer Avė.
Show Rocni 3306 Archer Avė.

Phone Lufayette 8036

kad pas bolševikus ir kitiems 
vietos yra, tas tiesa. Bet kas- 
gi panorės lysti į tą bolševikų 
vortinklį, nes durnelių šiais lai
kais sunku surasti.

Pagaliau X. Mylima dar pasi- 
graipsčius į visas puses, savo 
mikčiojančią tiradą užbaigia se
kančiai: “Neužmiršk “N.” Rep., 
kad bolševikų organizacija yra 
y.ra naudinga. Kai nusibos tru
piniai duonos rinkti, tai meldžiu 
prie visos bulkos”. Čia vadi
nas aiškiai išsakyta, kai nu
sibos trupiniai duonos rinkti, 
tai ateik prie bolševikų. Ar 
matėte šitokią baiką? Na, jau 
žioplesnio pareiškimo negalėtų 
sugalvoti nė |>askutinis bolše
vikų pastumdėlis. Juk jau vi
sam svietui yra gerai žinoma, 
kad bolševikai trupinių rinkime 
yra specialistai ir tik iš trupi
nių pasilaiko. Pas bolševikus 
kaulinimas aukų eina be palio
vos. Bet nežiūrint į tai, kokios 
krūvos trupinių yra surenka
mos įvariais, kad ir mekleriš- 
kais budais, tečiau visos bulkos 
visgi nėra galimybės sulipdyti 
ir palaikyti. Mat bolševikų 
centruose randas nemažai para
zitų, kurie turėdami nepapras
tai dideles zaunas, tuos trupi
nius greiti suryja, visai nelauk
dami kol iš trupinių visa bulka 
susidarys. Taigi netik vis tru
piniai bet ir visa bulka tenka 
tik komisarams, o eiliniai nariai 
gauna tik špygą. Taigi ir p. 
Yovaišienė, kaipo aptiekorka, 
gerai nusimanydama kokie vais
tai bolševikams yra reikalin
giausi, maršuodama į bolševikų 
legerj, kartu pasirųpino parink
ti ir krepšį trupinių, už ką vie
tos bolševikai tuojaus iš biznier- 
kos buržujės perkrikština į 
“darbininkę”, ir suteikia titulą 
“draugė Yovaišienė”.
_ “Naujienų” Korespondentas.

i Žydaitės logika
Visiems yra žinoma, kad per

versmas Lietuvoje įvyko gruo
džio 17 d., 1926, o gruodžio 18, 
1926, turėjo įvykti Valstybės 
Prezidento Kazio Griniaus 60 
metų sukaktuvių jubiliejus. 
Tam tikslui pas Valstybės Pre
zidentą buvo suruošti iškilmin
gi pietus ir tuose pietuose da
lyvauti, apart visos vyriausy
bės Kaune, buvo sukviesti visų 
kariuomenės dalių delegatai su 
dalių vadais priešakyje. Perver
smininkai ir pasinaudojo proga 
suvažiavimo visų kariliomenės 
dalių viršininkų. Perversmui 
įvykus, dalys be vadų nedarė 
priešinimosi žingsnio, o vėliau 
gavę iš Kauno savo vadų parė
dymus pripažinti naują vy
riausybę, turėjo, pagal karinę 
drausmę, klausyti savo vadų. 
Tokiu budu kariuomenėje susi
rėmimų nebuvo ir, kaip mato
me, negalėjo būti. Perversmui 
įvykus, Prezidento jubiliejus 
savaime atpuolė, nes nebuvo 
laiko, reikėjo visiems dalyvauti 
perversmo bangose.

Kadangi Prezidentui Griniui 
valdant buvo užtikrinta demo
kratinė laisvė visiems pilie
čiams, todėl visi ruošėsi pagerb
ti Prezidentą jo 60 metų jubi
liejaus dienoje. Visos organiza
cijos, mokyklos turėjo supir^ę 
dovanų ir butų jubiliejaus die
noje įteikę Prezidentui.

Po perversmo man teko vie
ną vakarą viešėti vienoje inte
ligentų žydų šeimynoje. Mums 
besikalbant įėjo senyvas, sim
patiškas, gana ilgas mokytojas 
žydas. Jis mums pradėjo su 
širdgėla pasakoti, užjausdamas 
Prezidentui Griniui, kaip žydų 
mokyklų visi mokiniai sudėjo 
po kketą centų ir pripirko reik
šmingų dovanų, kaip vėliau tas 
dovanas, visų žydų gimnazijų, 
mokyklų, mokinių išrinkti ir 
įgalioti atstovai moksleiviai 
Prezidento jubiliejaus dienoje 
suruoštų pietų butų iškilmin

LAIKAS PADARYTI PERMAINĄ

Išrinkite

HENRY R. SCHWARZEL
REGULERIŠKAS DEMOKRATIŠKAS 

KANDIDATAS J

KOLEKTORIUS
Kad pegerinti Cicero, balsuok už

PILNĄ DEMOKRATIŠKĄ TIKIETĄ

Utarninke, Bal. (April) 3,1928
balsavimo vietos atdaros nuo 6 vai, ryto iki 4 vai. vak, a

gai įteikę Prezidentui Griniui. 
Vėliaus kalbėjo net susijaudi
nęs, kad perversmui įvykus, vi
sos dovanos, visas pasiruošimas 
nuėjo niekais. Dar pradėjo pa
sakoti, kaip laike perversmo 
naktyje sukilėlių būrys įėjo į 
Prezidento rūmus, Prezidentą 
areštavo, o tuos valgius, kurie 
buvo sudėti stale rytojaus iš
kilmingiems pietams, visi suki
lėliai su rankomis ėmė ir dėjo 
į burną ar alkį ar godumą mal
šinti, gėrė vyną, išvartė stik
lus; vienu žodžiu, tvarkingai 
suruoštame iškilmingiems pie
tams stale padarė tikrą jovalą.

Visą laiką tylėjusi 18 metų 
moksleivė žydaitė, sujaudiita 
tik ką girdėtų faktų, nervingai 
prabilo. Sako, esą, Prezidentas 
labai geras žmogus; jis sutei
kė visiems laisvę, bet gaila, kad 
jis buvo negudrus, jam reikėjo 
prie vartų pastatyti policiją ir 
savo duris užsirakinti, kad nors 
tų valgių butų nesudarkę, juk, 
sako, tas jam kainavo daug pi
nigų. —Žalgiris.

Be ko žmogus negali 
būti išganytas

Lietuvoje, kaip visiems žino
ma, po Kalėdų, kiekvienoj šei
moj atsilanko kunigas ir prieš 
duodamas velykinės išpažinties 
kortelę dar mokina religijos. 
Vieną kartą atsilankęs kunigas 
klausia paties šeimininko: “Be 
ko žmogus negali būti išgany
tas?”

—“Be pinigų,” — neilgai gal
vojęs atsakė šeimininkas. Ku
nigas minutę pagalvojęs nega

lėjo surasti išeities iš tokiosf pristatyti vėliau, bet kunigas
keblios padėties, akyse dauge
lio žmonių jam buvo gėda ne
duoti atsakymų į užmetimą, bet 
ir bijojo ką nors kalbėti dau
giau tuo klausimu, kad nesu
kompromituoti save, todėl sku
biai apleisdamas pasakė, kad 
šeimininkas ateitų pas jį atsi
imti velykinių kortelių, tikėda
mas tada išrišti tą .neaiškų 
klausimą su šeimininku dviese.

Sekantį sekmadienį šeiminin
kas nuėjo pas kunigą. Kunigas 
vėl pakartojo tą patį klausi
mą šeimininkui ir gauna tą 
patį atsakymą. Nustebęs ku
nigas prašo paaiškinti, ką reiš
kia jo atsakymas. Tada šeimi
ninkas atsakė, kad jis dvi sa
vaitės atgal buvo tam kunigui 
atvežęs pakrikštyti savo duk
terį, bet nė jis, nė jo kūmai 
neturėjo su savim pinigų, pra
šė krikštyti, žadėdami pinigus

Tel. Boulevard C’214
Plumbing, Heahng 

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

<604 So. Paulina St., CUcago, III

Lietuvis Kontraktinius
Suvertam Šviesas i: 
elektros jiegą į nau 
jus ir senus namus L 
mainom naujas Mani 
pas į senas; duodam
ant lengvo limokiji 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop

2211 W. 22nd Street 
Phone Caaal 2*91 

pažadui •netiĮkėjo, duktės ne- 
krikštyjo ir liepė atvažiuoti ki
tą kartą su pinigais. Parvažia
vus namo antrą dieną duktė 
mirė be krikšto. Todėl, šeimi
ninko nuomonė, jo duktė ne
buvo išganyta ne be krikšto, 
bet be pinigų, nes jeigu butų 
turėjęs pinigų, tai kunigas bu
tų dukterį pakrikštyjęs, nebū
tų mirusi be krikšto ir butų iš
ganyta, o dabar be pinigų ne
galėjo būti išganyta.

—Lietuvis.

Mano Gyventi 100 Metų 
Pittsburgietif. Vartoja Žolių Arbatą 

Kad Užlaikius Jaunystės 
Liepsnojimą

štai yra pasakojimas H. H. Von 
Schlick, žinomo vertelgos iš Pitts- 
burgh, Pa.:

“Per paskutinius 25 metus aš var
toju Bulgariškas žolių gyduoles su 
tokiomis puikiomis pasekmėmis, kad 
šiandie būdamas 60 metų amžiaus, 
aš jaučiu jaunas ir vikrus, taip kaip 
30 metų.

Turtingi, stiprinanti žiedų syvai 
išsunkti iš tų brangią žiedų vartoja
mi sykį arba du sykiu į savaitę, ne 
tik pagelbėjo mano sveikatai, bet 
suteikė man jėgos ir jaunystės vik
rumų.

Milionams kurie kenčia nuo užkie
tėjimo, skilvio, kepenų, inkstų, reu
matizmo ir kraujo trubelių, šis se
nas Bulgarišką žiedų receptas gali 
būt yra kaip tik tos gyduolės kurios 
sugrąžins jums iš naujo sveikatą ir 
suteiks jums džiaugsmo ir daug 
sveikatos. Toliau — kad prašalinus 
prastas slogas ir apsisaugojus plau
čių uždegimo arba influnezos, jos 
vertos dešimtį sykių savo kainos.”

Nelaukite ilgiau, jei jus įaučiatės 
nuvargęs, turite menką sveikatą ar
ba esate senas, pasimatykit su vais
tininku tuojau. Prašykit jo Bulga
riškos Žiedų Arbatos. Būtinai gau
kit jas. Kaina 75c ir $1.25. Jei 
jis neturi, tai aš atsiųsiu įums šei
mynai (3 mėnesiams) gyduolių už 
$1.25 arba už $3.15 arba 6 už $5.25.

PASTABA: Jūsų parankumui aš 
atsiųsiu jas C. O. D. ir jus galit už
mokėti laiškanešiui. Adresuokite H. 
H. Von Schlick, President, Depart
ment O, Marvel Building, Pitts- 
burgh, Pa.

TIK PER 10 DIENĘ
Kainos sumažintos ant aukštos 

rųšies pianų, phonografų, 
radios

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

su įrengimu už $219.
Baldwin 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. elektrikinis, už $88.

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

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

Radio korporacijos štai kaip 
ant paveikslo. Kainos nuo $69 
iki $895. Radiola 17 už $130. 
Columbia — Victor — Senora— 
Brunswick Ortophonic Victro- 

las už pusę kainos.
Autorizuoti dealeriai Spartan, 
Radiolas, Bruųswick, Freshman, 
Ativater Kent, Houard, Seno
ra. — Lengvi išmokėjimai. Se
nus setus sutaisom arba išmai- 
nom ant naujų ir garantuojam. 

Didžiausia Muzikos, Pianų ir 
Radio Krautuvė

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

CHICAGO
Tel. Boulevard 4705

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

n ' G
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 į metus
Madų knyga Rudens, žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicaro, 111.

Petternų Skyrius



Ketvirtadienis, kovo 22, ’28 NAUJIENOS, Chicago, m

Naujienų Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Susitikimas
Rašo Juozas Uktveris

P-lė Adolla Zakarauskaitė,
Terro liauto, Tnd.

P-ia Elcnora Puronas, Aurora.
III.

Waltep Martinkus, Scranton, 
Pa.

Steponas Mileliui
III.

Chicago,

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

Kontesto Numoratorius: 
Antanas Ripkevičius. 
Kontesto Vigilijas: 
Marė Kemešienė.

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

■ ■■ - ■ - —

Kontesto Baiga Balandžio
\ 30, 1928

Sėkmingai darbuojasi

\ndrėkus

A. Deltuva

M
1

Kontestantas P. I). Atidrė
kus yra farmerių kolonijos 
kontestantas. Jis daugiausiai 
veikia Pentwater apielinkė- 
se> nes jis tos kolonijos dar
buotojas. P. D. Andrekus 
šiame Naujienų kontesto 
darbuojasi pažymėtinai ge
rai atsižvelgiant į esamos 
kolonijos didumą ir sąlygas. 
Kontestantas P. A. Deltuva, 
Rockford kontestantas, kas

Jonas Urbonas

Joe J. Rimkus, Irons, Mieli.
P. B. Balčikonis, Binghamton, 

N. Y.
Juozas 

lyn,
Marcinkevičius, Brook- 

N. Y.
Jurgis Izbickas, Harvey, III.
Mike Frannevsky, Oak Ilill, W.

Paul
Gelbutas, Justice Purk, III.
Miller, .Chicago, III.
Grušas, Chicago, III.

SERGANTI ŽMONES!

susitinki savo prospektą 
šypsą veide spaudi jo 
tardamas jo vardą — 

mudviejų gimsta tarsi

Dabok Savo Liežuvi 
Del Ligos Ženklu

lių kliūčių
dėlė bedarliė, o antra
Įima kolonija ir “ 
kai kada ten pasiekia savo skai
tytojus į trečią dieną. Negeres-

dyti atktyvunią. Reikia ma
nyti, kad prieš kontesto pa
baigą musų gerbiamas kon
testantas tikrai pasižymės 
pasiekdamas laipsnį 6-tą. 
Kontestantas Jonas Urbonas 
iš Lawrence, sulig esamų ten 
lietuvių gyvenimo sąlygų, jo 
kontesto darbas yra tikrai 
našus. Lavvrenco kontestanto 
veikimas sutinka gana dide- 

nės kontestanto
mo ir tolimoj Philadelphia, bet 
musų gabus kontestantas Juo
zas Yankus darbuojasi labai 
gerai.

viena, siaučia di- 
per to-

Darbo pradžia sek 
minga

r-ia
Minneapolh

Charollette Zanosky, 
Minn. kontestantė, 
savo darbo tikrai 
“Naujienų” kon- 

kad
Minnesota valstijoje

pasižymėjo.
testo vedėjas nė nemanė 
tolimoj 
rastųsi 
lietuvių.
tė, p-ia
veikimo

Musų gabi kontestan- 
išplėtė savo 
iki St. Paul, 
ir Cohimbia 
musų darbšti

ribas net

Heights. Su sykiu 
kontestantė prisiuntė 14 skai
tytojų “Naujienoms” ir visi 
nauji. Gero pasisekimo kontes- 
tantei Zanoskienei
progresuoti į aukštesnį

ATYDA LIETUVIAMS
PATATSYKIT savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, įdedam purčius, statom mūrinius ir medinius garažus, 

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

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 M0RGIČIAMS

Juozas Yankus

sąlygos veiki-

Laiko svarbumas

Kada aš nusitariu susitikti 
bile kurį prospektą, o su juo ne
turiu pažinties, aš visuomet tu
riu sužinoti iš anksto jo vardą 
ir pavardę, taip kad su juo su
ėjęs galėčiau sveikindamosi jo 
vardą ir pavardę tarti. Kad aš 
šitaip padarau, tai mano kostu- 

Imeris jaučiasi, kad jis mano 
senas pažįstamas — tada su juo 
daryti biznis gimdo patogias 
sąlygas ir aš tuo budu tankiau
sia laimiu.

