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Anglies kasyklą streiko byla
senato komisijoje

Angliakasių unijos atstovo liudijimai apie 
ketverių metų kovą W. Va.

Kaip kompanijos sulaužė kontraktų su unija ir kaip 
pastaroji pralaimėjo bylą teisme, kurio teisėjas gau
na iš kasyklų kompanijos $69,000 metams atlyginimo.

— Va n A. Bittner, VVest Virgi
nijos angliakasių unijos United 
Mine \Vorkers atstovas, vakar 
liudydamas tyrinėjamai senato 
komisijai papasakojo apie, ket
verių metų kovą tarp angliaka
sių unijos ir Rockefellerio, 
ScInvaLo ir kitų didžiulių kasy
klų savininkų West Virginijoj.

Bittner pasakė, kad kasyklų 
savininkai 1925 metais sulaužė 
savo kontraktą su unija ir ėmė 
kasyklas operuoti su pagalba 
neunijinių darbininkų, stipriai 
apkarpę algas.

Pirmutinės, kontrakta su
laužiusios, buvo Bethleheni ka
syklos, kurias 'kontroliuoja 
Charles II. Sch\vab. Jas tuo
jau pasekė Consolidation Min
ing korporacija, kurią kontro
liuoja John D. Rockefeller Jr.

Bittner pasakė, kad po to jis 
kreipęsis su skundu į Darbo 
Departamento sekretorių Davi- 
są ir j Prekybos sekretorių 
Hocverą. Hooverui jis parodęs 
kontraktą ir Prekybos sekreto-

kompanijos nusikaltusius, kon
traktą sulaužydamas, ir pavaręs 
unijai kreiptis j teismą.

Hoovero taip patarta, unija 
kreipėsi į teismą prašydama in- 
džionkšeno, kuriuo kompanijos 
butų priverstos pildyti kontrak
tą ir mokėti angliakasiams uni-

20 centų nuo tono anglies, arba 
apie $00,000 per metus - kaip 
atlyginimą už kasyklų kompa
nijos naudojamą jo žemę.

Atmetęs unijos peticiją, tei
sėjas Lazclle suteikė indžionk- 
šmus kompanijoms prieš uni
ja, užgindamas angliakasiams 
pikietuoti ir atkalbinėti streik
laužius. kurių kompanijos ėmė 
gabentis į kasyklas. Angliaka
sių šeimynos buvo išmestos iš 
jų namų ir pastatytos ginkluo
tos kompanijų sargybos.

šitoj kovoj su samdytojais 
United Mine Workers unija, 
pasak Bittnerio, išleidus apie 
milioną dolerių, šelpdama 
streikininkus ir pastatydama 
stovyklas ir barakus, priglau
dusius 27,OCH streikuojančių 
mgliakasių.

Bittner liudijo, kad kasyklų 
kompanijos ne tik badu marinu
sios angliakasius, bet papirkinė- 
jusios juos, kad jie rašytų kom
panijoms peticijas, jogei jie 
norį dirbti pigesne alga. Be to, 
buvęs nusamdytas tam tikras 
ulvckatas organizuoti kompani
jos uniją.

nijos uniją, kokią Rockefelleris 
organizavo Coloradoje?” pa
klausė senatorius Wbeeler.

Byla įvyko Morganlowne, 
\V. Va. Teisėjas I. Grant Lazel- 
1c, kuris klausė unijos skundą, 
atmetė unijos peticiją ir atsisa
kė duoti indžionkšeną prieš 
kompaniją.

Vėliau, pasak Bittnerio, uni
ja sužinojus, kad teisėjas I,a- 
zelle gauna iš kasyklų kompa
nijos tam tikrą mokesnį —*

“Taip,” atsakė Bittner, “bet 
dabar praneša iš ten, kad val
stijos industrinė komisija rado 
ą kompanijos uniją nevykusią 

ir pataria grįžti vėl prie kolek
tyvių sutarčių su United Mine 
\Vorkers unija.”

Senato komisija Šaukė kvotai 
Rcckefellerį, Sclnvabą ir Mel- 
’oną kaip šį penktadienį, bet 
<»irdėti, kad Rockefelleris nega
lėsiąs komisijai prisistatyti an
ksčiau kaip ateinančią savaitę.

Porto Rika geidauja Prašo kariuomenės 
laisvės i prieš angliakasius

SAN Jl'AN, Porto Rika, ko-
Porto Rikos legislatu- 

rezoliuciją, adresuo
tą Jungtinių Valstybių prezi
dentui ir kongresui, kuria pra-

vo
ra priėmė

STEUBENVILLE, Ohio, ko
vo 22. — Jefferson kauntės Še
rifas Allison kreipėsi į valsti
jos gubernatorių Donahey, pra
šydamas atsiųsti nacionalės 
gvardijos skyrių prieš streikUO- 
ianėius ansrliakasius. Slierifas

dėl ekonominių, politinių ir so
cialinių sąlygų saloje tikslu 
patenkinti Porto Rikos laisvės 
geidavimus.

BLOOMINGTON, Ilk, kovo 
22. — Netoli nuo Lcxingtono 
ištruko iš bėgių du Chicago & 
Alton traukiniai. Žmonių nie
kas nenukentėjo.

skundžiasi, kad Wh*celing & 
Lake Erie geležinkelio Dillon 
kasyklų streikuojantieji anglia
kasiai, jų žmonos ir vaikai, bū
riais po 200-100 asmenų apsto
ję kelius pikietuoją kasyklas, ir 
jis su savo žmonėmis nieko ne
galįs jiems padaryti.

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

Gražu ir mažumą vėsiau; vi
dutinis ir stipresnis žiemių ir 
žiemių rytų vejas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 15° ir 59° F.

šiandie saulė teka 5:50, lei
džiasi 6:04. Mėnuo leidžiasi 
8:03 vakaro.

ŠUO PARBĖGO 3,000 MYLIŲ 
PAS SAVO ŠEIMININKĄ

BOSTON, Mass., kovo 22. — 
Didelis vokiškas policijos šuo, 
keturių metų senumo, kurį vie
nas vietos pilietis buvo pernai 
liepos mėnesį pardavęs į Glen- 
dale, Californijoj, bet iš ten 
tuojau prapuolė, dabar parbėgo 
— 3,000 mylių — pas senąjį 
savo šeimininką.>

47 arkliai sudegė
ST. PAUL, Minn., kovo 22. 

— Sudegė North Oaks farmos 
daržinės ir tvartai, kurių ugny 
žuvo keturiasdešimt septyni 
arkliai.

Chicago, III. Penktadienis, Kovo-March 23 d., 1928

San Francis tvanka (netoli Los Angeles, Calif.) prieš ją užbaigsiant dvejetą metų atgal. Tvan
ka buvo 150 pedų storio ir 185 pėdos augščio.'Ji buvo nutiesta skersai St. Francisipiito kaniono 
siaurumą ir sudarė sieną 1200 pėdų ilgio. Dabar ši tvaika truko, užliedama af lėliukės klonius, 
prigirdė apie 150 žmonių ir sunaikino daug turto.

Klerikalą banditai 
Meksikoje puolė 

du traukiniu

Litvinovas gina so 
vietų pilno nusigink 

lavimo planą
Užpuolimuose vienas pasažie- 

rius buvo užmuštas ir keli 
sužeisti; banditai kareivių 
sargybų atmušti

Atakuoja Anglijos atstovą dėl 
jo kaltinimų, buk sovietai tu
ri užpakalinių tikslų ir norį 
šabotažuot Tautų Sąjungą

J. V. nepritaria Rusų 
visiško nusiginkla

vimo planui

Meksikoje susektas 
klerikalą sąmokslas

Diaz dekretu duoda 
Amerikai kontrolę 
rinkimų Nikaraguoj

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
22. Laikraštis EI Universal 
Grafico praneša, kad Jaliseo 
valstijoj maištininkų bandos 
padarę du traukinių užpuolimu.

Vienas užpuolimas įvykęs 
tarp Tonilitos ir Villegas. Maiš
tininkai buvę padėję bėgiuose 
dinamito, kuris sprogęs ir iš
draskęs geležinkelį, o keletą va
gonų išmetęs iš bėgių. Po to 
banditai ėmę šaudyti į trauki
nį, bet lydėjusius traukinį ka
reivių sargybos buvę atmušti. 
Vienas pasažierius buvęs puoli
kų užmuštas.

Antras užpuolimas įvykęs 
tarp Monteleono ir Patti, Jalis- 
co-Michoacano sienoj. Keli pa- 
sažieriai buvę banditų sužeisti, 
bet ir čia puolikai buvę karei
vių sargybos atmušti.

GENEVA, Šveicarija, kovo 
22.—Hugh Gibson, Amerikos 
delegacijos pirmininkas, pareiš
kė priruošiamos nusiginklavi
mo komisijos konfenmeijoje, 
:ad Jungtinės Valstybės nega- 

’inčios pritarti tokiam radika
lam sumanymui, kaip kad so
vietų Rusijos pasiūlytas visiško 
nusiginklavimo projektas.

Sovietų projektui nepritaria 
nė kitos didžiulės valstybės, iš
skiriant Vokietiją ir Turkiją.

čičerinas įrodinėja 
Zinovjevo laišką 
buvus fabrikuota

MASKVA, kovo 22. — So
vietų užsienio reikalų komisa
ras čičerinas išleido pareiški
mą spaudai, kuriame jis sako, 
kad garsusis “Zinovjevo laiš
kas’’, paskelbtas Anglijoj 1924 
metais, buvęs sufabrikuotas.

Pasak Čicerino, tą laišką, pa
rai vii no lenkų valdininko, ka- 
nitono Pacurkoskio, instrukci
jas surašę rusų monarchistų 
'migrantai Berlyne,. Belgardas 
:r Gumanskis. Jie tai padarę 
tokio pat emirganto, žemčuž- 
nikovo, bute. Taip sufabrikuo
tas laiškas iš Berlyno ir buvęs

Britų submariųas susi
dūrė su torpediniu

LONDONAS, kovo 22. Jū
rėse ties Portlandu susidūrė 
britų siTbmarinas R-4 \su tor- 
oedininku Thurster. Submarino 
neriskopai buvo sunaikinti.

Sprogimo J. V. karo lai
ve 2 užmušti, 10 sužeisti

VVAlSHINGTONAS, kovo 22. 
— Praneša, kad Guantanamo 
įlankoj, Kuboj, įvyko sprogi
mas Jungtinių Valstybių torpe
diniame laive Whitney. Du įgu
los žmones buvo užmušti, de
šimt kitų sužeisti, penki jų pa
vojingai.

Rusai Japonai tariasi 
dėl Mandžurijos

TOKIO, Japonija, kovo 22.— 
Laikraščio Jiji pranešimu, tarp 
sovietų Rusijos ir Japonijos 
prasidėjusios pertraktacijos, 
kurių tikslas esąs susitarti dėl 
Mandžurijos ir Mongolijos.

Leone ir Meksikos Mieste suim
ta dauj?: asmenų, jų tarpe ke
lios aristokratų moterys

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
22. — Kadangi Leono miestas 
buvo laikomas tuo centru, iš 
kurio ėjo ginklai ir amunicija 
klerikalų maištininkams, poli
cija netikėtai apstojo visus ke
lius užumiesty ir ėmė krėsti 
kiekvieną miestą apleidžiant] 
vežimą ir automobilį. Tuo budu 
buvo sulaikyti keli automobi
liai, gabenusieji ginklų ir amu
nicijos. Jų tarpi' suimta auto
mobilis, kuriuo važiavo trys 
moterys, aristokratės, žymios 
figūros vadinamoje Katalikų 
Sąjungoje Tikybai Ginti. Jų au
tomobily rasta 
armijos 
nių.

Gavus 
asmenų,
daug kratų žymių Leono ir prie
miesčių gyventojų namuose ir 
susekė platų klerikalų sąmokslą 
prieš valdžią. Areštuota daug 
sąmokslininkų ne tik Leone, 
bet ir sostinėje, Meksikos Mie
ste, jų tarpo keletas aristokra
tų moterų.

tūlas skaičius 
šautuvų ir 3,000 šovi-

informacijų iš suimtų 
policija padarė dar

Prohibicijos viršininkas 
laikė dvi degtinės 

varyklas
LITTLETON, Colo., kovo 22. 

— Clifton Wilder, Colorndos 
proliibicijos vykdymo departa- 
mento viršininkas, tapo teismo 
nubaustas penkeriais metais 
baudžiamojo kalėjimo už slaptą 
degtinės varymą. Jo farmoje 
buvo užtiktos dvi slaptos degti
nės varyklos.

Stiprus žemės drebėji
mas Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
22. — Vakar kaip 10:20 valan
dą vakaro Meksikoj įvyko stip
rus žemės drebėjimas, traukę
sis arti pusvalandžio. Meksikos 
Mieste daug namų sienų suspro
ginėjo, o vieni namai sugriuvo. 
Keletas žmonių buvo sužeisti. 
Gyventojai buvo baisiai išgąs
dinti ir bėgo iš namų j’gatves.

Kinų generolas nužudytas
TIENTSINAS, Kinai, kovo 

22. — Vienuose viešuose na
muose šią naktį buvo nužudytas 
žymus kinų karininkas, gen. 
Cang šaotseng.

MANAGUA, Nikaragua, kovo 
22. — Respublikos prezidentas 
Adolfo Diaz parode vėl, kad jis 
yra Jungtinių Valstybių drau
gas. [Kur jam nebūti: Jungti
nių Valstybių malone jis tik ir 
vra prezidentas.] Vakar jis pa
skelbė dekretą, kuriuo visuoti
niai rinkimai Nikaraguoj atei
nantį spalių mėnesį pavedami 
vilnai Jungtinių Valstybių prie
žiūrai.