Nemažiau yra svarbu šypsą; 
kada 
ir su 
ranką 
tarp
koks draugiškumas, mums tada 
eiti prie klausinio nėra sunku, 
nėra sunku nė biznio klausimą 
išrišti mano, kaipo kontestanto, 
naudai. Rankos padavimas irgi 
turi savo svarbą. Tinkamas 
rankos paspaudimas, šypsą vei
de ir vardo suminėj imas daro 
gerinusį įspūdį į prosjiektą. 
Rankos paspaudimas turi būti 
gyvas, energiškas ir bent kiek 
stiprus, bet ne perdaug.

Kontestantas apsišarvavęs 
mano pritirtais patyrimais ir 
tinkama kalbos tema neabejoti
nai gali turėti savo darbe gerų 
pasisekimų — gali
bile kurio kostumerio pasitikėji
mą — perduoti savo mintis 
vo prospektui.

Jūsų liežuvis niekas daugiau nė
ra kaip viršutinė dalis jūsų skilvio 
ir žarnų. Pirmutinių dalykas į ku
lį gydytojas žiuri. Jis pasako stovį 
jūsų virškinimo sistemos — ir gy
dytojai sako, kad 90 nuošimčių* visų 
ligų prasideda su inkstų ir žarnų 
nemalonumais.

Baltas ar gelsvas npsivėlimas lie
žuvio yra pavojingas ženklas jūsų
virškinimo sistemos. Liežuvis nu
rodo apie menkiausį jūsų nuovargį; 
Kodėl 
gasus

jys turite skausmus žarnose 
viduriuose, rugštumus, svai-

yra ženklas, kad jums 
Šios geros,

užkariauti

Šis bei tas

sa-

yra 
se-

.. ___________ _____ . P.a-
ge) bėjusios tūkstančiams kurie fiziš
kai buvo suirę. Pastebčkit kaip pir
mas butelis jums pagelbės.

Tanlac yra geros grynos gyduo
lės. Jis turi savyje saugias moks
lines daržovių dalis, šaknis, žieves 
ir žiedus, kurios yra pripažintos per 
Jungtinių Valstijų Pharmacopoeia. 
Nusipirkit jų nuo savo vaistininko 
ir pradčkit tuojau vartoti. Jūsų pi
nigai bus grąžinami atgal, jei ne
pagelbės.

Tai 
reikalingas Tanlac. 
nos ir atsakančios gyduolės yra

Cėliausios žinios pasiekė Nau
jieną kontestyną, kad sekamų 

pamokslams ir| kolonijų kontestantai yra pilnai 
prisirengę kontesto darbui, per-

Tanlac
M1UJON BOTTLES USED

Pasltarkite su 
Dr. Rojus apie bi-f 
le kokią LIGĄ V 
arba SILPNU- 
MĄ. Maloniai su 
teikiami visokie \ 

patarimai 
DYKAI

iki

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

kampas Monroe St., Chicago.
Crilly Building. — link elevatorį 

penkto aukšto.
Jus privalote turėti geriausį gydy
mą. Pasimatykit su specialistu ku- j 
ris turi trisdešimts metų praktiško1 
patyrimo gydyme kraujo ligą, sifi
lio, odos ligą, 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 sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ligų. 
Dr. Ross pašvenčia visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedelyj, serc- 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvidešimtis penki metai 
tame name

Garsinkitės Naujienose

Eighteenth J»ond & Mortgage Organization
L F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. 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 stotie ir arčiausias

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

VINCO KRĖVES RASTAI. Septyniuose tomuose ........................ $7A)0
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ...............................   50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

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

193 Grand Street

$2.50

$1.50

$3.00

B E
Brooklyn, N. Y

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

16-tai dienai
TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5

nhomiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
Turiu 43 metų patyrimų gydyme cn nas mane. Mano pilnas išeg- 
negalėjo jumis išgydyti, atsi anyn t • .. ai apsijmgiu jus gydyti, 
zaminavimas atidengs ftbra specialistą, kuris neklaus jūsų
sveikata jums sugryš. Eikit pas i galutino išegzaminaviino
kur ir kas jums skauda, bet pats pasaity
— kas jums yra. ~ , SINGLEY

netoli State St.20 JRckson C y., t elevatorių 
Kambariai 10 2. 101^ 10į£lNOTS

CHICAGO. 1L nuo 6 ikJ 7;3f yakare> 
Ofiso valandos: nuo 10 Jnlrvyo iki 1 po P’etU« 

Nedėlioj nuo 10 ryw —-—- -

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

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!

Užsirašiusiam laikraštį “Sandarą’’ ant fl* 4
metų šis čekis skaitomas vieno dolerio I «UU 

Užsirašymo laikas nuo 1927 m. gruodžio 20 d. iki 1928 
Sandaros” kaina metams $2.00. Atsiųsk “Sandaros” 

.. . * * *" “1 * ; „.i
visiems metams. šis čekis galioja vieną mėnesį nuo 
20 ligi vasario 16 dienai.

maldoms, laikas įvairiems sma
guriavimams, bet tie laikai jau|tat diena po dienos laukiam jų 
praėjo, o dabar atėjo laikas 
sunkaus darbo” — šituos tei
singus žodžius pasakęs kunigas 
Muhlenburg numetė nuo savęs 
kunigiškus rublis akivaizdoj 

|Woostock piliečių susirinkimo 
ir apsirėdęs pulkininko rūbais 
ėjo vesti pilietinę Virginijos ar
miją Amerikos išsiliuosavimo 
laikais. Laiko svarbumas pri
vertė garsųjį Virginijos kuni
gą atsisakyti nuo kunigiškų pa
reigų ėjimo, nes tėvynės garbė 
to reikalavo, o jis kaipo geras 
tėvynės sūnūs daugiau įvertino 
šalies garbę, negu kunigystę,— 
tiksliai suprato laiko svarbumą.

įtaiko svarbumas yra ne vien 
I gelbėjime tėvynės kritiškame 
|momente; laiko svarbumas reiš
kiasi kiekviename naujai dy- 
gusiame klausime, naujame su
manyme, į kurį mes idedam sa
vo energiją, savo spėkas, savo 
žinojimą, kad dirbamą darbą iš
vystyti, įkūnyti iki tobulam 
laipsniui. Musų nusitarimas 
veikti ką nors tokio, iš ko butų 
nauda pačiam reikalui, nauda 
sau ar tavo kaimynui yra mu
sų svarbiuoju reikalu, dėl ku
rio mes privalome dirbti, idant 
sėkmingumas dygtų iš musų 
dirbamo darbo - reikalo įver
tinimas daro jį tau svarbiu ir 
tas verčia dirbti su pasišven
timu.

“Nauienų” kontestas yra 
svarbus pats per save kiekvie
nam “Naujienų” kontestantui 
sykiu ir “Naujienoms”. Kontes- 
tantui, kuris nori savo darbą 
išvystyti tinkamoj plotmėj, pa
sigerėti savo laimėjimais, savo 
nuveiktu darbu, parodyti savo 
valios stiprumą, iš kurios dygo 
darbo sėkmingumas — jam yra 
kontesto laikas didelio svarbu
mo laiku. Pertat musų darbš
tus kontestantai moka įkainuo
ti dirbamo darbo svarbumą — 
matosi gryni vaisiai iš jų dir
bamo darbo.

Aleksas Grikonis, Oglesby. III.
Juozas šalačevičius, Spring 

Valley, III.
Jonas Raulinaitis, Spfjngfield, 

III.
Kazys Ivanauskas, Zeigler, 111.
Domas Riauka, Clinton, Tnd.
Povilas Malančius, Bulpitt, III.

$1.00
vertės.
Vasario 16 d.
Administracijai tą čekį pridėjęs TIK VIENĄ DOLERĮ ir gausi 
laikraštį 
gruodžio

Apšvieta

valdo

sėkmingai 
laipsnį.

kariauti prieš šviesą su 
Naikina visa tai, ką 

subudavojo brangiau- 
pastaruosius šimtme-

sykiu naikiną ir pačią

ZBYSZKO ir PAIN-EXPELLERIS

Tamsybė, prietarai dar 
apsupę platų pasauli. Viešpata
vimas tamsybei dar ilgesniam 
laikui arba jos pranykimas jai 
turi būt lenktas. Tamsybė ka
riauja su šviesa, o kur šviesa 
pasirodo stipresnė, ten tamsy
bė eina 
kardu, 
žmonija 
šio per 
čius,
žmoniją.

Bet apšvieta irgi nesnaudžia, 
ji kariauja irgi, bet be kardo, 
be kraujo, be pragariškų ka- 
nuolių — vien savo šviesos ži
bintuvu. Lietuviuose tas žibin
tuvas yra “Naujienos” — jos 
lankydamos lietuvių bakūžes 
neša šviesos ir tiesos spindu
lius, veja lauk tamsybę iš tų 
bakužių, kuriuose “Naujienos”

veikti, ją šalinti iš lietuvių tar
po, reikia platinti “Naujienas”. 
“Naujienų” kontestantai yra 
apšvietos armija. ji skleidžia 
“Naujienas”, platindama “Nau
jienas” šalina tamsybę, šalina 
prietarus, šalina visa tai, kas 
yra netobula lietuvių gyveni
me.

Pavarde

Numeris ir gatvė

Užsirašančio vardas, pavardė

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

APSIDRAUSK!

, -SS’’'.
I !la,ln'o Yra 'miškui ^eresm'a jF ,,ri"ant ^',s nors tvirtois t

^tį įį sut'kij d ka<l kiekvic.

WLADEK ZBYSZKO

Lenkijos čampionas, bu
vęs sunkaus svorio risti- 
kų pasaulinis čampionas.

PERSKAITYKITE U. pa*S
apie Pain-Expeller|. M 1
jam, lygiai t;j pat) jis ga*' liaunais*

Palaikys jūsų raumenis *a,1KS- no neuralgU08’ 
Išims įkirius skausmus reumatam > diegimo, 
susimetusio peršalimo krūtinėje, CI,yse, kurie 
•nuariu sustirimo ir skausmus r. niallkJtymosl. 
paeina nuo peraidirbimo ir perdideh

Influenzos Simptomai
Kuomet visas jūsų kūnas yra

jum. rodos. k...l lik »<i d“,*lae«i ar Nčra
Kalite vaikščiot.. pBMįetikli, of |11.Kxpellcr,U‘.- ii'pamėginkite išsitrinti su itiSU **
nieko jam panašausi bugrązin. J Apsisaugo' 
energija paiymčtmąi trl".nI>l‘iL11t aptingusi kraujo 
kitę nuo pavojingų lip.U. pajudina’ 
cirkuliavimu •'

Originalia P;iin-Expcl
per šešiasdešimts niettj 
Inkaro vaisbaženkliu. Ii 
tikrąjį Pain-Expellerį ir 
ir paniėgzdžiuiiinu.

$10,000 ACCIDENT POUCY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

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

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

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

NAUJIENOS
Insurance Dept.

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

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, 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

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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“VISKAS JAČEIKAI, O JAČEIKA KOMISARAMS”

Dabar Susivienijime Lietuvių Amerikoje eina vir
šininkų rinkimai, prasidėję su kovo mėn. 1 d., ir baig
sis balandžio mėnesio gale. Musų komunistai deda di
džiausių pastangų tuos rinkimus laimėti ir šitam tikslui 
nesigaili nei energijos, nei pinigo. Jų laikraščiai pilni 
straipsnių ir atsišaukimų; kartais vienam “Laisves” nu
meryje telpa trys straipsniai vien tik apie SLA., neskai
tant žinių ir korespondencijų tuo pačiu klausimu.

Kad rinkimų “vajus” sektųsi geriau, komunistai 
paleido per kolionijas ir savo agitatorius, kurie balado
jasi iš miesto į miestų, stiprina “raudonąsias” pozici
jas SLA. kuopose ir apskričiuose ir renka “medžiagą” 
iš visų pakampių dabartiniems Susivienijimo viršinin
kams šmeižti. ‘

Kaip žinoma, šitą visą kampaniją komunistai veda 
po vardu “progresyvių”. Jie nesisuko, kad Susivienijimo 
centrą stengiasi užkariauti komunistų partija. Ne, jie 
skelbia, kad kova Sus-e einanti tarp “progresyvių” ir 
“atžagareivių”! “Atžagareiviai”, girdi, dabar SLA. val
do ir panaudoja jį “fašizmui” ir kitokiems nelabiems 
dalykams; o kas blogiausia, tai jie “skriaudžia “progre
syvius” organizacijos narius, kurie kritikuoja netikusią 
Pildomosios Tarybos politiką. Ir kad publika tikėtų ši
tais komunistų tvirtinimais, tai komunistai turi pasiga
vę keletą neva “bepartyviškų” žmonių, kurie bolševikų 
spaudoje ir viešuose susirinkimuose kryžiuojasi už 
“progresyvių” kandidatų sąrašą ir kartu ginasi nieko 
bendra neturį su komunistų partija.

Vienas tokių “bepartyviškų” pakalikų, tarnaujan
čių komunistams, yra daktaras Graičunas, kitas — Jo
nas Gerdauskas. Pastarąjį komunistai yra įdėję net į 
savo kandidatų listą, ir ve, pav., kaip jisai “storavojasi” 
įtikinti žmones, kad jisai nesąs komunistų partijos tar
nas. Sako: _

“Laike pardavinėjimo Laisvės Paskolos bonų 
pardaviau daugiausiai musų mieste ir gavau pirmą 
dovaną. Užimu urėdus veik visose vietinėse organi
zacijose, kuriose priklausau ir man dar nebuvo pri
mesta partyviškumas.”
Šito pasigyrimo autorius, matyt, nė nepamąstė apie 

tai, kad komunistai kaip tik ir ieško tokių, kaip jisai, 
asmenų savo partinėms užmačioms pridengti.

Komunistiškų “principų” atžvilgiu, tas faktas, kad 
p. Gerdauskas pardavinėjo Paskolos bonus, yra baisiai 
blogas; žmonės, kurie L. P. bonus pirko, komusistai va
dina “mulkiais“, o tuos, kurie tuos bonus pardavinėjo, 
jie vadina “darbininkų mulkintojais” ir “niekšais”. Bet, 
kaipo įrankis komunistų siekimams, žmogus, gavęs pri
zą už Laisvės Paskolos bonų pardavinėjimą, jiems gali 
būt net naudingesnis, negu kitas, kuris tokiu rekordu 
negali pasigirti. Nes su juo komunistai turi progos pri
eiti prie elementų, nenorinčių nė klausyt apie šventuo
sius Lenino tezius!

P. Gerdauskas gal ir nesijaučia, kad jisai vaidina 
tiktai komunistų įrankio rolę dabartinėse SLA. kovose, 
bet taip yra neužginčijamai. Ar ne faktas yra tai, kad 
tą kandidatų sąrašą, kuriame figūruoja ir jo pavardė, 
yra sudarę komunistų partijos lyderiai? Ar ne faktas 
yra, kad komunistai tą sąrašą atspausdino ir paskleidė 
SLA. kuopose, pirma negu SLA. nariai turėjo laiko pa
galvoti, ką rinkti į SLA. viršininkus? Ar ne faktas, kad 
už tą sąrašą be paliovos agituoja komunistų laikraščiai 
ir komunistų partijos apmokami keliaujantys agentai 
— P. V. Žalpys, Gasiunas, Andriulis ir k.?