Del visuotinių rinkimų Ni
karaguoj priežiūros buvo pernai 
sutarta tarp pulk. Stimsono, J. 
V. prezidento Coolidgc’o atsto
vo, ir Nikaraguos konservato
rių bei liberalų, tarp kurių ėjo 
kova dėl valdžios. Tą sutartį 
turėjo patvirtinti Nikaraguos 
kongresas priėmimu tam tikro 
rinkimų priežiūros įstatymo, te
kiau kongresas nesenai tokio 
įstatymo projektą, konservato
rių balsų dauguma, atmetė.

Siekia įvesti Belgijoje 
priverstiną kūnų 

deginimą
BRIUSELIS, Belgija, kovo 22. 

—Belguose 
kampanija 
kremavimą 
deginimą],
laidojimą kimų žemėje.

prasidėjo stipri 
įyesti priverstiną

[mirusiųjų kūnų 
visai panaikinant

Japonijoje areštuota 
1000 komunistų

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 22. 
—Gauti šiandie čia praneši
mai rodo, kad skaičius suimtų 
Japonijoje tariamų komunistų, 
kurie ten pradėta gaudyti tuo
jau po nesenai įvykusių visuo
tinių rinkimų, yra daug dides
nis, ne kad iš karto buvo pra
nešta. Areštuota buvo apie 1000 
asmenų.

Graikija-Rumanija pa
sirašė arbitražo sutartį

kovo
ir Rumanija

GENEVA, Šveicarija, 
22. — Graikija 
šiandie pasirašė arbitražo ir ne
puolimo sutartį.

DEGĄS BRITŲ LAIVAS PA
SKENDO

NORFOLK, Va., kovo 22. — 
Praneša, kad jūrėse, 250 my
lių j rytus nuo New Yorko su
degė ir paskendo britų Škune- 
ris Gen. Byng. Įgulos žmonės 
buvo kito laivo išgelbėti.

Lindbergh apteiktas 
kongreso garbės 

medaliu
WASIIINGTONAS, kovo 22.
Prezidentas Coolidge apteikė 

pulk. Charles A. Lindberghą 
kongreso garbės medaliu su 
mėlynu kaspinu, — aukščiausiu 
Amerikos garbės ženklu.

Vokietija įveda procen
tinę normą žydų stu

dentams

GENEVA, Šveicarija, kovo 
22. — Maksim Litvinov, sovie
tų delegatas paruošiamos nu
siginklavimo komisijos konfi*- 
rencijoj, atsakė Anglijos atsto
vui lordui Cushendun’ui, kurs 
prieš dvejetą dienų aitriai puo
lė sovietų pasiūlytą visiško nu
siginklavimo planą.

Litvinov stebėjos, kad britų 
delegacijos galva galėjęs prikiš
ti sovietams bet kurių už]>akali- 
nių motyvų, ir griežtai nuneigė 
kaltinimus, buk rusai atvykę 
i Geneva tikslu sabotažuoti 
Tautų Sąjungą ir jos nusigink
lavimo darbą. Jau vien faktas, 
kad sovietai, neturėdami nė 
kokių privalomų Tautų Sąjun
gai, sutikę atvykti į Geneva 
bendradarbiauti su tarptautine 
komisija, parodą jų geriausius 
norus.

Del lordo Gushenduno prie
kaištų, kad sovietai maišosi į 
svetimų kraštų reikalus, Litvi- 
novas atšovė, nurodydamas į 
Anglijos intervenciją Kinuose 
—Šanchajuj ir Nankine.
Ispanija grįžta T. Sąjungon

..GENEVA, Šveicarija, kovo 
22. — Don Pedro Sangro, is
panų atstovas Tautų Sąjungos 
vaikų gerovės komisijoj, prane
šė, kad Ispanija nutarus grįžti 
atgal į Tautų Sąjungą.

BERLYNAS, kovo 22. [ŽTA].
Vokietijos reichstagas (par

lamentas) nepaprastame posė
dyje priėmė įstatymą, kuriuo 
įvedama procentinė norma žy
dų studentams. Procentinė nor
ma skaitysis pagal skaičių žy
dų gyventojų Vokietijoj.

Rusai skverbias i 
tarptautinę uniją

Tarpininkais pavartoja švedų 
kasyklų darbininkus, kuriuos 
Maskva rėmė per streiką

Sovietai suėmė moteris 
kę kaip Estų šnipą

MASKVA, kovo 22. — Sovie
tų Ge-Pe-U (politinė policija) 
suėmė Pskove vieną moteriškę, 
Anastaziją Sergiejevą Mitrofa- 
novą, kaltinamą kaip Estijos 
šnipą.

Ge-Pc-U sako, kad ta mote
riškė per aštuonerius metus 
buvus šnipų organizacijos gal
va, siuntinėjusi slaptas infor
macijas šnipų lizdui Taline, Es
tijos sostinėje.

Rumunija užgina skelb- 
ti neramias žinias

geležies 
streikas,

VIENA, Austrija, kovo 22.— 
Pasak pranešimo iš Buchares- 
to, Rumunijos valdžia įspėjus 
užsienio spaudos koresponden- gOS politika, 
tus, kad jei jie bandysią pieš
ti padėtį Rumanijoje kaip revo
liucinę, jie tuojau busią išvyti.

STOKHOLMAS, Švedija, ko
vo 22. — Rusai vėl mėgina įei- 
J į tarptautinę profesinių są
jungų organizaciją, šį kaitą 
kaip tarpininkus pavartodami 
švedų kasyklų darbininkus.

Nuo laiko, kai šių metų pra
džioje kilo Švedijoj 
kasyklų darbininkų
usijos kasyklų darbininkų uni
ja rėmė švedų uniją pinigais,— 
nors visi žino, kad tie pinigai 
ėjo ne iš menkai apmokamų ir 
negalinčių aukoti rusų kasyklų 
darbininkų, bet iš sovietų val
džios.

Dabar buvo paskelbtas ben
dras atsišaukimas, Švedijos ir 
Rusijos kasyklų darbininkų ko
mitetų pasirašytas, kad tarptau- 
tinėn organizacijon butų pri
imti ir Rusijos kasyklų darbi- 

i ninku sąjunga. Atsišaukime 
stipriai kritikuojama tarptauti
nės kasyklų darbininkų sąjun-

Italų masonų vadas pa
bėgo iš kalėjimo saloj

“Naujienų” Kon 
testas Eina

MENTON, Francija, kovo 22. 
— Domizio Torrigiani, Italijos 
masonų galva, kurį diktatorius 
Mussolini kone metai atgal įka
lino Lipari saloje, dabar, kaip 
praneša, sugebėjęs iš salos pa
bėgti ir esąs Korsikoje.

Torrigiani buvo areštuotas 
praeitų metų balandžio 23 die
ną, kaip fašistų valdžios prie
šas, ir tuojau pasmerktas pen- 
keriems metams kalėjimo.

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

IAj.Zh :I■



NAUJIENOS, Chicago, Dl. Penktadienis, kovo 23, 1928

IkorespondencijošI
t-. V   ■——1<

Kenosha, Wis.
Atvykus į Kenosha kovo 17 

d., pasitaikė eiti pro šv. Pet
ro lietuvių bažnyčią. Buvo 
gražus šeštadienio ivakhras, 
oras tykus, smagus vaikštinė
ti. Tik girdžiu muziką, išro
do, kad griežia šv. Petro sa
lėje. Nustebęs klausiu praei
nančio lietuvio, kame dalykas, 
kad gavėnioje dagi parapijos 
salėje šokius rengia. Praeivis 
paaiškino, kad, girdi, šiandie 
yra šv. l^etriko airių diena, 
tad ir lietuviai nutarę pasi
linksminti.

Keiskia, viskas keičiasi, kar
tu ir tikėjimas. Pirmiau ku
nigai gricščiausia drausdavo 
riti į šokius gavėnios laiku, 
nes tai busianti didžiausia nuo 
dėmė. Dabar gi šokius rengia 
gavėnioj net parapijinėj sve
tainėj.

O gal aš tik sapnavau, gal 
viso to nebuvo? Kenoshiečiai 
patys geriau žinote, gyvenda
mi tame pačiame mieste.

kai, reiškia vieton 10, gaus 11 
galionų. Bus gerai dėl auto
mobilistų.

Atvežęs į stotį J. Martin 
pakvietė mane atvykti ir į 
“Birutės” ir “Dailės Ratelio” 
koncertą kovo 25 d. Pasiža
dėjau būti, nes norisi užgir
sti garsiąją “Birutę” ir taip
jau arčiau susipažinti su Ke
nosha ir apielinkės lietuviais.

— Buvęs Kenosha.

jamoms dainelėms linksmins 
mus it tie pavasario giesminin
kai paukšteliai. Po koncerto 
bus vakarienė. Kviečiame vie
tos lietuvius dalyvauti vaka
rienėje.

Kviečiame j svečius savo 
draugingus kaimynus South 
Mihvaukės lietuvius ir Mihvau- 
kės tėvynainius atvažiuoti pa
klausyti Birutę dainuojant.

— M. Kasparaitis.

Detroit, Mich.

Racine, Wis.
Prakalbos pavyko gerai

Kovo 18 d. turėjau pasima
tyti su senu pažystamu J. Bit- 
vinskiu. Bet, nelaimei, pavėla
vau. Beeinant netoli jo namų 
pamačiau nuvažiuojantį nuo jo 
namų didelį automobilių, pil
na žmonių. Pasiteiravęs suži
nojau, kad jis išvyko į \Vau- 
keganą kviesti \vaukeganie- 
čius į koncertą kovo 25 d., ku
rį duos komp. S. Šimkus su 
visu “Birutės” choru iš Chi
cago. Koncertas busiąs 2 vai. 
po piet, Polonia svetainėj. .1. 
Bitvinskas, kai|X> geras “Dai
lės Ratelio” patriotas ir iš
vyko kviesti waukeganiečius į 
tą koncertą, kad visi galėtų 
išgirsti gal geriausią Ameri
kos lietuviu chorą. Koncertą 
rengia Kenoshos “Dailės Ra
telis”.

(iryšdamas iš Bitvinskio, su 
savo draugu užėjome į saldai
nių sankrovą prie 4120 — 21 
Avė. Žiūriu, kad prekiauja 

mano senas pažystamas Anta
nas Banis, kuris su Raščium 
turi bučernę už “Brisvilio”, 
kaip aš ištariu. Paklausiau 
kaip jam pasitaikė pardavoti 
saldainius. .lis, it- paaiškino: 
girdi, šiais laikais moterys tu- r 

rinčios lygias teises, tad ir 
jis nupirkęs savo moterei šį 
biznį, o jis pats kaip buvęs, 
taip ir pasilaksiąs buceris. Pa
sirodė, kad toje vietoje A. Ba
nis pirko 3 sankrovų ir kelių 
pagyvenimų namą, už kurį už
mokėjo, rodos, apie $25,000. 
Čia jis ir veda savo biznius.

'1'. M. D. 121 kuopa drauge 
su apskričiu buvo suruošus! 
prakalbas kovo I I d. vakare, 
12th St. Hali. Kalbėjo gerb. P. 
Grigaitis, “Naujienų” redakto
rius, virš poros valandų laiko. 
Prakalbos turinio neminėsiu, 
nes daug užimtų vietos; kurie 
prakalbose buvo tie girdėjo 
ką kalbėtojas aiškino, o kurie 
nedalyvavo, tie norėdami žino
ki kitą syk turės ateiti pa
klausyti. Prakalba buvo įdomi, 
pamokinanti. Tokio kalbėtojo 
kaip p. Grigaitis, kad kalbė- 
•ų, dieną naktį klausytum ir 
‘ai nebūtų pakankamai. 11 me
tų atgal šis visuomenes vadas 
’aikė Racine prakalbą; daugu
ma per tą ilgą laikotarpį ne- 
natė ir negirdėjo kalbant. Tad 
vietos lietuviams buvo didelis 
Ižiaugsmas klausytis kalbos ir 
klausėsi visi su įdomumu. Pil
nai visa dalyvavus publika li
ko patenkinta. Rengėjai pra
kalbų ištaria širdingą ačiū už 
tokį prilankumą ir veltui dėl 
musų patarnavimą.

Po pirmos dalies prakalbų 
rinkta biedniems moksleiviams 
aukos. Aukavo šie geraširdžiai 
lietuviai: po dolerį p. A. Kla- 
patauskas, J. H. Philip, M. Bak- 
tis, M. Vijūnas, A. Pakšys, M. 
Kasparaitis ir J. Vijūnas; po 
50c A. Masilionis, S. Gibavi- 
čius, A. Valiukas; po 25c O. 
Yocienė, J. Čiapas, S. Pocius, 
V. Dzendzeleta, V. Navickienė, 
n-nia Gruzdienė, p. Putman 
r M. Savaitis. Viso su smul

kiomis aukomis surinkta $12.
Prakalbų maršrutas bus ruo- 

^iarnas Milwaukec <»O l< tt< >pai, 
Kenosha 119 kp. ir VVaukcgano 
13 kuopai. Tų trijų kolionijų 
lietuviai turės progą išgirsti 
‘uriningos ir iškalbingos pra
kalbos p. Grigaičio.

“Vilnies” ir “Laisvės” parapi- 
jonų intrigos prieš “Geno
vaitės” pastatymą.