Tai yra neužginčijami faktai, ir todėl yra aišku, 
kad p. Gerdausko asmuo ir jo “patriotiški nuopelnai” 
neturi šitam reikale mažiausios reikšmės. Ne už tai ji
sai pateko į bolševikišką kandidatų listą, kad jisai dar
bavosi “Lietuvos buožių naudai” (anot komunistų), bet 
dėlto, kad jisai šioje valandoje yra naudingas komunis
tų partijai! ' 1 •

Gal kas pasakys, kad komunistai nevisuomet stato 
pirmon vieton savo partiją, kad jie kartais tarnauja 
visomenės reikalui, neieškodami sau naudos? Bet tokių 
naivių žmonių šiandie yra nedaug, ir tie, kurie dar įsi
vaizduoja, kad bolševizmo auklėtiniai galį pasišvęsti vi
suomenei, nesivaduojant savo asmeniškais išrokavimais, 
tegu pasiklauso, ką “Laisvės” 67 num. rašo vienas ke
liaujančiųjų komunistų agentų, P. V. Ž. štai jo žodžiai:

Ulaisakymo kalnai
Chicago jo — paltui

Metama......._.......  $8.00
Pusei metų....... .................  4.00
Trims mėnesiams  .........   . 2.50
Dviem mėnesiam ..... 1.50
Vienam mėnesiui . —, .76

Chicagojo per lineilotojuai
Viena kopija-----  «■■»... 8c
Savaitei ............ .... , , ■ 18c
Mtaeeiui , .... , ____ 75c

Suvienytose Valstijose, ne C&lcagoje, 

Metama ------------- - . 17.00
Pusei metų ...... . ......— 8.59
Trims minesiams ■-*.■■■■■— 1.75 
Dviem mtaeaiams — 1.25 
Vienam minėsiu! ................ .75

Lietuvon ir kitur nisienluoea 
(Atpigintąjį

Metams.............. .............. . . $8.00
Pusei metų ... ... .............. — 4.00
Trims minesiams .... ■— 150

Pinigus reikia siųsti palto Mansy 
Orderiu kartu su atsakyme.
— ------------------ ----------- -C- ------------ -■■■■ ---------- a—

“Visose kolonijose draugai turėtų kreipti di- 
džiuasią domę į komunistinius branduolius (“jačei- 
kas”. “N.” Red.)....

“Komunistinis branduolis turi būti statomas 
pirmojon vieton. (Musų pabraukta. “N.” Red.). 
Partija yra vadovaujantis aparatas viso darbininkų 
judėjimo; ji ima atsakomybę už vadovybę. Tiesa, 
reikia dalyvauti ir kitose organizacijose (! “N.” 
Red.), bet visuomet reikia turėti minty komusistinį 
judėjimą (Musų pabraukta. “N.” Red.).”
Komunistų partijos nusistatymas čia išreikštas taip 

aiškiais žodžiais, kad ir mažas vaikas gali jį suprasti.
Visam veikimui, kur dalyvauja komunistai, turi, 

vadinasi, vadovauti partija per savo “jačeikas” (bran
duolius). Komunistai gali eiti ir j “pašalines organizaci
jas” — kaip jie, iš tiesų, eina į darbininkų unijas, į Su
sivienijimą ir t. t., — bet visuomet jie turi dirbti savo 
“jačeikų” naudai ir pasiduoti savo partijos vadovybei.

Kas yra komunistų “partija”, mes gerai žinome: 
tai — Maskvos komisarų užlaikoma ir kontroliuojama 
agentūra. Ši agentūra turi savo “branduolius” įvairiose 
vietose, ir apie juos sukasi visas komunistų “judėjimas”, 
nežiūrint kokiose organizacijose jisai reiškiasi.

Taigi, trumpai sakant, komunistų politiką galima 
suformuluoti šitokiu obalsiu: “Viskas jačeikai, o jačei- 
ka (Maskvos) komisarams!”

Komunistų jačeikai todėl, o ne kam kitam, dirba ir 
p. Gerdauskas su savo prizu už Paskolos bonų pardavi
nėjimą; ir daktaras Graičunas su savo garsiuoju “13 
numeriu”, ir visi kiti, kurie tuo ar kitu budu remia ko
munistų pastangas įsiskverbti į SLA. centrą.

Bet komunistų jaceikos užmačioms nepasidavė ir 
nepasiduos didžiausioji Amerikos lietuvių organizacija 
— SLA. Del to negali būt nė mažiausios abejonės!

MAŽŲJŲ TAUTŲ “DRAUGAI“

Kaip Lietuvos spauda prane
ša, sovietų krašte nesenai išėjo 
žinomo lietuvio komunisto Zig
mo Valaičio apsakymėlių kny
ga “Estijos apsakyjrtėliai”, ku
riai prakalbą parašė pats sovie
tų švietimo komisaras Luna- 
čarskis. Toje prakalboje Lu- 
načarskis sako, kad komunistų 
kova su Pabaltijo valstybėmis 
dar nesanti pasibaigusi, “tik 
laikinai pertraukta“. Toliaus 
sovietų komisaras įrodinėja, 
kad šitos valstybės, t. y. Lie
tuva, Latvija ir Estija “tai ne 
šalys, o kažkokie žemės sklype
liai“, ir apie jas jisai pareiškia:

-“...šitos mažos Pabaltijo val
stybės negali gyventi sky
rium nuo buvusios metropo
lijos.“
čia bolševikai Lunačarskio lu

pomis pasako, kad lietuvių, lat
vių ir estų, kaipo nepriklauso-, 
mų tautų, jie nepripažįsta. Kaip 
ir cariškos Rusijos juodašim
čiai, dabartiniai Rusijos valdo
vai stoja už “vieną nedalomą 
Rusiją”.

Kas po to dar gali tikėti 
Maskvos agentams, nuolat triu- 
bijantiems, kad sovietų valdžia 
esanti geriausias mažųjų tautų 
draugas ir užtarėjas?

KETINA PASKELBTI DOKU
MENTUS APIE PLEČKAITI

Sensacingoji Jeronimo Pleč
kaičio “byla” dar vis neduoda 
ramybės Lietuvos visuomenei. 
Kovo mėn. 5 d. “Lietuvos Ži
nių“ bendradarbis, p. G. Val
kauskas, rašo turėjęs tuo rei
kalu pasikalbėjimą su Piliečių 
Apsaugos departamento direk
torium, p. Staškevičium. Pasta
rasis pareiškęs, kad “artimiau
siu laiku“ jisai paskelbsiąs do
kumentus, j l odančius Plečkaitį 
tarnavus politinei policijai. 
Prieš paskelbsiant juos direkto
rius sušauksiąs spaudos atsto
vus ir jiems parodysiąs juos.

Tam pačiam pasikalbėjime p. 
Staškevičius pastebėjo “L. ž.“ 
atstovui, kad Plečkaičio atsaky
mas į pirmesni Piliečių Apsau
gos depajftumento direktoriaus 
pareiškimą esąs beveik lygus 
Plečkaičio prisipažinimui, kad 
jisai policijoje “tarnavo“. Nes 
Staškevičius sakęs, kad jisai 
sutinkąs parodyti dokumentus 
bet kuriam žmogui, atėjusiam 
su Plečkaičio įgaliojimu, arba 
jeigu tik Plečkaitis to pareika
laus savo organe “Pirmyn”.

“O kaip gi jis dabar į tai 
reaguoja?“ tęsia direktorius. 
“Vietoi drąsaus atsakymo, 
kad įgalioja visus, kas tik 
nori reikalauti dokumentų 
paskelbimo, arba jo paties 
reikalavimo dokumentų pa
skelbimo, jisai pasitenkina 
labai nedrąsiu ir atsargiu pa- 
sikoliojimu ir visokiais nesu
prantamais bailio išsisukinėji
mais. Bet vistiek, kaip jau 
pareiškiau, dokumentus pa
skelbsiu.“

Apsaugos departamento di
rektorius galėjo tai padaryti du 
mėnesiu atgal, bet da ir dabar 
jisai tik žada paskelbti.

ŽYDŲ POGROMAS LIETUVOS 
UNIVERSITETE

Jau iš telegrafo pranešimų 
buvo žinoma, kad Kaune Lietu
vos universiteto studentai tau
tininkai puolė studentus žydus. 
Tik-ką atėję iš Lietuvos laik
raščiai tas žinias patvirtina.

Pasirodo, kad kovo mėiesio 
pradžioje mieste ir universiteto 
i ūmuose kažkokie gaivalai pa
skleidė antisemistinio turinio 
lapelius, po kuriais pasirašo 
“Studentai medikai nežydai”. 
Tenai reikalaujama priimti žy
dus j universitetą tik pagal 
nuošimčių normą ir visi stu
dentai raginama skalbti žy
dams boikotą. Kovo 3 d. tie 
atsišaukimai jau davė vaisių. 
Grupė sukurstytų studentų
puolė žydus: nuplovė vieno žydo 
studento skrandos apikaklę,
supiaustė techniko studento
braižinius ir išmetė pro langus
iš antro aukšto laukan žydą 
studentų draugijų vitrinas.

Ta pati antisemitų gauja 
paskui sekmadieny susirinko 
“Versalio“ hotelyj paūžti, kur 
jiems vadovavęs kunigaikštis 
Radvila.

Letuvoje, vadinasi, pradeda 
darytis tos šlykštybės, kuriomis 
kitąsyk buvo taip pagarsėjusi 
cariškoji Rusija. “Progresas”— 
ar ne?

To betruko
—Girdėjai, Lenkijoj moters 

kariuomenėj pradėjo tarnauti ? 
Sako, ir pas mus manoma tas 
dalykas įvesti?
• —Na, po šimts kalakutų... 
To tik ir truko, Kud mano žmo
nai kardą įduotų.

Dar vienas pajautimas
—Sakyk, Jurgi, kiek žmogus 

turi kūno pajautimų?
- Aš manau, penkis.
—O aš manau — šešis, nes 

oro nuspėjimas argi nėra pa
jautimas.

ShitytojųBalsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]L—- - - - - □

Vilniaus Atvadavimas

Visi suka smagenis kaip at
vaduoti musų sostinę Vilnių. 
Vieni, žinoma karštesni, sako 
tiesiog ginklo pagalba. Kiti, iš 
keršto, pataria prispausti len
kus gyvenančius Lietuvoje, už
daryti jų mokyklas ir visokiais 
budais kliudyti lenkams varto
ti savo kalbą.

Ginklo pagalba yra tiesiog 
pavojinga kovoti už Vilnių. Pri
spaudus Lietuvos lenkus turė
sime net penktą nuošimtį sa
vo piliečių musų tikrais prie
šais ir perspėjime Vilnijos len
kus, kad geriau jie sutiks mir
ti negu tapti Lietuvos pilie
čiais. O Vilnijoje lenkų, ar gal 
tjk lenkiškai kalbančių, yra 
dauguma, šiuo atžvilgiu Gri
niaus valdžio davusi pilną lai
svę lenkams Lietuvoje padarė 
rimtą žingsnį atvaduoti Vilnių, 
nes Lietuvos lenkai turėjo pil
ną savo tautinę laisvę, todėl 
ir Vilniaus lenkai buvo prie
lankus Lietuvai, kadangi jie 
matė jogui tautiniu atžvilgiu 
jiems vistiek ar būti Lenkijos 
ar Lietuvos piliečiais, o eko
nominiu atžvilgiu gal dar jiems 
geriau su Lietuva. Istorija pa
rodo, kad priespauda iššaukia 
gilią neapykantą prispaustųjų 
prieš prispaudėjus. Rusų caras 
atėmė Lietuvai spaudą, o vo
kiečių Kaizeris davė lietuviams 
pilną laisvę, Vokietijoje lietu
viai galėjo spausdinti laikraš
čius, galėjo net nors univer
sitetą statyti, kaizeris nedrau
dė. Rezultate štai ką matome: 
caras turėjo nusileisti Lietu
vai ir dar užsitraukė amžiną 
Lietuvos neapykantą prieš sa
ve. Lietuvai tapus Nepriklau
soma valstybe visa kas rusiš
ka buvo sunaikinta ir šian
die net žymės neliko, kad il
gus šimtmečius Lieluva buvo 
valdoma rusų caro. Pažvelki
me j Klaipėdą, ten iš grynai 
lietuviško krašto liko tik 5 
nuoš. lietuvių, o kiti suvokie
tėjo. Klaipėdos krašte prieš vo
kiečius nėra jokios neapykan
tos, visi noriai linksta prisi
jungti prie Vokietijos, nes tau
tiniu atžvilgiu jiems vistiek, 
o ekonominiu net geriau, šian
dien Voldemaras Klaipėdą vos 
išlaiko kaip už uodegos katę, 
kuri visom jėgom plėšo jo ran
kas (nuolatiniai skundai Tau
tų Sąjungai). Voldemaras iš 
kitos pusės pradėjo spausti 
Lietuvos lenkus, prie Griniaus 
valdžios atidarytas lenkų mo
kyklas uždare, tuomi iššaukė 
penkis nuošimčius lenkų dau
gumoj ištikimų Lietuvos pilie
čių, prieš save ir prieš visą 
lietuvių tautą, sujudino Vil
niaus lenkus, kurie iš keršio 
uždarė lietuvių mokyklas Vil
niuje ir kalina lietuvių veikė
jus. Tuomi gęsta paskutinė lie
tuvybės idėjos žvaigždė Vilniu
je. Jeigu butų duota pilna lai
svė Lietuvos lenkams, aš esu 
tikras, kad lenkai nedrįstų per
sekioti lietuvius Vilniuje. Re 
to tautinė neapykanta yra bar
barizmo laikų liekana, civili
zuotas pasaulis visai neturi 
tautinės neapykantos.

Su kakta sienos ^nepramuši, 
taip ir iš lenko lietuvį nepa
darysi, nors jį kažin kaip apau
gtum. Nesvarbu ar žmogus vyra 
.lenkus, rusas, gudas, žydas, 
vokietis ar lietuvis, bet svar
bu, kad jis butų ištikimus Lie
tuvos pilietis, Tą svetimtaučių 
Lietuvos piliečių ištikimybę 
Lietuvai galime gauti tik su
teikę pilną tautinę laisvę sve
timtaučiams gyvenantiems Lie
tuvoje, ką buvo įvykinę gyve
nime valstiečiai liaudininkai ir 
socialdemokratai. Ir jie butų 
likę laimėtojai Vilniaus, bet 
Smetonos dinastija patrempė 
valstiečių liaudininkų ir social- 
denlokralų pradėtą rimtą Vil
niaus atvadavimo darbą.

Pažiūrėkime mes j Ameri

kos valdymosi formą. Čia mums 
lietuviams leista tautiniu at
žvilgiu veikti visa plotme, tu
rime laikraščius, mokyklas, tar
si savo respublikoje; užtat mes 
gerbiame ir branginame Ame
riką kaip savo tėvynę, nes čia 
mes turime pilnu laisvę, tik 
reikalauja iš musų, kad būtu
me ištikimi Amerikos piliečiai, 
— žinoma lietuviai tokiais ir 
yra. Tegul tik Amerikos val
džia uždaro musų mokyklas, 
laikraščius, kalina musų veikė
jus, tuojaus turės vieną mili
joną savo gerų piliečių tikrais 
priešais. Rudami laisvi nuo
širdžiai gerbiame Amerikos val
džią.

Todėl iš to seka, kad tik tuo-1 
met atvaduosime Vilnių, kuo
met Lietuvoje gyvenantiems 
įknkams, gudams, rusams ir 
žydams duosime pilną tautinę 
laisvę, kad jiems butų vis vie
na tautiniu atžvilgiu ar būti 
Lenkijos ar Lietuvos piliečiais. 
Re to davę lenkams Lietuvo
je pilną laisvę turėsime teisę 
reikalauti lenkų duoti Vilniaus 
lietuviams laisvę skelbti lietu
vių idėjas. Lenkai nėra taip 
dideli Lietuvos priešai, nes lie

Pas kep d u sis V arpas
(Apysakaitė)

Plačiai išgarsėjęs ir galingas 
ponas Kostko; ne vieną, desėt- 
ką varstų užima jo sodybos, 
kaimai, miškai ir pievos; tūks
tančiai vergų nuo anksfyvaus 
ryto iki vėlam vakarui dirba jo 
laukuose; šimtai suvargusių, 
amžinai badaujančių žvejų — 
žuvauja giliuose ežeruose žuvį 
puikiam pono stalui. Sandėliai 
lūžta nuo turto, gabenamo iš 
visų šalių j pono pilį: rūsiai 
pilni brangaus užjūrių vyno ir 
seno lietuviško midaus.

Ponas Kostko myli svečius; 
mėgsta pamedžioti sykiu su 
jais nepereinamose giriose, ir 
po sėkmingos medžioklės pasi
linksminti sykiu su brangiais 
svečiais turtingoje pilyje.

Visa Lietuva žino šias puo
tas, retas magnatas nedalyva
vo jose pas galingą poną. Bet 
kas magnatai? Pats didysis ku
nigaikštis Zigmantas, šmėkla 
ir pabaisa pusiau laukinių kai
mynių tautų, neretai atvažiuo
ja pas vaišingą Kostką pame
džioti taurų ar šernų, pavaiky
ti zuikių ir lapių ir pasišneku
čiuoti su ponu prie taurės 
brangaus vengriško vyno. Myli 
poną didysis kunigaikštis; ger
bia jį ir pavydi jo garbės ga
lingiausieji Lietuvos magnatai.

Tik prasti žmoneliai, bau
džiauninkai ir bernai bijo ir 
neapkenčia savo valdovo. Bet 
tas ir suprantama: kažin ar ra-' 
sis nors viena baudžiauninkų 
šeimyna nenukentėjusi nuo po
no žiaurumo.

Svetingas ir malonus su sve
čiais, jis panašus laukiniam 
žvėriui elgesy su savo pavaldi
niais. Čia jis įsakė nuplakti iki 
mirties seną tėvą, nepakėlusį 
prieš jį kepurės, ten jaunam 
baudžiauninkui atėmė patiku
sią jam jauną gražuolę žmoną.

Kiekvieną vakarų iš arkly- 
džių girdisi baisus, nežmoniški 
vaitojimai; tai gudeliai, pono 
liepiami, kankini baudžiaunin
kus....

Kaip tai kartą — tai buvo 
prieš daug amžių — anot žmo
nių padavimais, mylimas pono 
tarnas, aukštas, gražus Jonas, 
smarkiai įpykino savo valdovą. 
Jis, nežiūrėdamas pono grąsi- 
nimų, apsivedė su dvaro mer
gaite Albina.

Baisiai įtūžo ponas, ir jo 
akys sužibo negera ugnele, kuo
met jis sužinojo apie tai.

—Pašaukti čionai berną!
Už valandos išbalęs tarnas, 

drebančiomis lupomis, pranešė. 
Jono atsakymą: Jonas pasakęs* 
neateisiąs.

Tai buvo negirdėta drąsa! 
Niekingas bernas išdrįso nepa
klausyti savo valdovo!

Kaip neateis? suriko

tuvių istorijoje pirmas atsiti
kimas, kad Lietuva su lenkais 
kariavo. Ruvo vidujiniai karai, 
bet tarp pačių lietuvių, kaip 
kova už sostą Keistučio prieš 
Jagailą, bet Jagaila buvo lie
tuvis, nors kartu buvo ir len
kų karalius. Vėliaus kunigaikš
čio Radvilos maištas. Vytauto 
laikais net lenkų kariuomene 
octis j petį su lietuviais kovo
jo prieš baisiausią Lietuvos 
priešą — kryžiuočius. Jeigu iš 
galingos ir didžios lietuvių tau
tos liko tik mažutė dviejų mi
lijonų tauta, tai aš nieko ne
kaltinu, lxt kaltinu kryžiuo
čius, kurie buvo atsiųsti “Kri
staus Vietininko žemėje“ Ro
mos pa|M)S, kuris nesupratęs 
Kristaus mokslo, vietoje skelb
ti meilę žmonių tarpe, jisai 
skelbė religinę neapykantą. 
Siuntė gaujas plienu apkaltų 
fanatikų, kad žudytų lietuvių 
tautą. lankai tais laikais nie
kuomet nebandė kovoti su lie
tuviais, dėlto Lietuva ir buvo 
padariusi uniją su lenkais. 
Technika ir lizine jėga lenkai 
greit gali užkariauti Lietuvą, 
bet nekariauja, nes neturi rim
to noro. — Lietuvis.

ponas tokiu balsu, kad visa pi
lis sudrebėjo iš baimės. — At
veskit tuojaus!

Jonas gerai žinojo koks liki
mas laukė j j ir jo jauną žmoną 
už nepaklusnumą ponui, ir ry
žosi paskutiniam žygiui — pa
sislėpti koplytėlėje, esančioje 
pilies sodne, o paskui, užėjus 
nakčiai, bėgti į nepereinamas 
amžinas girias, ir iš tenai pa
sišalinti iš Lietuvos ribų.

Koplytėlė, kur pasislėpė su 
jauna žmona Jonas, buvo žmo
nių fantazijos apsupta spar
nuota legenda. Pasakojo, kad 
ją pastatęs sodne, pauksnyje 
plačiai išsišakojusių guobų, da
bartinio pono senelis Vladislo
vas, kokiuo tai stebuklu išsi- 
gelbėjęs nuo mirties laike me
džioklės.

Šernas, su kuriuo jis kovęsis 
buvęs jau paglemžęs jį po sa
vim, kaip, staiga, kieno tai ne
matoma ranka užmušus gro
buonį žvėrį. Kas buvo tas ste
buklingas išgelbėtojas, niekas 
nežinojo nei ponai, nei svečiai, 
zovada atjojusieji išgirdę riks
mus, ii- ponas, nesenai priėmęs 
krikštą, nutaręs pastatyti kop
lyčią Dievo Motinos vardan, 
toje pačioje vietoje, kur gu
lėjo užmuštas žvėris. Ir nuo 
tų laikų neužgęstama ugnelė 
žiba mažoje krištolinėje lem
pelėje, prieš auksu papuoštą 
Dievo Motinos paveikslą, ir se
nas vienuolis laiks nuo laiko 
skambina sidabro variui, at
vežtu pono iš šventų vietų. 
Malonus jaudinanti garsai 
skrenda tylumoje vakarinio 
oro, primindami žmonėms apie 
visagalę Augščiausiojo malonę.

Padavimas sako, kad žmo
gus pasislėpęs koplyčioje nuo 
žmonių pykčio ir keršto, tam
pa neliečiamu. Neišvengiama 
mirtis gresianti tam, kuris iš
drįstą paliesti pasislėpusį.

Tuomi tai ir pasinaudojo Jo
nas. Kuomet ponui pranešė, 
kad jo bernas pasislėpęs kop- 
lytėjęs, ponas nusijuokė ne
geru j uoku. •

(Bus daugiau)
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EDITORIAL
One of the most vital and 

important organs of any org
anization is its offieial public
ation. People judge an organ
ization by the kind of vvork 
it produces. I'his page is the 
vvork of our club. Its place 
and posilion of importance 
cannot be disputed. Ilovv many 
of us are taking more than a 
passive interest in its life and 
vvell-being? The great bulk of 
Ihe vvork on this page falls 
ui>on a very fevv. It is the 
šame fevv vvho take enough 
interest in it to keep it going. 
They represent the silent 
steam vvhich drives the loco
motive. Some are content to 
šit back and merely proffer 
criticism. Talk is cheap. Es- 
caping steam merely makes a

reason why it shouldn’t

noise and does not help in 
pushing the locomotive. To say 
that you are interested is not 
enough. You mušt show and 
prove it by acting. This is not 
the editors page, nor is it that 
of any otlier individual’s. It 
is your page. You vvant it. to 
be a suceess. Good. There is 
no
be one. Get busy, then, and do 
something for it. Everyone has 
something interesting to vvrite 
■įbout. VVrite it then for yours 
page. Stop letting George do 
all the vvork. Do some of it 
vourself; take enough interest 
;n your organization 
officiai publication to 
thing actively and of 
in making this page 
md a representative 
your ciub. '

and its 
do some- 
real help 
a credit 

phase of

Something’ to 
About

Think peculiar-

\vo factions of scientists 
differ in their opinions. One 
of them says that civilizalion 

rtion o f the 
from this 
Egypt to 

it started. 
based on 

sun-\vorship,

originated in one por 
\vorld and scatlered 
l»oint. They belicve 
be the spot where 
Their argument is 
the facts that 
tatooing, pyramids, irrigation, 
ear-piercing and that other 
peculiar characteristics quite 
similar, is argument enough 
for a common origin.

I he other group denies this. 
lt believes that the similarities 
of customs and manners and 
superstitions 
that 
about

\vill develop similar 
ities. The reason for this, they 
maintain, is because there is 
an inherent tendency in man 
to develop culture by the šame 
stages and in the šame me- 
thods. They designate this ten- 
lency with the term “psychic- 
unitv”.

given

merely indicate 
the human mind works 
the šame everyvvhere. 

ss the belief that 
or more isolated 

time goes on they

One of the professors of the 
l’niversity of London, Prof. 
G. Eliot Smith, has prepared 
a book called “Elephants and 
Ethnologists” to prove that the 
remarkable civilization of the 
Maya Indians of South Ame
rica was merely a transplant- 
ation of the Old World center 
of culture dispersion. Prof. 
Eliot says that orthodo.v science 
is mistaken the Maya cul- 
ture was originated here, by 
the Indians themselves
quite independent of the Old 
\Vorld. —— J* S.

and
tvvo

There is a Garden
There is a garden of 
O’erlooking the Baltic 
And nearby is a tiny 
Of svveet antkfuity.

verdant rue,

cot

within,A little old lady spins 
Beside an open door;
And softly hums chivalrįc airs 
Of antiquated tore.

She lays aside her daily. task, 
To bid the sun adieu;
And gently walks a foot-worn path 
Along the fragrant rue.

As the blue sky turus to crimson, 
O’er the wide cerulean sea, 
The little old lady bows her head 
In reverent memory.

nightingale svveetly vvarbles 
an aged cherry tree;In

While a vvithered hand caresses the rue, 
Fondling it tenderly.

Queer tales are told by ancient folk,
Within the village nigh,
About the little old lady’s strangest wayf, 
Būt none can Lėti you why.

A child once boldly asked her;*
She gavę him no reply,
Būt svveetly smiled vvith a far-avvay look, 
And heaved a tender sigh.

/m_ jlx»ne Bielis.

“Oh mickle is the povv'r- 
ful good that lies

In I verba, trees, stones, and 
their true ųualities:

For nought so vile that on 
the earth doth live,

Būt to the
secret good

And nought
ei t her rock

Būt, if unknovvn, his usc- 
less to itself.

Therefore vvho thus doth 
make their secrets known 

Doth prof i t others, and 
not l'urt his

— Borneo 
Act II,

earth some 
doth give.
so rich on 
or shelf,

[Pacif|c Mid Atlantic Photo) 

Krutamu jų paveikslų žvaigždė 
Priscilla Dean.

own”.
& Juliet, 
Scene 411.

phenomen- 
a s a com-of Chicago 

and industrini center 
knovvn to be re-well 

here. lt is a romance

The story of t Ik 
ai rise 
mercial 
is too 
peated
that has fe,w etjuals in the his- 
tory of the citics of the \vorld. 
’VVay back in the 80’s a group 
of public spirited citizens, hav- 
ing the best interests of the 
city at heart, iM>ssessed a feel- 
ing that the growth \vas not 
proportional. They realizod that 
to secure the future welfare 
of the community, the right 
fucilities for popular education 
and cnlture mušt be provided. 
This feeling materialized into 
a determination to build and 
equip a great Museum which 
would make science and kno\v- 
ledge, in their most interest
ing and fascinating form, ac- 
cessible to cverv member of 
the 
sult 
we 
our
seum of Natūrai 
tribute to the memory of its 
founders. The Museum is the 
property, by free gift, of the 
people of Chicago. The build- 
ing was designed and planned 
to hold a \vorthy place among 
the monumentai structures of 
Chicago.

It is a beautiful structure 
of white Gėorgia marble, class- 
ic in design and massive in 
proportion. It is the largest 
marble building in the world 
today. It was inspired by 
Erechtheum, of Athens, 
•gienerally rccognized as 
most refined examfle of 
lonic order.

halls. The visitor on cntering 
the Field Museum, finds him- 
self at the north end of this 
hall, and from here, due to the 
symmetrical plan of the mu
seum, it is easy to find bis 
way to any of the other halls. 
Authropology exhibits are in 
the east wing of the first floor, 
Zoology in the vvest wing of 
the first floor, Botany in the 
east vving of the second floor, 
Geology in the vvest vving of 
the second floor.

The Higinbotham Hall con- 
tains the finest and most com- 
plete collection of gems and 
jewels in existence. It contains 
nearly every knovvn gem or 
precious stone, i n the finest 
cut examples, as well as cry- 

rolled

community. And as a re- 
of all this \vonderful work 
have today, right here i n 
o\vn city, the Field Mu- 

History, a

slals, deavages and 
grains. Many of the objects 
are of historical interest and 
\vorld wide reputation. A thin 
seclion of rock crystal, form- 
ing a screen, pn which is en- 
graved ‘‘The Finding of Moses”, 
is believed to be the finest 
thing of its kind in existence. 
This ra re collection is \vorthy 
of careful insptetion. The ex- 
hibits consist of Egyptian and 
classical jewelry, Greek and 
Roman camecs and intaglios, 
a remarkable collection 
jewelry from India, and 
historic American goki 
naments.

of 
pre- 

or-

the 
and 
the 
the

Exhibits
The exhibits in the Field 

Museum have been gathered 
by collectors vvho have special- 
ized in the respective depart
ments of the natūrai Sciences. 
The Museum is noted for its 
exactness and purity of me- 
thod. The material on exhibi- 
tion is becoming more and more 
appreciated for ils attractivv- 
ness, coordination, high ed- 
ucational value and economic 
usefulness. 'Fhe exhibits are 
grou|)ed into four departments 
under the general classifica- 
tions of Authropology, Botany, 
Geology and Zix>logy. All ex- 
hibits are provided -vvith brief 
descriptive lubels for the In
formation of the visitors.

The Stanley Field Hali, oc- 
eupying the nave of tbe build
ing, contains representative ex- 
hibits from each of the de
partments of the Museum. 
These exhibits are intended 
to give a general glimpse of 
the activities of 
as a vvhole and 
introduetion to 
collcctions in

Library
The purpose of the Museum 

Library, in brief, is to sup- 
plement the Museum collec- 
tions and to •facilitate the 
\vork of the Scientific Stuff. 
The library is divided into four 
sections, corresponding to the 
four departments of the Mu
seum. Th e general
r^om has files of the curivnt 
scientific periodicals 
as the 
and other publications of 
learned societies throughout 
'the vvorld. Here are also many 
general reference books for 
the ūse of those vvhęse time 
is limited. Curators of all de
partments cooperate vvith the 
library and, vvhenever neces- 
sary, spccialists ari' accessib-le 
for expęrl advice. This merely 
suggests the many resources 
of the library vvhich offers, 
for reference, free to the ūse 
of museum visitors, some eighty 
thousand bodks and pamphlels. 
This library is one that Chi
cago may well be proud of.

reading

vvellas 
memoirs, transaclions 

other publications 
societies

the inslitution 
to serve as an 
the systematic 
the exhibition

'To sum up, the entire col
lection of natūrai history is 
considered to be first in the 
west, and tbe American Indian 
collection the largest and 
finest in the ’vvorld. A visit 
here will furnish experience lo 
tlH‘ visitor miteli as to travel 
does. The articles cannot be 
done justiee in words, 
and a visit would make such 
a picture seem very minule 
and unimpivssive.

— A Chicagoan.

“(iee, būt isn’t that a beauti
ful picture?”

If there is a beautiful pic
ture i n the room you almost 
invariably make such a state- 
ment. Pictures are the first 
things tha* attract one’s at- 
tention. Yet if you will recall 
carefully, some of the homes 
you have visited, I feel sure 
that you wMl be surprised to 
find that in the majority of 
them the pictures were not 
very attractive. They were the 
cheapest and least considered 
feature of decoration. Nothing 
seems t * irritate one m ore 
than to cnter a finely furnished 
home containing expensive rūgs 
and furniture, beautiful walls 
and find among 
or three dollar 
inlaid molher of 
ing irrcparable 
Mother Natų iv.
more 
flect 
walls 
first

these a two

pearls — do-
injustice to

Bali!
when

This is 
you re- 
on the 
the eye

think, hovvever, 
likę vvould please 
that matfcer, one

astonishing 
that whal hangs 
actually atttracts 
and holds it most per-

sistently.
I do not 

that what I 
others. For
knowing more about art that 
I do can pick out pictures for 
others. Of course. there are 
people who get more pleasure 
out of a picture of little Wil- 
lie, atfed thirteen montliš, sit- 
ting in his nighties, than from 
a Rembrandt etching. Būt such 
people are probably impervious 
to art anyvvay.

To have art in the home 
does not imply that one mušt 
buy the oi’iginal works of old 
masters.