Keletas mėnesių tam atgal, 
Am. Darb. Apšvietus Draugi
ja, Ateities Choras ir Liet. 
Prog\ Dramos Draugija, nuta
rė bendrai perstatyti didelį 
veikalą “Genovaitė”. Lošimui 
diena buvo paskirta 25 d. ko
vo, Lietuvių Svetainėj. Kaip 
didesnius veikalus statant vi
sada garsinama iš anksto, 
tiupgi “Genovaitės” apgarsini
mai buvo pradėti skleisti iš 
anksto, nes jau 10 metų pami
nėjimui Lietuvos nepriklauso
mybės 16 d. vasario musų 
draugijų rengiamo vakaro ap
garsinimai buvo jau skleidžia
mi. Net niokurie Detroito lie
tuviai juokams sakė mums: 
“Neskleiskit anksti apgarsini
mų. nes “Vilnies” ir “Nelais
vės” parapijonai prisirengs 
ums pakenkti”. Mes į tai nu

kreipėm domės, nes gerai ži
loj o m, kad jie lekciją gavo 
‘au ne vieną su pakenkimu 
kitiems. Ypač smūgį gavo nuo 
M. Petrausko perstatymo “Bi
rutės”. Jie tada buvo sugal
voję šitokį dalyką. Palindo po 
skraiste Lietuvos politinių ka
linių ir užsikinkę 21 draugi
ais vardą rengė už kelių blo
kų vakarą neva naudai “kali
nių”. Bet vieton pelno, gavo 
nemažai delecito. Dabar tie pa 
tys gaivalai pasikvietė į talką 
net ir kitus Ruthenbergo pa
mpijonus, kad pakenkus “Ge
novaitės” perstatymui ir kad 
gavus progą šmeiVtj rengėjus 
bei organizacijas. Jie dabar pa
lindo po skraiste angliakasių

ir nutarė rengti tarplautišką 
koncertą tą pačią dieną, kuo
met bus statoma “Genovaite”. 
Dabar tie “Vilnies” ir “Lais
vės” parapijonįs intrigantai 
rėkia kaip už liežuvio pakar
ti per savo šlamštus, kad buk 
viršmi notos draugijos stato 
“Genovaitę” 25 d. kovo, kad 
pakenkus angliakasių koncer
tui. Su tais gaivalais ginčytis 
neužsimoka, nes jie netik są
žinę, bet ir protą yra prara
dę nuo munšaino. Musų vaka
ro garsinimai jau 16 d. vasa
rio, buvo skleidžiami. O ka
da jus nutarė! tą tarptautiš- 
ką koncertą rengti? Nagi pa
baigoj vasario.

Taigi mes klausiam, kas es
ti pirma: 16 d. vasario ar 29? 
Nes mes 16 d. vasario jau 
d<leidom apgarsinimus, o jus 
dar tik tarėt kad rengti ir pa
kenkti. Ar nesarmata taip biau- 
riai meluoti? Mat ko išmoki
no Pruseika ir šaikos centris- 
‘ų, kurie po doleriu slepia sa
vo centristinį kailį. Jei jiems 
'aip rupi angliakasiai, tai ko
lei nerengė tą dieną, kada jo
kių parengimų kitų draugijų 
nėra? Pavyzdžiui, 18 d. kovo 
buvo tuščias nedėldienis. Bet 
'ą dieną tas “tarptautišikas” 
Palmerio biuras rengė kon
certą klerikui A. Kvederui. 
Kcdelgi tą vakaro pelną ne- 
oaskyrčt angliakasiams, bet 
klerikui Kvederui, kuris ir 
taip riebią algą gauna? “Vil
nies” arba visiems Ruthenber
go pavapi jonams neapeina mai- 
neriai, neapeina Lietuvos dar
bininkai, bet jų tikslas yra 
griauti kitas organizacijas ir 
trukdyti kiekvieną rimta dar
bą. Sarmata taip daryti. Taip 
daro nekultūringi žmonės. Bet 
gal jus, darbiečiai ir priklau
sot prie jų?

— Vienas iš rengėjų 
komisijos narių.

'DtScholfii “
Xino-pads skausmo nėr!

Silkė lašinius apgalėjo

Cleveland, Ohio
Sportas

Kovo 16 d., Public Hali, bu
vo ristynės, kurias buvo su
rengęs vietinis Ipromoteris 
Chas. Maratta. Jose ritosi Kari 
Sarpalius su Wladek Zbyszko. 
Iš pirmo cųsikirtimo Zbyszko

paguldė Sarpalių j 301/2 minu
čių, spausdamas jį tarpe savo 
kojų. Po 10 minutų posilsio 
vėl susikibo ir Sarpalius pa
guldė Zbyszkįo į 15 minutų 
plėšdamas jo kojas į abi pu
ses. Išėjus tretį kartą Zby
szko paguldė Sarpalių be jo
kio vargo.

Viską Matęs.

TYPE-T 
laikrodis 

budintojas

Radiolite $2.25

TANKEE
Radiolite $2.25

pasaulyGarsiausias ir mėgiamiausias
. laikrodėlis I Per paskutinius 

trysdešimts penkis metus 
virš šešiosdešimts milionų 

K žmonių gavo iš savo 
M Ingersoll Yankee Lai- 

krodėlių patikėtina 
laika ir stiprų patarna- 

lw“į vima. Už žiupsnuka 
■ kainos reiškuiios
K vertės.

Laikrodžių budintojų srity šis bus tiek 
mėgiamas kaip Yankee laikrodėlių 
pasauly. Kaina ta pati ir jame yra tie 
patys patikčtinumo, geros išvaizdos ir 
stiprumo gerumai. Išlenktos kojos, bur- 
busle budintojų užsukanti, poliruotas 
metalinis veidas. Korsikos rankena yra 
dalykai reiškianti didelę vertę. Tikrai 
patikėtinas Laikrodis Budintojas uz 
$1.50.

Patarnavimo Dept.
Incersoll Watch Company, Ine. 
New York « Chicago - San Francisco

Kas nors vis atima gyvenimo džiaugsmą briggs

TIK PER 10 DIENŲ
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

tes $800, už $395

Atwater 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. 
Cohimbia — Victor — Senora— 
Brunswick Ortophonic Victro- 

las už pusę kainos.
Autorizuoti dealeriai Spartan, 
Radiolas, Brunswick, Freshman, 
Atvvater Kent, Howard, 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

Eidamas 52 gatve šiuriu, 
kad vienos sankrovos langai 
apkabinėti skelbimais apie di
deli išpardavimą ir dar dides
nius nupiginimus. Sankrovoje 
sukinėjasi p. Svolkin, kuris ir 
paaiškino tų išpardavimų prie
žastį: jis keliasi į naują vie
tą ir nori viską nors ir už pu
sę kainos išparduot, kad ne
reikėtų seno ta voro vežti į 
naują sankrovą. Sveikinas už
laiko drabužių sankrovą.