Some time ago, I happcned 
to visit a friend of mine, an 
art lover, who could if he 
wished, hang his walls with 
originals. Among his compara- 
tively fo\v pictures, there hung 
over a sofa in the living room 
a Rembrapdt giri, yelknved 
with age and mellovv and deep 
in tone in a n old framc. I 
went to examine it more close- 
ly, while m y friend smiled. 
What do you think it was? 
A hahf page cdloPed >repro- 
duction taken from lašt year’s 
“Tribūne”, mounted on a piece 
of cardboard and then care
fully covered with several coats 
of white shellac. The shellac 
had cracked a bit likę old paint 
and had hidden all the tiny 
pin points of 
duction, and 
vievvpoint you 
painting.

With a little practice any- 
one can, at an almost negli- 
gible cost, make a wall de- 
ccration which possesses some 
*)f the (juality of old paintings.

lt is also possible to obtain 
colored prints or reproductions 
of pictures which reproduce 
with fidelity the colors, almost 
to the very brushstroketf of 
the artist. They are quite cheap 
and easily obtainable.

The type of home and 
type of rooSis one has, 
termines to a great extent
type of pic,turės reųuired. In 
large rooms one does not want 
small spotty pictures since they 
tend to divide the attention 
of the ohserver and divert in- 
tercst. Furthemore, you do 
not want large pictures over- 
l>owering a smah room, be- 
cause as a rule, to properly 
vievv such largo pictures you 
mušt stand at a distance. 
In small rooms etchings or 
prints, if they are not too 
largo, as well as watercolors 
are ųuile desireable and suit- 
ablc. lt is also advisable to carry

half-tone ivpro- 
from a distant 
savv an original

the 
de- 
the

BEG YOUR PARDON,
The vvidely circulated report 

that Diek has refused the 
Presidency of the Opera Sing- 
ers and Mammy Singers l’nion 
of the World is entirely ground- 
less (and consequently vvith- 
out a firm foundation). On 
being intervk vved by our str< 
reporter, Jess I'oolin (better 
knovvn as ‘,The Boy Wonder”), 
Diek emphasized the fact that 
the report is entirely falše and 
that he believes it to l>e the 
vvork of some of his rivals. 
He stated most emphatically 
that he has at no time been 
offered such a humhle pos
ilion, the mere thought of 
vvhich he considered to be 
quite an insult. Prof. Diek, 
hovvever, is at present hard 
at vvork mastering an import
ai) t role for an operetta to be 
staged soon.

(Tickets on sale at second 
door to your right as you 
pass through the corridor. 
For more details, ask the man 
vvith the vvhite carnation, 
be knovvs. — Adv.).

The musicale committee re- 
ports that a rumor now afloat 
statės that they hav£ leased 
the Coliscum for their meet
ings. According to the chair- 

•man, the rumor is positively 
unfounded. In order to • šilence 
any outside insinualions that 
the rushing committee has 
proved negligent, he also stated 
that they already have select- 

Ied several stellar artists vvho 
vvill undoubtedly be only to 
glad to render their Services 
in putting the thing over big 
and strong.

His Days are 
Numbered

One of the fellers, vvho’s ul- 
vvays up to sumpthin** or other, 
has at lašt made a niche for 
himself in the Hall of the In- 
sane. He has amazed the shoe 
clerks and other learned men 
of all lands vvith his nevvest 
discovery as announced ijecent- 
ly in “The Wind Bag”, a pop
ular scientific publication. Ac
cording to Noah Buddy, his 
private secretary and errand 
boy, his present accomplish- 
ment vvas not attained vvithout 
the encountering of many seem- 
ingly hopekss obstacles such 
as room rent and the laundry 
bill. Noah Buddy addcd, “Prof. 
Fuzzy’s all right as the vvorld 
vvill yet learn. Outside 
of his many undesirable 
characteristics, he is the finest 
man vvho cver lived”.

Perhaps it is best to quote 
the Profcssor in regard to bis 
discovery, “M y invention is 
destined to revolutionize the 
boot and shoe industry. I liave 
at lašt reaped tbe fruit of years 
of hard toil. The vvorld has 
ahvays made a mistake in the 
proper vvearing of foot gear. 
In a nutshell, this is my idea: 
The right shoe is placed on 
the left foot. The left shoe is 
tlKn placed on the right foot. 
Novv, this is all vvrong, as even 
a politician knovvs...”

(Professor Fuzzy vvas then 
interrupted by a sock on the 
head from the guard vvho had 
-vvarned me not to converse 
vvith the Prof.).

— Noah Foolin.

It’s Here Again!
Patient, (about to “sign 

off”.) “Sorry to bring you 
out all the vvay here, Doc.”

Tony (future M. D.) — 
“Never mind. That’s perfectly 
all right, 1’11 see another lad 
elose by soon and kili tvvo birds 
vvith one-Stone”.

Words of the Wise
An able man shovvs his spir- 

it by gentie vvords and resolute 
actions; he is neither hot nor 
timid. — Chesterfield.

When vve cannot. act as vve 
vvish, vve mušt act as vve can.

— Terrence.

Let no man presume to give 
advice to others that has not 
first given good counsel to him- 
self. — Seneca.

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

Not even Hercules could 
have knocked out his brains, 
for he had none.

— Shakcspeare.

out a single theme throughout 
a room. That is, have all pįc- 
tures e.\press the šame general 
idea, for example, all marine 
pictures, laodscape, štili life, 
portraits, ctc.

Once you becpme familiar 
vvith cxbibits, fall in love vvith 
some print and buy it, you 
vvill discover that a vvhole ned
rauge of interest has opened 
up for you, and Ihe problcm 
of decorating the vvalls vvill 
become more and more person
ai, fascinating, as vvell as 
simple. — Lc Chat.

Gold-diggers!
Funny how popular one gets 

vvhen one’s folks ovvn an eat- 
ing-place. Oh, are youse guys 
mercenaiy! Referring to Diek, 
Stanley, Bill, Helen and Adele.

Ach! Chass!
Oh, vvhat a vvonderful 

German giri the Lithuanian 
maid! (or made). Referring to 
Aldonna in “Tuščios Pastan
gos”.

I W0NDER
Izzy

Dizzy
If he vvon’t

See me
On Saterdy?

— N iže Baby.

The man vvho has not any- 
thing to boast of būt his ill- 
ustrious ancestors, is likę a 
polatoe - the only thing bc- 
longing to him is under ground.

— Si r T. Overbury.

The contemplation of celcs- 
tial things vvill make a man 
both speak and think more sub- 
limely and magnificently vvhen 
he descends to human affairs.

— Cicero.

Letters vvhich are vvarmly 
sealed are often eoldly opened.

— Richter.

It may be love that makes 
the vvorld go round, būt it is 
the vvheat and beef that kerps 
us alive lo vvatch it spin.

— Anon.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

North Side
Jaunuolių vakaras

LANKAI NAUJIENŲ OFISE Moters užrašai

Klaidos pataisymas

226 kuopos jaunuolių 
rengia šaunų vakarųskyrius, 

nedėlioj
lllall, 3312 \V. North nve.

Apie smulkmenas neminėsiu, 
tilpusioje pečiau visi gyventojai turime 

“Nauiieno-Ire,,gtis ir dalvvauti jaunuolių 
Luikn^n koncerte. Jaunuoliai, lai musų kdllklllUl

kliubn, jsi- tautos ateitis. —Aras.

Korespondencijoje, 
vakarikštės dienos 
se”, kurioje buvo 
apie Joniškiečių
skverbė klaida. Ten pasakyta, 
kad dainininkai joniškiečiai — 
Augustas Baranauskas, Julija 
Norvaišyčia ir Elžbieta Jonky- 
čia
rikoje jie negyveno.

gyvenę Amerikoje. Ame-

Lietuvių bylos 
teismuose

Paskaita apie Rusija
A|x>lonia Sambroski prieš

Frank Sambroski, 
173166, divor-

I)r. šteinlierg, puikus prele
gentas ir kalbėtojas, buvęs pir
masis teisių komisaras bolševi
kams pagriebus Busi jos valdžią, 
paskui rezignavęs iš valdžios 
dėl nesutikimo su bolševikų 
vadais ir išvažiavęs užsienin, 
kalbės šeštadienyje, kovo 
Northsidėie. Division

Peter Bouras prieš Lila Bou- 
ras, bylos No. 473171, Superior 
Crt., divorsas.

Anton Buchas prieš Maudei 
Greenberg, bylos No. 47.3200, 
Superior C.rt., dėl $20,000.

Martha Tumulla prieš Paul
21 d.!Tumulla, bylos No. 473214, Su

šalėję. 1 perior Crt., divorsas.
People iMicIiael Lipsis prieš 

Charles E. Graydon, šerifą, 
bylos No. 473215, Superior Crt. 

uTncpinc naatan<rnQ”i Joseph Johantas prieš Ignatz1 UbCIUb pdbl<lllgUb A?oU, bylog No 47322O 
pakartojamos Superior Crt., uždaryti trust 

_______  deed’ą sumoje $3,360.
Frank M. Purkis prieš To-

Adomaitis, M. 
A lojimas, V. 
Bružas, J. 
Bukas, A. 
Daunoras, M. 
Dambrauskienė, P. 
Greitjurgis, W. 2 
Gascyicke, P. 
Glambauckas, J. 
Gribauskas, J. 
Katkauskis, F. 
Kirsne, J. 3 
Kučinskas, M. 
Kubilius, A. 
Kaitis, P. 
Katzenelenbogen U. 
Lechavičius, A. 
Bukauskas, J. 
Maionas, A. 
Nash. M. 
Puceta, J. 2 
Petkus, J. 
Peklis, P. 
Šimkus. S. 
Skukowski, K. 
Shimkus, C. 
Stankus, A. 
Smith M. 
Viešniauskaitė, A. 
Žablusčkaitė, K. 
Yoza vitas, M. 
žalis, J.

Office of County ( Įeik 
of (’ook County, Illinois 

State of Illinois )

18-tos gatvės apielinkėje, (>. nettą M. Purkis, bylos No. B. 
S. P. S. salėje, 1126 W. 18th 159653, Circuit Crt 
St.. vėl bus vaidinama p. Vai
čiūno komedija “Tuščios pas- ny Yurkaites, bylos No. 473- 
tangos” trečiadienyje, kovo 28 259, Superior Crt., divorsas. 
dieną. Susirinkti pažiūrėti šioj Frank J. Higgins prieš \\ m. 
vaidinimo turėtų ne tik tie, ku- A. Bobula ir Thomas Bobula, 
rie dar nematė “Tuščių pastan- bylos No. 473263, Superior Crt., 
gų, bet ir tie, kurie jau turėjo dėl $10,(M)0.
progos jas matyti. Kodėl? 1 Paul Grabovvski prieš Josc- 

Mėginsiu paaiškinti. Kuone phine Grabovvski, bylos No. 
kiekvienam musų teko matyti 1473286, Superior Crt., dėl no- 
juokingų komedijų teatre. Pa-1 tos $2117.25.
sijuokiame mes, pasilinksmina- 63rd and Halsted st. Saving 
me ir važiuojame namo, jaus- Bank prieš Geo. K. Gatsis, by- 

kad ne blogai laiką los nr. 473286, Superior Crt., 
pastan- dėl notos $16,489.61.

Agota Globis prieš Joseph A.
rim- Globis, bylos nr. 173360, Su

perior Crt., divorsas. _
Lillian Kruszynski prieš Ka

bot nei valandėlei neuž- simir Kruszynski, bylos nr. 
kad tokios komedi- 173.361, Superior Crt., divorsas. 
Tuščios pastangos,” Marta Jonelis prieš Vincent

divorsas.
Alice Yurkaites prieš Antho-

County of Cook )
Pursuant to the provisions of 

Section 34 of the Primary Elec- 
tion Law of Illinois, 1 hereby 
certify that the color of the 
paper to be used for the pri
mary ballots of the respective 
parties for the Primary Elec- 
tion to be held in the 
of Cook, 
Chicago,

Amerikiete, pirmų kartų vy
ko Europon ir garlaivy užra
šė savo knygelėje sekantį:

Sekmadienis. Begaliniai liūd
žiu. Visus artimuosius palikau 
aš Amerikoje. Delko, delko aš 
išvažiavau! Baisiai nuobodu!

Pirmadienis. Ach, kad mano 
artimieji galėtų kartu jausti 
mano kelionės smagumų, šiaip 
ji mane visai nedžiugina. Aš 
visiškai prislėgta. O vis tik 
gerai, kad pamatysiu Prancū
zija mano svajonių šalį.

Antradienis. Kapitonas — la
bai malonus ižmogus. Jisai mė
gina man smagumų suteikti. 
Be jo aš jausčiau save aplei
sta.

OLD GOLD
JUOKAI

da-

Motina: — “Kam tu leidai, kad 
tavo tas jaunas vaikinas bučiuotų 
seklyčioj vakar vakare?

Duktė: — “Aš bijojau, 
negautų slogų bučiuodamas 
prieangyj.”

kad jis
mane

Trečiadienis. Man pradeda 
patikti kelionė. Kapitonas ne
paprastai mandagus ir stengia
si kiek galėdamas man patar
nauti. Aš labai jam dėkinga.

Ketvirtadienis. Kapitonas jau 
per daug sau pasivėlina. Aš 
jam tai pasakysiu, .lis turi ži
noti su kuo reikalą turi.

Penktadienis. Kapitonas
rosi vis įkiresnis. Aš, žinoma, 
jam nepasiduodu. Ačiū Dievui!

šeštadienis. Baisi scena! Ka
pitonas siek i nčja be manęs ne
galįs gyventi. Jeigu, sako jis, 
aš nepadovanosiu jam savo 
meilės, jis susprogdins visų gar
laivį su 2CMM) keleivių. Baisu!

Sekmadienis. Ačiū Dievui! Aš 
išgelbėjau 2600 žmonių gyvy
be. Ė.

I’ofpsorius: — “Deimantas 
kiečiausia žinoma substancija, 
perkerta stiklų.’’

(’inikas: — “Stiklų Mano 
las, deimantas nei padaro antspaudų 
moters širdyje.”

yra 
.lis

mie-

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tua — 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 ’’

MOKYKLOS N URS®, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURft- 
TU ŽINOTI ŠITA

CHEVROLET

Didžiausias Pripažinimas J
/

Ketvirtadalis Miliono

KALBĖDAMA aukitesnAe mo
kyklos merginome apie asme
ninę higiena, patyrusi dietrik- 
to nuraė pasak?:

"Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemų norma
liame stovyje. Normalia mank- 
Minimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukėtą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesningumo.”

Nujol galit vartoti nežiū
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
butelį namie. 

«■* '•* "" ' —*■ a i ■ i

You, too, 
can have 
cleaner, 

i brighter 
Į and 
A prettier 
įl Furniture 
U Ūse

damiesi, 
praleidome. “Tuščios 
gos” bet yra kitokios rųšies vei-. 
kalas, kuris reikia skirti 
tų komedijų rūšiai.

Teatre sėdėdami mes juokia-, 
mėms, 
mirštame 
jos, kaip 
užduotis yra pasakyti labai rim- Jodelis, bylos nr. 173362, Šil
tos ir karčios teisybės, ir tur pCrior Crt., divorsas.
būt ne vieno iš musų vaidentu-, Marie Narbutas prieš Checker 
vėn, jau kuriam laikui praslin- |'axj Co. ir Cecil \V. Preston, 
kus po vaidinimo, sugrįždavo bylos nr. 473363, dėl $10,060. 
matytas vaidinimas ir išsiver-j Josephine Mytis prieš Leon- 
ždavo žodžiai: 0 visgi velniava arrf Mylis, bylos nr. B. 179738, 
su tuo musų gyvenimu! . |Circuit Crt., divorsas.

“Tuščios pastangos", man ce]ja Lubejko prieš John 
rodosi, yra žymiausia komedija, į Lubejko, bylos nr. 173395, Su- 
koki tik buvo vaidinta Ameri- i p8rjor Crt., divorsas. 
kos lietuvių scenoje, bent kiek1 
aš jų mačiau.

Yra žmonių, kurie Sako, kad T 
vaidintojai išpildys savo užduo
tis deramai, j 
nimui tinkamas. Kiti vėl sako, 
kad ir menkesnės vertės vei
kalą galima iškelti, jei vaidin
tojai verti artistų vaidintojų 
vardo. Kieno tiesa, 
klaida - nežinau, 
“'rūsčios pastangos” 
teatre padarė į publiką tekio j- 
spudžio, jog vaidintojai gali bū
ti patenkinti, ir žinau dar, kad 
jos padarys ne menkesnį įspū
dį trečiadienyje, kovo 28 d., 
C. S. P. S. salėje, 1126 W. 18th 
Street. Reporteris.

jei veikalas vaidi- Kaminsky,

o kieno 
Bet, kad 
Goodman

Julia Jonikas prieš Antanas 
Jonikas, bylos nr. 473107, Su- 
perior Crt., divorsas.

Bert ha Kaminsky prieš Leo 
bylos n r. 473602, 
t., divorsas.

Anna Pajauskas prieš Gustav 
Pajauskas, bylos nr. B. 159910, 
Circuit Crt., divorsas.

Marcella Luchunas prieš John 
Luchunas, bylos n r. 4736.32,

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

APSAU- 
GOKIT 

SVEIKATĄ v

SI ŠITUO KASDIENINIU 
PAPROČIU

Keiruliarift vartojimą* antisentiko kaip 
Severą» AiiIim-phoI yra avarbuH apsaugo- 
Mmaa skaudamos Kerklės ir kiti) U frau- 
<l<)iiaviint| taip pavojingų dabar. (,’lara 
L'rban, R<>Hwell. Texas. raAo: “Anti- 
;« pkoi visuomet randas mano namuose. 
M<h vartojam jį kaadien burnoM Hkalavi- 
mul. <lel ita.vdymo dantį) smegenų ir pa
derinti kvapi) ir dei apsisatifojimo ližei- 
kritimu," Nepalyginama* burnos *kalaii- 
tojaa. Pasaldina kvapų. Visose vaistyto
se 60c.

SiCįVEP^t
ANTISEPSO

The Common Sens? Health Hubtt

Cend for 
□ample

Bandymui buteliukas 
dykai. Reikalaukit. W. 
F. SEVERĄ CO.. Dept. 
A. Cedar Rapida. Iowa.

County 
X

outside the City oi | 
the City of Chicago 
the Town of Cicero:

and the. Viliūge of Summit, on 
Tuesday, April lOth, A. D.,l 
1928, shall be as follovvs:

Democratic Party   Pink 
Republican Party   White 
Indepentend Republican Blue

In vvitness vvhereof, I have, 
h eremito sėt my h and and a f-’ 
fixed the seal of the County of 
Cook, this 22nd day of March, 
A.J)., 1928.

ROBERT M. SWEITZER, 
County Clerk of 

Cook County, Illinois
(Seal)

25<
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
danty 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25*
THEJINGLE BELEES

I ...............

JOSVS T n TOkVOLOOS-
MOP G)€IC- I GU0ŠS SHC'S*

Naujų Chevroletų 
Yra kelyj nuo sausio 1 dienos

The COACH 

*585
TheTourlng Jjnr 
or Roadzter . .
The
Coupe............ JZfJ
The 4-Door $4^*7 C 
8ed«n............ O /3
The Sport S/ZZJC 
Cabrioiet . . . 003
Thelmperial CJ 
Landau .... Z
UtilkyTruck $495 

(Ch<u«ū Only)
LlghtDellvery$375 

(Chaszh* Oniy) 
Ali price* f. o. b. 
Ftint. Michigan

Chevrolet turi

Devyni milionai žmonių 
matė Didesni ir Geresnį 
Chevrolet į pirmutines 
tris dienas, kaip jis buvo 
publikai parodytas! Tūk
stančiai yra dastatoma 
pirkėjams kasdie! Ketvir
ta dalis miliono jau dabar 
yra ant kelio! Ir jo popu
liarumas didėja kasdie, 
nes jis yra vienodesnis, 
stipresnis, gražesnis — 
lengvesnis važinėti, pato
gesnis — ir pigesnis! Dar

niekad pirmiau istorijoj 
Naujas Chevrolet nebuvo 
taip entuziastiškai sutik
tas — nes nei vienas nau
jas modelis neturėjo to
kio puikumo, veikimo ir 
rųšies! Atsilankykit — 
pasivažinėkit su šiuo sen
sacingu nauju karu. Da- 
sižinokit kodėl jis yra vi
sur giriamas kaipo pasau
linis patogiausias pigia- 
kaina automobilis.

departamentą. Kuomet jų* atsilankysit pas mus ar pas kitus Chevrolet 
verteivas, reikalaukit lietuvio pardavėjo

Atlankykit arčiausį Chevrolet Vertelgą

lietuviu

SOUTH
Orme Fios. & Sheets Motor Co. 

65512 Cottage Grove Avenue 
Superior Motor Sales 

•>943 S. Halstcd Street 
S. & M. Chevrolet Company 

8622 Comrnerciul Avenue 
Vanderploeg & Rietveld 
South Holliind, Illinois 

Warme Motors, Ine.
Chicago Heights, Illinole 

Young & Hoffman 
1709-11 W. 96th Street 

Argo Motor Co. 
7410 Archer Avė.

Summit, IllinoU
Ashland Avenue Motor Sales 

6436-42 S. Ashland Avė. 
Barron Mauloff Chev. Sales 

2839-43 West lllth St. 
Baurnan Chevrolet Sales 

8516-20 Archer Avė.

Caley Brothers 
10638 S. Michigan Avenue 

F. L. Crawford Motor Salea 
9821 Cottage Grove Avė.

Ducy Chevrolet Co. 
4741 Cottage Grove Avė. 

Spooner Motor Sales 
Harvey, Illinois 

McManua Motor Sales 
6711 S. Western Avė. 

Michigan Avė. Chevrolet Co. 
2234 S. Michigan Avenue 

Nieburger Chevrolet Company 
7744 Stony lalanti Avenue 

A. J. Osterbeek Motor Co. 
7541 S. Halsted Street

NORTH 
Mi!waukee Avė. Motor Sales 

2504 Milwaukee Avenue 
812 Diversey Parkway 
Nelaon Chevrolet Sales

Pa Jingle Leis Loose a Sage Remark.
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Tarp Ghicagos 
Lietuvių
Paskaita

Paskaitų duos “NaujienŲ” re
daktorius P. Grigaitis penk- 
atdienyje, kovo 23 d., Lietu
viu Auditorijoje; pradžia S 
va landiy

Teisybę pasakius, daugunir 
musų šiandien tapome taip 
mandrųs, kad jokios paskaitos 
nebereikalingos mums. Ar gi 
mes nelankome reguliariai kin
tamųjų paveikslų teatrų? Ar gi 
nesame girdėję apie Paul Asb? 
Ar gi nepasakė paskutinės 
svieto mandrybės politikos 
klausimais musų precinkto vir
šininkas — saliunininkas Rau
donasis? Ar gi mes neišdisku- 
suojame platesnėms ]x>litikos 
ir įvairių istorijos klausimų, 
kai paliaujame pokerį kazira- 
vę?

Pilnai sutinku, kad dauguma 
iš musų esame “up-to-date”. 
Bet, žinote genis margas, o 
svietas dar margesnis. Taigi 
dar atsiranda tokių žmonių, 
kurie jaučiasi ne viską žinan
tys, kurie jaučiasi, kad ir iš 
praeities įvykių jie gali kai ko 
pasimokinti.

Todėl P. Grigaitis ir duos 
paskaitą apie Franci jos revoliu
ciją penktadienyje, kovo 23 d. 
Lietuvių Auditorijos svetainė
je. Pradžia 8 vai. vakare. O 
Grigaitis moka aiškinti įvykius 
taip suprantamai, taip įdomiai, 
kad senesnieji įvykiai pasidaro 
lyg nauji, negirdėti, reikšmingi. 
Kurie norite išgirsti įdomią 
paskaitą, atsilankykite.

— Vienas Rengėjų.

18-tos gatvės apie- 
linkė

Mirė Rukšlelių kūdikis.

Pereitą penktadienį Antanas 
ir Antanina Hukšteles, 212 i S. 
Halsted st., susilaukė dukters. 
Garnys atnešė jiems gražią, di
delę 13 svarų dukrelę. Tėvų 
džiaugsmas buvo neapsakomas, 
'lai buvo pirmasis jų kūdikis. 
Tiesa, virš metų atgal jiems 
gimė kūdikis, liet nelaimei ir 
tėvų liūdesiui, gimė negyvas. 
Tad labai džiaugėsi sulaukę, 
kaip išrodė, sveikos ir tvirtos 
dukrelės. 'Pečiaus tėvų džiaug
smas buvo neilgas, jis greitai 
pavirto i ašaras ir begalinį nu
siminimą: durkelė pasimirė va
kar ryte. Suprantamas yra tė
vų sielvartas.

Laidotuvės bus rytoj, 9 v. 
ryte iš namų į šv. Kazimiero 
kapines.

Antanas Rukšlelė yra vedė
jas National Tea Co. sankro
vos 1907 So. Halsted st. Abu 
su žmona yra nemažai darba
vęs! vietos scenos mėgėjų drau
gijose. — S.

Bridgeportas
Žinomas Bridgeporto biznie

rius Lieppa, antradieny, apie 2 
vai. po pietų, važiavo iš Tau
tiškų kapinių savo nauju Stutz 
autu, už kurį buvo mokėjęs 

■s2,7t(). Važiavo gana smarkiai. 
Prie geležinkelio bėgių prisiėjo 
pravažiuoti pro šąli kito aulo- 
mobiliaus. Nebegalėjo suvaldy
ti, apvirto, Stutz sudužo, gero
kai sukrėtė patį Lieppą ir jo 
žmoną ir įlaužė pelies kaulų p. 
Martinkui, dalininkui l’niver- 
sal Shoe Co.

'I-rys piktadariai pereitą ne- 
dėldienį, apie 11 vai, naktį, 
prie 29 ir Fmerald avė., pa
stvėrė p. Adomaitį, įsitraukė 
elėn, atėmė' laikrodėlį, pinigus, 
nuvilko overkautą, švarką, nu
avė batus, perskėlė lupą ir pa
leido vienmarškinį. Adomaitis 
gyvena prie 33 ir Union avė., 
yra jaunas vyras, negirtuoklis.

— Reporteris.

Reporterio padaužos 
pastabos

Kaune susitvėrė komitetas 
mn rikiečių doleriams priimti 
ubą pasitikti. O kad galima bu
tų priimti amerikieėių dolerius, 
tai ir reikėjo sutverti komite
tas. Komitetas pasitiks ameri
kiečius su doleriais ir priims. 
Kaip ir turėjo būt, komitetas 
usideda iš 100 n u oš. fašistų. 
\merikos fašistai ir pusfašis- 
'iai, suaugę >** turi-
ų pasinaudoti šia reta proga.

♦ ♦ ♦

ležednevnos karnarotas, Kvai- 
ovičius, šiur, gaus guzą pilve 
bešaukdamas “ratavot SLA. iš 
prapulties”. Tas komšė pats ne
priklauso SLA., bet kiek dru- 
•is skerečiojasi ir savo davat

kas ragina “ratavot.”
♦ ♦ ♦

Mes žinome, kodėl bolševikai 
tori “ratavot” SLA. Kadangi 
šsisėmė bolševikų pinigų šalti
nai, o Maskva irgi jau nebe- 
luodu subsidijų savo pragaištin
gai propagandai varyt, tai mu- 
;ų bolŠKvikėliai gretinasi prie 
SLA. iždo. Mat SLA. organiza
cijos centro ižde yra milionas 
talerių. Dabar jie susirūpino 
•entro valdyba. Jie skelbia, kad 
’.enoji valdyba yra ‘‘no gud”, ir 
"eikią išrinkti tokia t. v. iš ta- 
an-ščių bolševikų, kuri tarnaus 
’U reikalams. Išsirinkę Pildo- 
nąją Tarybų iš savųjų tavorš- 
čių, jie greit paskelbs diktatu- 
•ą organizacijos nariams. Tada 
tas organas virs Maskvos orga
nu, o iždas bus melžiama kar
tule ‘‘darbininkų revoliucijos” 
’arbuotojams. Jie sakys, kad 
lidžiuma taip nutarė ir viskas 
bus “orait.”

♦ ♦ ♦• •
Bet maža kas klauso bolševi

kų agitacijos prieš dabartinę 
Centro Valdybą. Nariai žino, 
kas yra per vieni tie bolševikai 
r ko jie siekiasi. Visas svie
tas žino bolševikus kaip žiur
kes, kurios taikosi įsigauti 
ikininko aruodan ir ten pada
lyt netvarką.

* * »>
Kovo 14 d. Kvailovičius savo 

’ežednevnos laidoj apšmeižė

IRENA ONA RUKšTELIUTĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

kovo 21 dieną, 11 valandą ry
te, 1928 m. gimusi kovo 16 d., 
š. m., paliko dideliame nuliūdi
me tėvus Antaną ir Antaniną 
.Rakštelius ir artimus gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 2124 
S. Halsted St.

Laidotuvės įvyks penktadieny 
kovo 23 d., 9 vai. ryte ii namų 
j Šv. Kazimiero kapines.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti musų dukrelei pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nubudę liekame,
Tėvai.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Kadžius. Tel. Victory 
4088.

178 kp. narius, kurioje bolše
vikai neturi didžiumos. Jisai 
sakė, kad kuopos mitingo daly
vavę apie 9 nariai, o balsų bu
vę už senąją valdybą paduota 
15.

Kovo 19 d. jisai susiprato 
kaip tas rusas su pipke į šiau
dus įlindęs ir kluoną uždegęs. 
Jisai jau prisipažįsta, kad ne
tiesą parašęs. Turbūt pabijojo 
‘‘šviesaus” teisėjo veido. Sar
matos ir sąžinės, žinoma, pas 
tokius politinius perkrikštus, 
įeiti,, 1>. Kvailovičius, ne k>uti 
negali, bet deja, čia ne Mask- 
vit, o Cliicaga, tai reikia savo 
kailį saugoti. Bet negana to, 
kad jisai prisipažįsta melavęs, 
jisai iškolioja savo priešus ir 
savo darbus suverčia ant kitų 
žmonių galvų.

Silpnapročiai visuomet turi 
Dalinkimo meluoti. O pas bolše
vikus, jei ne visi, tai didelė 
didžiuma lokių yra. 

♦ ♦ ♦
Kvailovičius labai mėgsta, ži

noma, be melo ne žingsnio, 
priklaišįi0ti sociali i štai n s (jisai 
sako “cicilistams”), kad jie 
esą sėbraujasi su sandariečiais. 
Bet pažiūrėkime kaip bolševi
kai sčbraujasi su sandariečiais. 
Sandarietis Dr. Graičunas net 
ir savo kandidatūrą ištraukė ir 
atidavė savo balsus Salaveiči- 
kui, bolševikų kandidatui į 
SLA. viršininkus.

Bolševikai turėtų būti dėkin
gi Graičunui už tokį jo pasi
šventimą Maskvos davatkoms.

North Side
Sekmadienyje, kovo 25 d., 

northsidiečiai rengia demonstra
ciją ir masinį mitingą kaip 2:30 
vai. po pietų. Kalbės kongres- 
manas Kunz, gen. superint. 
Szymczak, atst. Lipka ir kiti. 
Bengia North West Side lietu
vių politiškas kliubas.

—Jaunas Korespondentas.

A + A
JUOZAPAS VIL1UŠIS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu, 
kovo 20 dieną, 11:30 valandą 
vak., 1928 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Tauragės apskr., Upynos pa
rapijos, Galvičių kaimo, paliko 
dideliame nubudime brolį An
taną, broliene Mikaliną, bro
lienę Petronėlę Jocienę, brolio 
dukterį Stefaniją Viliušuitę, 
Lietuvoj sena motinėlę ir du 
broliu Antaną ir Kazimierą, se
serį Oną iv gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 4601 South 
Paulina St.

Laidotuvės įvyks subatoj, ko
vo 24 dieną, 8:30 vai. ryte iš 
namų j šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę liekame, 
Brolis, Brolienės, Brolio 
Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius M. A. Ežerskis. Telefo
nas Ęoulevard 9277.

A + A
ANTANAS KINDERIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu, 
kovo 20 dieną, 1:10 valandą 
ryto, 1928 m., sulaukęs 32 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskričio, Kaltinėnų valsčiaus, 
Milaičių kaimo, paliko didelia
me nubudime moterį Oną, po 
tėvais Blažaitė, seserį Juzefą, 
brolį Juozapą, Pennsylvania 
valstijoj ir švogerj Kazimierą, 
o Lietuvoj motiną, brolį ir bro
lienę. Kūnas pašarvotus, ran
dasi 835 W. 34 PI.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
kovo 24 deiną, 8:00 vai. ryto 
iš namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kupinės.