Teko būti ir pas “Naujie
nų” kontestantą Joną Martin. 
Džiaugėsi, kad biznis gerai ei
nąs. Pasisakė, kad ir Baniams 
namą pardavė jo vedama įstai
ga, Martin’s Realty Co., kuri 
pardavinėja namus ir ukius ir 
varo platų biznį visoje Keno
sha apielinkėje.

Buvo jau vakaras ir turė
jau skubėti namo. Martin pa
sisiūlė mane nuvežti j stotį. 
Bevažiuojant jis sustojo prie 
vienos stoties pasiimti gaso- 
lino. Žiuriu, kad gasoliną par
davėja Joe Jurevičius. Paklau
siau, kaip einasi biznis. Pasi
gyrė, kad einąs gerai. Girdi, 
jei tik susitarsiąs su aliejaus 
kompanija, tai greitai galė
siąs duoti speciali pasiūlymą: 
kas pirksiąs 10 galionų gazo
lino, tas gausiąs 1 galioną dy

Buvo toks įvykis: Du tau- 
iečiai lietuviai dirbo vienoje 
ejiklos dirbtuvėj. Vieno butą 
ikinčio, kita laisvamanio. Lai

ke pietų surėdo pietų valgy
ti. Laisvamanis išsirišęs valgo 
nikę, o katalikas — lašinius. 
Katalikas ėmė plūsti nepado
riais žodžiais laisvamanį už 
/algymą silkės; antrasai ir at- 
lakinėjo į užmetimus. Nuo žo- 
Ižių po trumpaus ginčio pri
ėjo prie kumščių. Laisvamanis 
apskundė į teismą kataliką. 
Teisėjas pripažino kaltu tą, ku
ris valgė lašinius: jam prisėjo 
apmokėti teismo iškasėjai. Rei
škia, silke lašinius gavėnios 
’aiku apgalėjo. Bet valgęs sil
kę neteko dirbtuvėje darbo.

Paskutinis užkvietinias
Iš Chicagos Birutės Choras 

atvažiuoja į Raciną duoti vie
tos lietuviams koncertą. A. L. 
T. Sandaros 35 kuopa ir vi
sas būrys gerų lietuvių ruošia
si birutiečius priimti ir pri
ėmus malonius brangius sve
čius vaišinti. Koncertas bus 
sekmadienio vakiane kovo 25 
d., 7:30 v. v., North Side Turn- 
ers Hali svetainėj, kuri ran
dasi prie Hubbard ir Lincoln! 
gatvių. | tą koncertą užprašy- 
ta keletas įžymių amerikonų 
miesto valdininkų. Musų visų! 
vietos lietuvių būtina pareiga1 
kiekvieno uit iti i tą koncertą. * 
Dii u (Jociai savu gražiai dainuo-

Kuomet jys mokinotės desimti 
VALftNOį) KAgOlfc PER KETURIS METUS, 

KAD GAVUS ANTRO leitenanto R^NG^

IR JUS GAVOT ZlKIIĄ KAD PRAFJOT 
VISUS tGTAMINUS r JR gOUMS | KELIAS 

ATDARAS

UNlPORMĄ
Jps GAUNAT PAr?Af„

GUŽIKĖL^ <

KAS NOR

ATYOOS /
SUKlTfrS
D6^iNEN /

ŽIŪRITE

SAVO
ŠTAI PIRMOJE DIENOJE PASIRODYMO.

NEPAPRASTO * ATSITINKA
J VEIDRODI (R PRAKTIKUOJATE

DUOTOS J SAKYMUS .
LEITENANTE MUSONE
AP|£ OLDGOLP CięARi-TV3> 
ISRURfS IR Vl$4 VEŽIME

C 1WZ. T. Lorillard Go.. Us’1 1760

Old Gold
'The Smoother and Better Cigarette

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

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

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

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ 

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 
1730 S. Halfetod St. Chieato. UI. 

Petteruų {Skyrius
......... 11 I.Z



Penktadienis, kovo 23, 1928 NAUJIENOS, Chlcago, UI.

aujienu Kontestas
Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

į KOBESPONDENCIJOS
St. Charles, III

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

Kontesto Numeratoriua:
Antanas Ripkevičius.
Kontesto Vigilijus: 
Mare Kemešienė.

|sikui? nauja S. L. A. kuopa

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio
30, 1928

Kovo svet

Sėkmingai darbuojasi

Raulinaitis

J u želi tinas
na.šesniu, 
testanta* 
irgi šiek St.. Žukauskas

IX d., Colson 
prakalbos. Kalbėtojai 

buvo iš Chicagos; Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoj G-to 
apskričio pirmininkas J. Stun
gis, organizatorius Dr. Mont- 
vidas ir jaunuolių kuopos pir
mininkas p. J. Kaulas.

Prakalbų surengime jvasi- 
darbavo p. Kemešienė iš Chi
cagos ir p. 
gana plačiai 
mo lapelius 
se.

siu, kurie šiandie norėtų pri
sidėti prie jsleigimo naujos 
S. L. A. kuopos. Tuojaus as
tuoni iš vvru ir viena mote
ris įstojo, be to p. P. Glemža 

senas pavienis S. L. A. 
tokiu bildu susidarė 

kurk' ir įstei- 
uis pasiskirstė 
eiti viršininkų

yra 
narys, 
viso 10 narių, 
gė kuopą. Vėl 
vielas laikinai 
pareigas.

Kaip matyt, 
lietuviai visi
S. L. A. kuopą. Vėliaus bus 
galima pritraukti ir musų jau
nimas. Vėliaus stengsies para-

susiburs

kimo.
iš kuopos vei-

Bangunelis.

Viešbutyje

—Kaip ponas išmiegojai mu
su viešbutyje?

Blogai. Gulėjau ant negy
vos blakės.

—Na taigi ji tamstos nukan
do ?..

—Tai ne, bet kitos, atvyku
sios j laidotuves...

Garsinkitės Naujienose
P. Glemža, kuris 
išplatina skelbi- 

victos h’etuviuo

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKI!’ savo namą ir mokėkit iŠ įplaukų, pakeliam 

namus, jdedam purčius, statom mūrinius ir medinius garažus.

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

AR JUMS REIKIA PINIGU?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvėiš Omaha, Nebr. tolimos 
kolonijos darbuotojas, šiame 
“Naujienų’’ konteste, sulig 
kolonijos didžio ir ten esa
mų sąlygų, darbuojasi tikrai 
gerai. Neabejotinai, kad 
prie .pabaigos kontesto jo 
darbas darysis dar daugiau 

So. Bostono kon- 
J. P. Baulinaitis 
tiek kruta, o prie 
kontesto esąs nusi

taręs stoti i darbą padvigu
bintoms spėkoms, kad paro
džius ką senas Bostono gy
ventojas gali. Kontestantas 
St. Žukauskas, VVilkes Barre 
darbuotojas, sulig ten esamų 
sąlygų veikia pagirtinai, o 
prie pabaigos kontesto 
nusitaręs dar daugiau 
spausti. Kontestantas 
Staupickas Milvvaukee 
testantas irgi sėkmingai 
’Uojasi.