Visi A. A. Antano Kindurio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jas paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nulipdę liekame,
Moteris, Sesuo, Brolis, 
švogeris ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauju gra
bo rius S. P. Mažeika, Tel. 
Yards 1138.

PRANEŠIMAI
Visi Naujienų Spulkos nariai ma

lonėkite priduoti savo knygutes j 
Naujienų ofisą dėl patikrinimo nc- 
vėliaus, kovo 28 d., 1928 m.

Vilniaus Vadavimo Komiteto mė
nesinis susirinkimas įvyksta ketver
ge, kovo 22 dieną, 8 vai. vak., Lietu
vių Auditorijoj.

Visi nariai ir draugijų atstovai 
prašomi atsilankyti, priimti raportus 
ir aptarti keletą kitu svarbiu klau- 
simų. ------ Valdyba.

Pranešimas Cicero Liet. Raudonos 
Rožes Puft. Kliubo extra susirinkimas 
įvyksta pčtnyčioj, kovo (March) 23 
d., p. W. Lukštos svet. Yra daug 
svarbių reikalų, musų vakaras ‘Auš- 
rosSunus” kovo 25 d., — porą dieni} 
beliko. Prašome narius grąžinti ne
parduotus tikietus tam teatrui, ne
grąžintus tikietus vokuosime parduo
tais. Valdyba B. Tumavich.

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

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musų patar n a v 1 m a s 
aidotuvėse Ir kokiame 
reikale, visuomet ast* 
danžinlngas ir nebran 
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
•įkyriu.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

S. 0. LACHAVICZ
Lietuvis Grpborias ir 

Balzamuotojas

2314 W 23rd PL 
Ckilago. III

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

Sgnpatiškas — 
^Mandagus —

■ Geresnis ir Pi- 
gespis Už Kitų 

w Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
1605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4147 So. Fairfield Avenae 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct„ Cicero • 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

<201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

Lietuves Akušeres
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 
AKUŠEREA

3252 South Halsted Street

Viršui Unlversal
State Bank .... 

Mnterye ir mergi
nom kreipkitės su 
-eikalais nuo 12 iki 
4 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKUSERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u Se
rijos koleg i j ą; 
ilgai nrakt i k a- 
vusi 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 merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagclbą. 
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
y vai, vakare,

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

Atsiminkit Balandžio 22 d., Bus 
Nedėldienis. Tą dieną bus ART. 
BABRAVIČIAUS Išleistuvių Kon
certas, Lietuvių Auditorijoj.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS1
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- 
renuia teisinprai Jikiniua. Viauoae ut- 
Hitikimuose i na v i mu» daromas,
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Ncdčlioj 10 iki 1 vai. po. p.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

. C > • • •
Phone tjoulevard 6487 

4649 South Ashland Avenee 
ir 805 East 47th Street

Phone Kenwood 1752
Praktikuoja 20 metų

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 78?o 
Retu 6641 South Albany Avenee 

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

riiuilf) \ 'tvidl *)&&&

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868
, . CHICAGO. ILL

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

TeL Kenwood 5107
V a 1 a n d oi

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas 

2559 West 63rd Street 
Cor Rockwell St 

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

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS
• X-Ray Laboratorija 

7054 S. Weatern Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 6:10 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M 

CHICAGO

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvraukee Avenue, Room 209 

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

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 
(litrą Holėtini šviesa it diathermia

Res. 6690 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Caną] 0267
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicaco. IU

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptięko* 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos 

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas i 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. MARGERIS
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483 
Nuo 12 iki 8 po pietų. Nuo 6:30 iki1 

18:80 v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Lietuviai Daktarai
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9ikl 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:80 ▼.
4608 South Ashland Avenue 

( Netoli 46th St. Chicago, IU.

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 8.
Prospect 1028

Res. 2859 S. Leavit St., Canal 2880 
Ofiso valandos 2 Iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti
Ori no Tol Victory 71HH 
Itez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3243 So. Halsted St.

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

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Re«. 3201 South WaJlace Street

____Įvairus Gydytojai
GYDO

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

DR. J. W.8EADDETTE
VIRėUl ASHLAND STATE BANK!

1800 So. Ashland'Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:39 iki 4:30 v. po pietį*

TELEFONAS CANAL 0464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Kez Te!. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas j 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3112 So. Halsted Stw Chicagv 
arti 31st Street

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

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 20 metai — — 

Ofisas
4729 South Ashland Avenue, 2 labo* 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų Ugą 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenae 

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

Ras. Telephone Plaza 8200

orTherzman
- Iš RUSUOS -

Gerai lietuviams žinomas per 26 n> 
kaipo'patyręs gydytojas, chirurgai* i» 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek 
Iros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
It25 VV. 18tb St. netoli Morgan Si
V alandos: Nuo 10—12 pietų i* 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 3110 

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 648^

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvrankee 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. Norwell’s aptiekos, 

kampas 46 Place.
Atsineškit šj skelbimą, gausit $2 

pigiau ui visą dantų darbą.

Mes užtikrinant jums 
gerą dantų darbą 

šeši mėnesiai dėl 
iSmokėjimo. Ne- 
reik nieko įmo* 
keti, nereik mo- 
keti nuošimčių. 
Jūsų dantys pa- 
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad Jum* reikės 
mokėki:

$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 Roąue
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė. v 
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7bb9

Įvairus Gydytojai
DR. G. L. MADGE

DENTISTAS
Dykai egzaminacija. Be skausmo 

ištraukimas
Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9 

4930 W. 13 St., CICERO 
Tol. Cicero 49

Advokatai
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 
Roulevard 2SOO

Namu Telefonai Repoblir 9728 
.. ..... . .. ......... . . i -- " i —«——.• 

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 Pitnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v p p.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1311

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washingtou and Clarks Sta 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 889S

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa* 
skyrimo telefonu.

JOHN B. 80RDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd SI. nuo 7—1 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

A, A. OLIS
ADVOKATAS

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

V&k&riiis
3241 South Halsted St 

Tel. Yards 0062
7—9 va) vak. apart Panedėlio ir 

Pitnyėioa

Miscellaneous
įvairus

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

ATYDA Lietuviams dėl gerų le- 
daunių. pledam ledaunes.

Atsišaukite
CARBONDALE MACHINE CO.

222 W. Kinzie St
Superior 2055-56

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

GREAT NORTHERN RAILWAY
Patarnauja agrikulturiniame cent

re Minnesota, North Dakota* ir 
Montana. Renduokit arba įsitaisy
kit nuolatini gyvenimą kur gyvulių 
ir javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washington ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JĖŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny- 
gutės arba smulkesnių informacijų 
ile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 

Dept. 459, Great Northern Railvvay, 
St. Paul, Minn.

Business Service
Biznio Patarnavimas

atyda budavotojams
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

PERKRAUSTOME 
į visas miesto dalis, nebrangiai.

HARVEY & CO., 
Not Ine.

1357 W. Lake St. Monroe 0056
Vakarais Monroe 6629 

.(Coutinued ou puge 8).
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Biznio Patarnavimas

Real Estate For Sale 
N a m a i-žeme Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

(Contlnued from page 7)
PERKAME

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

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

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

Lietuvos Paskolos Bonus
Mokame

Augščiausias kainas 
Del informacijų kreipkitės 
• asmeniškai ar laiškais.

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

C. MOSER 
625 West 48th Place 

Yards 1034

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chlcago, III

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

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

PRIEŠ pavasarj namų taisymą 
plasterinimą arba lopymą, nerštai-1 
some ir malevojame. Atsišaukit ar
ba telefonuokit.

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

AR ŽINAI APIE
15-kos Metų Paskolas, l Mtg. ?

Sužinok apie jas pas

J. J. Hertmanavičiu
809 West 35th St.

(Fabian X Co.)

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų

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

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turėti norą dirbti.

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

I Michigan Avė.

Business Chances

PARDAVIMUI grosernė geroj vie
toj. Priežastis pardavimo — tėvas 
mirė, yra mergaitėms persunku už
laikyti. 221 W. 62nd St.

PARDAVIMUI barbernė dviejų 
kėdžių arba pusė, pigiai. 2404 W. 46 
l’lace.

SPECIALIAI! SPECIALIAI 
Buick Master Six Sedan ........... $495
Hudson Coach .............................. $375
Nash Coach .............................. $675
Buick Sport .............................. $850
Oakland Sedan ..............   $650
Mes garantuojam, kad visi karai yra 
A-l stovyje. Atdara vakarais ir ne
dalioj, Faget Buick Co., 4400 Archer 
Avė.; Virginia 1200.

TURIU bizniavą lotą ant 61st PI.
ir Kedzie. Parduosiu arba mainysiu Pntarimoa DiiLliLrai 1ant namo. Turiu keletą namų ant -TclVariIIldS I. UUllKcU.
pardavimo labai pigiai. 4617 South 
Paulina St. Boulevard 9799. Stanislo
vas Marozas.

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

PARDUODU cigaretų ir saldainių 
krautuvę su pagyvenimui kambariais. 
1600 S. Union Avė.

KENDŽIŲ KRAUTUVfi ir Soda 
Fountain, cigarai, cigaretai, 4 pagy
venimui kambariai. Pigi renda, il
gas lysas, 2815 W. 38 St.

PARDAVIMUI saliunas su ar bo 
namo. Geroj vietoj. Priežastis — 
vyro mirtis. 4601 So. Wells St.

Visi sako ir žino, kad su pirki
mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu — 

MAINYSIU savo bungalow arba 2: VISADOS yra patartina kriep- 
ar 3 flatų namą j faim 
ir kitką, 2031 W. 35 St. 
te 0901H

popie ravi mas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge- ■ 
riausį darbą. Atsišaukit pas mus dėl 
I ' .
skaitliavimus.

NORTHMORE UPHOLSTER1NG 
SHOP,

6409 North Leavitt St. 
Tel. Briargate 6815

UPHOLSTER1NG 
pertaisymas,

geriausio patarnavimo. Suteikiam a^p-;
Kas reik dastatom. i

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

Lino ir 2-ro Morgečio
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

REIKALINGAS kriaučius prie mo
teriškų ir vyriškų drabužių. 6135 
Harper Avė.

REIKALINGAS pusamžis darbi
ninkas ant farmų kuris mėgsta far
mų darbą. Wm. Klovas, R. R. 3, 
Thorp, Wis.

Pardavimui pigiai saliunas, geroj 
vietoj prie dirbtuvių, svetimtaučių 
apgyventa. Nepraleiskit šitą gerą 
progą. 461 W. 43 St.

PARDAVIMUI soft drink parlor.
Labai pigiai. 3352 S. Morgan St.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $2001 
arba $300, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite į 12 valandų, i

Special Bargenai
HUDSON eoaeh. 1920 ..........................
Chevrolet Landeau sedan 1927 ------
BUICK 25 *e<l/in Mstr (I ....................... ..
PACKAUD Sglo n wdan .................. —
HUI'MOIHLE l.'V’A *e<lan. kaip naujas 
PA1GFJ 1925 sjioi. sedan ................. ....
CO1.E K sodan 1920 ............................ ..
VVILLYS-Knight '924 Toli r. Cal. Top. 
Jewott 1926 Toiir. Cal. Tbp 

Dar 150 iAsIrinkimui — 
iAmokėjimal* 

7001 H. Halsted V:

»395 
S325 
$4 25 
$386 
$276 
$426 
$360 
$186 

........ -...... $96 
ca*h arba

Vinc*nne* 9447

BUICKS 1928 NEW rtn/r/ •! • z\ ____i___20% iki 30% sutaupysit
Taipgi 100 dauginu geru* vertės Chryale- 

rių, Nash, Dodge*. Hudsunų, Oakland*. lleo*. 
Chevroleta. Cadiilne* ir (t. Visi karai ga
rantuoti. lAinokėjiniai*. Visuomet atdara.

2701 W. Madison

mą, lotą, biznį ties pas
. Tel. Lafayet-, S. L. FABIAN & CO.

SAVININKAS maino savo Karužą ’ 35th St., ChlCagO
48 karų ir 6 kambariai šalimais fla- ___ Bulvarą 0611-0774 
tas, Lyso nėra, galit tuojau įstoti > ^V.^^ĮNOS YRA £kMOS, DĖLTO 
biznį. Rendomis įplaukų į mėnesį, KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS. 
$450, biznio daroma apie $1500 j mė- -------------------------------------------------
nosį. Mainysiu j 2, 3, arba 4 ” ‘ 
namą, bile kur South Side.

Atsišaukite,
6412 S. Campbell Avė.,

Tel. Republic 7201

Real įstate For Sale

EXTRA MAINAI
i IŠSIMAINO 3 puikus mūriniai na-

— — —------------------------ i mai, su vėliausios mados įrengimais
vmc-aron •enani*.’ ir at*akan(».anri vartotą šitų visų namų kaina $53,.>00, pai- 

karų pardavinėtojai, 100 garantuotų vartotų GUOSIU pigiai arba mainysiu ant <tl- 
Kjo.p,,kalrailrcp& (’esnio namo’ Karadžiaus, arba road
$'4009. Mo* turimo karų kuri* tinka vi*o- hOUse. kicm* reikalams. Ca*h. ttmokėjlmaia, mai
nai*. 6811-13 Rn. Halsted St.

M & K Motor Sales

nalų BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 

i 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

JŪSŲ SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

! kambarius, octagon frontu, bunga- 
IšSIMAINO puikus bizniavai na-pow, prie Belmont ir Central, karštu 

mas su bizniu, ant Archer Avė., mai-1 vandeniu šildoma, puiki transportaci- 
nysiu ant privačio namo nepaisančia. Yra paimti į mainus, parduosiu 

: jūsų kaina, išmokėjimais.
IŠSIMAINO naujas muro namas' ( ANDERSON,

Marcjuette Manor, po 6 ir 6 kamba- i 4058 Lawrence Avė.
rius, 2 karų garadžius, namo paran- Pens. 8493
kūmai vėliausios mados, mainysiu-------------------------------------------------

BUICK sport touring, 4 ratų bre-1 ant bungalow, cottages, arba ant DAunAViMTTr a cl*., *kiai, $295. be I.uxe Motors, «9.37 S.; senos mados namo. m PARI..AVla .K
]a_ 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,

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

Dt'TVAi^ Ac 1 v* I pigiai visi intaisvmai biznis iš- REIKAL1NGAS Real Estale ma- , . ■ .. . s
nageris, kuris galėtų tvarkyti ofisą dirbtas per llgUS melus, renda 
ir kontroliuoti selsmanus. Suteiksi- n;.ri

REIKALINGAS Real Estale ma-

MALEVOJU, dekoruoju. Nebran- Industrial Loan Service, i",'’,,. ^,0,,)>f7“vimų is se,"ui is^iKtos 
na kainos, gauk.ll mano aptartha- 1726 w chka(!0 Ave> Pnsimatykil su
[?i?- «!;<)*'• Ven^on’sJv*. ’l Kampas Herm.Uee Ava HUTCHINSON

gios kainos,
vimą.
Park Blvd., Wellington 3377.

3352 So. Halsted St.
Phone Yards 6751

Halsted St.

PLL'MBERIS — garo ir karšto, 
vasdens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

----------------------- 7-7---------- ;iMorgičiai pirmi ir antri!
6 nuošimčiais padaromi j 24

■1377 Archer Avė.

ATYDAT LIETUVIŲ
Atliktt «avo mslerojlmą ir dekoravimu per 
ekspertu*. Dykai apMkaiiliavtma*. Nuo lai- ' 
ko arba kontraktairn* darbas. Važiuojam 
bile kur Chlcaroj arb priemi<>*<'iuo*e.

J. J. SHAKE.SMAEH 
949 Milwaukee Avė.

Brun*wick 7397

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

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

REIKALINGAS bučeris mokantis 
savo darbą. Atsišaukite. Chas Rad- 
well, 6110 So. State St.

REIKIA salesmenų pardavinėti 
i malt syrupą, plačiai išgarsintą Chi- 
j cagos grosernėse. Naujienos, 1739 S.

i rrr.. ni-.ns' « A- -i 1 1 Halsted St. B()X 1053.HELBERG Bros, turi pimjnj pas- j 
( kolinti dėl 2 morgičiu už 4% komišo. • 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8,

PIRMOS klesos karpenterystes 192 N. Clark St. Dearborn 4020.
darbas. Užganėdinimas garantuoja- j 
mas.

PABDAVIMUI bučernč, geras 
biznis, geroj vietoj, prie South 
Kedzie Avenue, ne'toli 55 St. 
Turi but parduota šią savaitę. 
Puiki proga tinkantiems 
nėms.

žmo-

Tel. Kedzie 7166 PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už nuošimčio ir lengvais išmokė- 

val.
MARKS MOTOR SERVICE 

Abelnas pristatymas siuntinių ir 
pilnų vežimų. Greitas patarnavimas 
bile kur.

819 W. Adams St. 
Monroe 1946

| jimais. Paskolas suteikiam į 24 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD, 
2231 West Division St. 

Tcl. Armitage 1199

Help Wanted—Female
parbininkiŲ Bcikja

REIKIA moterų indų plovėjų, turi 
but patyrusios.

1169 S. Halsted St.

Atsišaukite
38x4 So. Kedzie Avė.

Lafayette 6716

■ L"" _L _ .. ""FU”". J-_____ _______ !

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

MES MOKAME brangiai už jūsų 
senus

KARPENTERIS generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Krank Keliam čt Co., 855 W. į 
541 h St. Boulevard 0536.

MALEVOJU, popieruoju ir calcini. 
$5 už kambarj.

Telefonuokit
Diversey 5067

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGIČIAMS

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

GEORGE KOPPEL 
2739 West Division St. 
Phone Brunswick 8968

Pigios
Taipgi

be

MALEVOJU, ĮX)pieruoju, craftex, 
tilfany darbas garantuotas. Darbas 
ir materiolas pigiai.

Tel. Ardmore 1073

Auto Travel
Automobiliais Kelionė

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius. 

Greitas patarnavimas — construc- 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND & 
MORTGAGE CO.

134 N. l,a Šalie St., 
Room 2006

Dearborn 46-36 — State 5864.

TEXAS
Financial

Finansai-Paskolos

300 
Lo ver 

Ten ir at-

3,500 mylių geležinkeliu, 
mylių automobiliu iki 
Bio Grande Valley 
gal $50. Visos išlaidos apmo-l
ketos. Užsisakykit vietą dėl ko-; 
vo 25. Pamatykit puikiausią 
dalį Jungtinių Valstijų ir Seną 
Mexico. Del smulkmenų šaukit: 
West 4395.

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

2-RUS MORGIČIUS
Padarome j porą dienų 

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

PADVIGU1HNKIT *avo Inveatmentu*. Tve
riama* Hindikala*. mitoika jums dideli pelną 
irreit. Jijh turit turėti tik $125 cash. Tai 
yra geras investmentas. Apžiūrėki! kol in- 
viMtuonit nors vieną skatiką. Del informa
cijų adresuoki!.

Naujienos, Dox 1054

POUUK "7, Sedan .......................................... #425
BUICK ’27, SeUan .....................................— $050
CADILLAC V-Ol, 7 pa*. Sedan .......... |60O
CADILLAC V-fll 5 pa*. Coupe ........  #050
AUHI1RN (J()(J *p«rt Sednn ................— $050
NASH ’2K Scd.nil .............................................  $»5O
HUDSON ’2O Coa«h ..............   $390

Vi*! karai garantuoti. lAmokėjimaig 
20UO so. Halatcd st. 

Atdara vi*ada ,

NASH COACH 192(1. S paRnžfnrii), pilnai 
(rengta*, puikų* bailon (ajerai, labai tva
ru*. 90 dienų garantuota*. $396.

FINaNCE co.
7001 Stony laiand., Fairfax 8030, 

atdara vakarai* arba nedėlloj

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

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

IŠSIMAINO puikus garadžius. 
bai bizniavoj vietoj, parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant apartmentinio na
mo, nuo 12 flatų iki 20 flatų, gara
džius turi but išmainytas j trumpą g ^s^^Vve/Republic 4170
laiką.

Su virš minėtais reikalais kreip- 
i kitės pas,

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

Bungalows 
už 

Dyką
Nauji, mūriniai, modemiški bunga-

1 low, $60 j mėnesį. Atsišaukit šian- 
į die.

SAVININKAS turi parduoti mo-1 SALYER
demišką 2 flatų mūrinį namą, 7-8 4358 S. St. Louis Avė. Virginia 0420dermška Z flatų munnj namą, 7-8 ■ 

1 kambarių, tik $12,000, cash $3000, ■ 
i kitus lengvais išmokėjimais.

| 5933 Normai Blvd.
Normai 6620

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, 2 krautuvės, 1 flatas, 2 ka
rų mūrinis garažas, karštu vande
niu šildomas, bizniavas namas, pri
imsiu lotus kaipo dalį {mokėjimo.

Savininkas
2624 W. 51st St.

arba
Telephone Hemlock 7178

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun- 

galovv, kuriose dar niekas negyveno. 
Mes priversti juos tuojau parduoti. 
Reikia tiktai biskį įmokėti, o kitus 
labai mažais išmokėjimais. Sekami 
namai yra pardavimui, 
iki gegužio 1 dienos, 
tuojau.

kambarių namas 
kambarių namas 
kambarių namas 
kambarių namas 
randasi prie ecmentuotos

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 
įrengimai ir apmokėti, $5900 cash, 
priimsiu tuštį lotą kaipo dalį įmo- 
kėjimo.

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 
48x125, gražioj vietoj, yra vaisiniai 

I medžiai, didelė vieta dėl žaidimų 
; tik % bloko tolumo, IY2 bloko nuo 
geros transportacijos, kaina $11,000, 

[ už

rakandus, pečius, kaurus ir

BROWN FŲRN. CO. 
1741 W. Mądison St.

Sceley 5633

DABAR TURIME GERŲ DARBŲ
MOTERIMS 

taisytojų, $60 j mėnesį, 
virėjų, $75 j mėnesį. Indų ,

— “Soda pispen- j 
. " " ' i

Virėjų, $25 iki $30 j savai-
sandvičių merginų, $15 j totus rakandus ir mokame geriau-
Moterų prie siuvimo, $15 šia kainq ---- ---------

(laibo, rakandus

Lovų 
“uastry 
plovėjų, $17 j savaitę. “I 
ser”, $18 į savaitę. Veiterkų, $16 į 
savaitę, 
tę. Prie 
savaite.

, į savaitę. Merginų prie namų
1 $15 j savaitę, kambarys ir valgis. 
Merginų prie įstaigų darbo, $50 j 
mėnesį, kambarys ir valgis.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

•1191 So. Halsted St., 
2nd floor,. kampas 42nd St.

Mes perkame visus senus ir yar-

- kainą. Taipgi parduodame gerus 
rakandus pigiai. /Harvey and Co. 
1357 W Lake. Monroe 0056 arba va
karais Monroe 6629.

ATYDAI AUTOMOBILIŲ 
PIRKĖJAMS

Norėdami sutaupyti daug pinigų 
pirkdami arba mainydami bile ko
kios išdirbystės automobilį, taipgi 
turim daug mažai vartotų automobi
lių, galima pirkti už pusę kainos ir 
mažiau; kas turit lotus arba kito
kią nuosavybę mainan ant automo
bilio.

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

Phone Yards 6751

VARGOMO kambario setas, $5, 
, ledaunč, $3, lovos $2, seklyčios se
tai, $15 ir daugiau. Viętrolos, bufe
tai, virtuves setai, pusryčiams setai, 

I dreseriai, $5. Rašymui stalai, mažos 
: liampos $2, pianai $25. Virtuvės ca- 

REIKIA patyrusios lietuvaitės a„. I Mnet $«. gasinim pečiukai, $6 ir <lau- 
gliiSkai kalbinėms salesla.lv i "cloak" I kėdės $1 ir daugiau,
krautuvę. Gera mokestis, nuolat 
darbas. The Liberty Cloak Shop, 1235 
So. Halsted St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Koncesijos 
Kraustykite

mažiau negu pusę.

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

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

LINCOLN LOAN ASSOCIATION 
1931 Milwaukee Avė., 

netoli Westem 
taipgi 

3166 Lincoln Avė.
Room 301 

netoli Ashland

Situation Wanted
Darbo Ieško

PA J IEŠKAU darbo ant ūkės, esu 
gimęs ir augęs Lietuvoj. Žinau visą 
ūkį. 3659 S. Hamilton Avė.

For Rent

Vaikams vežimukai, doufolds, congo- 
letfrn patiesalai, vanitys, gras patie
salai $2.

SCHWARTZ BRuS. 
640 East 61st St.

BARGENAS, 3 šmotų parloro se
tas, 8 šmotų valgomo kamb. setas, 3 
šmotų miegruimio setas, Erla Radio, 
kaurų, liarrtpų, skubėkit) apleidžiu mie
stą. 7718 Cornel Avė. Regent 2273

MES darome 2 morgičius 
i South Improved Real Estate. 
I iki $5000.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

ant
$500

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

1618 W. l«th St. 
I. F. I)ankowski, pres. 
C. T. Dankowski, ižd.

Co.

Personai
__________ Asmenų Ieško__________

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

i vvrights. Rašyk šiandie. Patentų
reikalais kreipkitės prie manęs
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2810 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

BU 
ir

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikią________

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mm turime labai gera proga dėl 
lietuvių salesmanų pardavinėti va
dovaujančius produkus General Mo
tors Corporation. Salesmanal turi 
E erai kalbėti lietuviškai, kad tin- 

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

MODERNIŠKA krautuvė rendon, 
netoli Robey, geras kampas, 26x79, 
garu šildoma, tinkanti bile kokiam 
bizniui. 2005 W. 51 St. Prospect 7333

Sewing Machine
SiuvamosMaŠinos

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

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 BBOWN
BAND AND ORCHESTRA SCHOOL 

34 W. I4ike St.
Phone State 0796

Automobiles
MES ulniokSulino cash ui justi automo

bilių. visokių iždirbysčių ir modelių. Mes 
mokėsime daugiau negu Dlue Book vertė.

ATLA8 MOTORS Tncw 6039 Cottage Grove Avė.

10 DIENŲ 
IŠPARDAVIMAS

DIDŽIAUSIS BABENAS 
CHICAOJ

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

6621 S. Richmond St., 2 flatas

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

GEORGE SCHIRER, 
6512 S. Halsted St.

Mes turime išvešti tuos karus tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik 

per pusę
Buick ’27 master 6 coach
Chrysler ’27 70 sedan .....
Essex ’27 coach .
Ford ’27 sedan .
Flin Big six ’26
Dodge -26 sedan

sedan

Halsted St.

$825
$795
$495
$350
$750
$525

Resortas ir Farma
Viena nš puikiausių Michigan 

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

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

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

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

Gali su- 
iš keletos 
pakanka-
Kreipki-

7715 So.

Radio
TURIU parduoti savo Freshman 

console radio labai pigiai. Labai rei
kalingi pinigai. Atsilankykit Šiandie. 
Gretzner, 5600 S. Fairfield Avė., 2nd 
apt. ar Tel. Republic 7279.

Pontiac ’28 coach 
Oakland Landeau 
Nash ’26 coach 
Essex ’26 coach 
Chevrolet ’26 4 door sedan 
Buick ’25 Master 6 touring

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

45 TO 61 EAST 55th ST.

Sedan ’27 ....
$595 
$725 
$495 
$325 
$250 
$450

GERAS PIRKINYS
80 akrų geriausios žemės, 10 ak

rų vkiečiai, 20 akrų dobilais, gera 
stuba, nauja barnė, 8 karves, 3 ark
liai, kiaules, vietos, visos mašinos ir 
trankiai, 2 mylios nuo Scottvilles, 
:aina tik $6600, ant išmokėjimo. Ra

šyk šiandie pat. Peoples State Bank 
Bldg.(A. Slankauski)Scotville, Mich.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė, 
senas ir geras biznis. Pigiai. 10722 
So. Michigan Avė.

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

PARDAVIMUI arba mainymui ke
letas gerai įrengtų farmų ILLINOIS 
valstijoj ir INDIANA valstijoj, 4>0, 
60, 80, 160 ir 240 akrų, su gyvuliais 
ir mašinomis. Mainysime j bunga- 
low, 2, 4, 6 arba 12 flatų namą, tik
tai su 1 morgičiais. Farmos randasi 
tik 60 mylių nuo Chicagos.

KOUPAL & POLKA 
3756 Ogden Avė. Lawndale 0527

1

mIIhhI to U

$5300
$7300
$7500
$7950

4
5
6
7

Jie
vės. tik 3 blokai nuo Grand Avė.

Taipgi mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokios rųšies bungalovv ar
ba 2 flatų namą, kokį norėsit.

Matykit savininką ir budavotoją

. J. COLEMAN 
2104 N. Harlem Avė

gat-

Specialia Bargenas

; BARGENAS — 2 flatų medinis 
namas, po 2-6 kambarius, vanos, pe
čiais šildomas, 2 karų garažas, ren- 
dų $73 į mėn., $500 cash, kaina 

I $1,700, savininkas.
JOS. W. HOUGH & SON. 

4213 So. Halsted St.
Yards 0807

PARSIDUODA keturių flatų po' piuinbinRas 
kambarius, namas geram stovy ’ kas. ka* rei 

si improvements yra išmokėti, mub , 
C. . nornof iru itn

4 kambarius,
visi
randasi Chicago Lown, greitam par
davimui, parduosime už ....... $12,000
su $4000 {mokėjimo.

J. N. Zewert and Co. i 
4377 Archer Avė.

CICERO BARGENAS
PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na

mas 5 ir 5 kambarių, £aru apšildo
mas ir 2 karų garadžius, yra visi 
įrengimai vėliausios mados. Savinin
ką galima matyti tarpe 5 ir 7 vai. 
vakarais.

4726 W. 13th St.
Cicero, III.

Bungalow už 
$1000

įmokėjus 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- 
i dernišką namą. Visas namas bus iš 
' plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
plumbingas, vandeniu šildomas, vis- 
f ’ ukalinga moderniškam na- 

Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelinį namą.

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

Carlson Construction 
Company 

10838 S. Talman Avė.

PARDAVIMUI pigiai, prie LAWN- 
ALE AVĖ. 2 flatu, furnas šildo-DALE AVĖ. 2 flatu, furnas šildo

mas namas, yra elektros šviesa, tik 
$2500 cash. Taipgi 2 flatų namas 
prie RIDGEWAY AVĖ. furnas šildo
mas, elektra, $2000 cash, kitus iš
mokėjimais.

KOUPAL & POLKA 
3756 Ogden Avė. Lavvndale 0527

GERAS BARGENAS. Pardavimui 
2 namai, vienas Chicagoj, kitas 
South Chicago, su bizniu. T 
už prieinamą kainą, 8747 _______
Avė., So. Chicago.

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. Hoffman vapor 
heat, su Arco boileriu, prosinimui 
lenta, su grindimis viškai, 2 kanj 
f garažas, 1 blokas iki naujos mokyk- 
os, kaina tiktai $8950. Pardavimui 

per budavotoją.
Lewis Bros.
1358 W. 79th St.

Phone Triangle 6090

PARDAVIMUI arba mainymui j
Parduosim na,n{l garažas 100x125, lysas 10 me- 

Houstoiv kaina $3000, 3451-50 Archer Avė.

MODERNIŠKAS 5 kambarių gra
žus bungalow, naujoje lietuvių kolo
nijoje, savininkas apelidžia miestą, 
parduosiu labai ' pigiai, $1500 įmo
kėti.

Del informacijų šaukite
Prospect 2268

PARDAVIMUI — 12 arba 6 flatų 
namas arba mainysiu. Pamatykit 
juos šiandie, puikus bargenas.

D’ALESANDRE
3043^ Armitage Avc.

Spauuding 4266

$5000 Žemiau 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-

Puiki proga įsigyti nuosavybe.

V. M. STULPINAS 
3255 S. Halsted St. 
Tel. Victory 6122

da.

salesla.lv