Kalbėtojai kalbėjo trumpai, 
bet gana aiškiai ir patraukia
mai apie S. L. A., kaipo di
džiausią milioninę lietuvių or
ganizaciją ir svarbą priklau
syti prie jos. Po prakalbų 
p. Stungis atklausė susirinku-

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINAGIJA, 55
• Turiu 43 metų patyrimą gydyme choroiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

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

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Darbo laikas
Yra žmonių sakoma: “Kolei 

geležis karšta reikia kalti”, ši
tas kontesto laikas, tai sunkaus 
darbo laikas kiekvienam kontes- 
tantui—tai laikas karštos gele
žies kalimui. Iki užbaigai šio 
kontesto yra dar šešios savai
tės laiko —laike šešių savaičių 
kontestantai dar gali labai daug 
darbo padaryti. Tie “Naujie
nų” kontestantai, kurie dar te- 
besiranda pas “Non Gradus” ir 
žemame laipsnyje 7-taine gali 
didžiuma jų pasiekti aukštes
nius laipsnius gali savo laimė
jimais nustebinti kiekvieną iš 
mus. Kartais kelių dienų dar
bo laikas yra sėkmingesnis ne
gu kelių mėnesių. Pas kontes- giau—to 
tautus, kuriuose yra pasiryži- žymesnis, 
mo dirbamame darbe, tankiai tų turi platesnę

Wm. 
kon- 
dar- \\ m. Staupickas

Musų darbas
“žmogus yra savo asmeniško 

darbo kūdikis”
Mintis

yra ir

sako Cerven- 
aiški ir teisinga. 

Dar yra ir senovės žmonių sa
koma—ką vakar sėjai tą šian
dien piaun. Geriau pasakius, 
ką mes į gyvenimą įdedam tiek 
iš jo ir gaunam pasaulis mums 
duoda tiktai tiek kiek kad mes 
jau esam paskolinę, šitų min
čių teisingumas yra riškiai ma
tomas ir šiame “Naujienų” kon- 
teste kada spėrus musų kontes- 
tantai renka rezultatus iš savo 
įdėto darbo. Vienas iš kontes- 
tantu veikia mažiau, tas žino
ma, nedaugiausia ir pasiseki
mo turi; kitas veikia kiek dau- 

darbo sėkmingumas 
kuriuose yra pasiryžt-! žymesnis. Vienas iš kontestan- 

dirbamame darbe, tankiai tų turi platesnę pažintį lietu- 
4a stebuklas iš jo dedamų i viuose—jam ir veikimo sąlygos 

įstangų į dirbamą darbą lyra palankesnėmis; kitam pa
veikime jam

lyra palankesnėmis;
valandų ar kelių pinties stokoja— 

sėkmingumu laukas susidaro siauresnis. Ki- 
vei-ltas vėl turi mažai draugų, bet 
dar daug prityrimo dirbamame dar- 

vienas negali būti pranašu,! be jam dirbamas darbas ge
rai sekasi; kitas vėl — mažai 
prityrimo, o gana apsčiai drau
gų—tiems sekasi irgi neblogai. 
Kitas kontestantas neturi nei 
draugų, nei prityrimo— tiems 
pasekmės visai mažos. Arba 
vėl, neturi draugų nei prityrimo 
dirbamame darbe, bet turi ga
nėtinai geležinio pasiryžimo — 
toks kontestantas apgali kadir 
didžiausias klintis eidamas į 
laimėjimo pasaulį.

dienų savo darbo 
pralenkia ir tuos, 
kę nuo gana senai. Pertat 
nei

ad bile kuris iš kontestantų 
>ąs žemiausiame laipsnyje ne

su tais, kurie 
aukštai. Esu 
sekamų šešių 

kontestantų.

galės susilyginti 
yra pašokę gana

savaičių daugelis

darbo suma—jie sėkmingu pro
gresu stebins mumis visus.

Šis bei tas

savoKiekvienas darbas turi 
pradžią kaip kad turi pabaigą. 
Kontesto darbe kartais yra pra
džia, o kartais pabaiga būna 
sekmingesne. Jeigu sakysime, 
kontestantas pačioj pradžioj 
šoko į darbą visu smarkumu— 
dabar liko be spėkų ir energi
jos, bet kuris kontestantas vei
kia iš karto po valiai, vis darės 
prospektus ateičiai — tie šian
die šienauja. Konteste reikia 
spėkų, energijos, sumanumo, 
reikia būti savos rųšies strate- 
gikais - žinoti kaip savo spėkas 
tiksliau sunaudoti. Dauguma 
musų kontestantų tokiais ir yra 

jie dirba po valiai, darosi 
naujus prospektus, kad pačioj 
užbaigoj turėjus geriausio savo 
darbui pasisekimo.

Tel. Boulevard 0214
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviam* visados 
patarnauju kuogeriausial 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. Pailtea St, CMcago, UI.
-

■1 .. ........................................ 11 ■■ I I ■

Chicagos Didžiausia Už Vidurmicsčio Vyrų Aprčdalų Krautuvė
Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos Vakarais

and ASHLAND AVENUES

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdalyta .....................................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

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

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

KAUNO ALBUMAS .........................  5Dc
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto,

VINCO KRĖVES RAŠTAI. Septyniuose tomuose ................... $7.00
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ......................................................... 50c

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleista* 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................................................... 65c
Namų darbai, naminė sąska'tybė ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimyną užlaikyti.

193 Grapd Street

$2.5fl

$1.50

$3.00

Brooklyn, N. Y
MILWAUKEE

Dviejų Kelnių Siutai

Nauji Sumanymai
ir Naujos Spalvos
Jūsų

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

16-tai dienai

Velykų Siutai ir
Virškaučiai!

$33
VELYKOMS SIUTAI

Tokie kurių jus norite ir tokius Continental 
pasinio jums — naujausi pagerinimai rū

buose -ir naujausių spalvų! Siutai su dviem 
eilėm guzikų vestėmis. Jų yra didelia
me pasirinkime. Spalvos — fown tau — si
dabriniai pilki ir kitų spalvų! Pasiuvimas 
aukščiausios Continental rųšies. Jūsų Vely 
koms siutai ir viršutinis kautas randasi 
čionai.

o
C APSU 1 .ES

j

70

Naktimis
Pūslė* 

Silpnumas 
arba skausmai 

Prašalinami 
saugiai su 
SANTAL 

M11) Y 
Cupsules 

Parduodama 
visose 

vaistynese

Lietuvis Kontraktorius
Suvertam kvfeaa* b 
elektros Jiegą j nau
jus ir senus namus ii H 
mainom naujas liani-H 
pas J senas; duodame" ' 
ant lengvo išmokėji
mo.

Metropolitan Electric
Shop 

221* W. 22nd Street 
Phone Cazial 2*91 z

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE b

Custom Pasiūti Importuoti 
Siutai

šitie siutai yra pasiūti geriausių siuvėjų 
— dviem ir viena eilė guzikų — “rope” 
pečiais — kelnes vidutinio plotume — 
dviem eilėm guzikų vertė, 2 kelnėmis, pa
siuvimas puikiausia!

$50
Pavasariniai Kautai ir 

i Siutai
Kaina dar nepasako visos istorijos. Pui
kiausios rųšies materiolo, styliai yra nau
ji, pasiuvimas yra tvirčiausia. štai yra 
siutai ir viršutiniai kautai, kurių retai 
gaunate. Tik žiūrėkit kokios kainos!

Kiti viršutiniai kautai iki $40

Jaunuoliams Išpažinčiai 
Siutai

Jaunuoliams siutai high school dėl išpažinties! 
Viena arba dviem eilėm guzikų, vėliausių pa
ternų ir spalvų ir dvejomis ilgomis kelnėmis. 
Mieros iki 20, vertės C? 4 /| OC
iki $20.00 .......................................... * 1 lT-OU

Štai yra specialiai gražus ,molini vvorstead, po
puliarių diamond audinių ir kitokių 1
paternų. Siutai 2 kelnėmis ...................... M* ■ W

Dykai Puikus Laikrodėlis Prie 
Kiekvieno Šių Siutų

Vaikų Vilnoniai Siutai
Gerų ir stiprių matoriolų, viena arba dviem ei
lėm guzikų, naujausi pilki, mėlini ir rudi, visi 
2 golf kelnėmis ir veste. Kaip tik Velykoms.

$8.95 - $7.95 " $10
Vaikų Viršutiniai Kautai 

Mieros 2 iki 8, $3.95

12 SAVAIČIŲ DEL IŠMOKĖJIMO
Kodėl nenusipirkti sau siutą ir viršutinį kautą Continental Budget Planu — tuo budu 
tūkstančiai kitų vyrų suranda užganėdinimą! 12 savaičių išmokėjimui — ir kainos yra 
tos pačios, taip kaip mokėtumėt cash! Tas Continental būdas daleidžia jums nusipirkti 
siutą KUOMET tik norit nereikia laukti kol turėsit pinigų. Klauskite musų apie šį 
parankų, ’biznišką patarnavimą.

Nupigintos “Sandaros” kontestas pratęstas ligi Lietuvos Nepri
klausomybės Šventės vasario J6 <1. imtinai. Vasario 16 d. išeina 
“Sandaros” didelis dvigubas numeris, pašvęstas, Nepriklausomybės 
10 meti; sukaktuvėms paminėti. Visi užsirašę “Sandarų” ligi tai 
dienai gaus ją už $1.00 per ištisus metus. Užrašiusieji kitiems 
(jaugiau 5 prenumeratų gaus iš “Sandaros” knygyno dovanų $1.00 
vertės knygų.

Iškirpęs žemiau dedamą čekj' užrašyk savo adresą ir pridėjęs 
tik $1.00 atsiųsk “Sandaros” .Administracijai, 327 E Street, So. 
Boston, Mass., o jei nenori sukarpyti laikrašti, tai atsiųsk tik $1.00 
su savo adresu, pažymėdamas, iš kurio laikraščio sužinojai. Naudo
kitės proga!

4 OA Užsirašiusiam laikrašti 
♦P I bUU metų šis čekis skaitom 
vertės. 
Vasario 16 d. “Sandaros 
Administracijai tą čekj pridėjęs TIK VIENĄ DOLERĮ ir gausi 
laikraštj 
gruodžio

j “Sandarą’) ant
__ __ ___  skaitomas vieno dolerio ^l«UU 

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

, . . - ’ . --- -- . ' „ i

visiems metams. sis čekis galioja vieną mėnesi nuo 
20 ligi vasario 16 dienai.

Užsirašančio vardas, pavarde

Pavardė

Numeris ir gatvė

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

$10,000 ACctoENT POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

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

$500 už sužeidimą einant gatve ar viešo bučiu
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikaciją 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 (gatve)
Miestas ir Valst.
Užsiėmimas .
Pašelpgavis

Amžius

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
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NAUJIENOS
The Litheanian Daily Newe 

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

1739 South Halsted Street 
Chicago, III.

Teiephone Rooaevelt 85M 

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ratesi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.90 per year outside of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago, 
Še. per copy._____________________
Entered as Second Class Matter 

March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, UI.. ender the act of

Chicagoje — paltui
Metami______________
Pusei metą ----- —........-
Trims mėnesiams ■
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Chicagoje per iineiiotojuai
Viena kopija----- —-----
Savaitei________________
Mlnaaiui _______________

$8.00
4.00
2.50
1.50
.75

8c 
18c 
75c

Iom. M Chicagoje,

17.00
8.50
1.75
1.25

.75

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III — Tal*fon»: BooMveH g&fll.

Metama--------------
Pusei metą--------
Trims mCnesiama
Dviem mintaleme
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur uisieniuos*
[Atpigintąjį n

Metams___  . , $8.00
Pusei metą ——- ---------- 4.00
Trims mlneaiams _ ....___ 2.50

Pinigus reikia aląati palto Money
Orderiu kartu su ubakymu.

ŠIŲ DIENŲ POLITIKA

kias ginkluotas intervencijas į vidujinius Lietuvos 
reikalus....

“Vilniuje nėra suorganizuotos jokios Plečkai
čio vyriausybės, kuri turėtų noro ginkluota sveti
ma pagalba paimti valdžią Lietuvoj....”
Su Majum po tuo dokumentu pasirašė ir Plečkaitis 

ir visas “Pirmyn” štabas. O dabar Majus rašo, kad jau 
gruodžio mėnesio pradžioje jam buvusi visai aiški Pleč
kaičio (ir jo paties) judošystė ir kad jisai taip pat žinąs, 
jogei “Pirmyn” esąs leidžiamas lenkų zlotais.

Jeigu taip, tai, dėdamas savo parašą, po aukščiaus 
paminėtuoju “protestu”, Majus melavo, sąmoningai ap
gaudinėjo visuomenę — žodžiu, elgėsi taip pat niekšiš
kai, kaip ir Plečkaitis, kuriam jisai dabar stengiasi su
versti visą kaltę!

Na, ir voties gi butą toje politinėje emigracijoje. 
Gerai, kad ji truko.

Paskendusis Varpas
(Apysakaitė)

Užvakar vakare Chicagoje buvo nužudytas paskil- 
bęs italų “veikėjas” Joe Esposito. Beveik nėra abejonės, 
kad jisai žuvo kaipo auka to kruvinojo “butlegerių” ka
ro, kuris šiame Amerikos didmiestyje jau tęsiasi kokie 
septyneri metai.

Vietiniai laikraščiai atvirai rašo, kad Esposito bu
vo munšaino gamintojų ir butlegerių draugas ir gemble- 
rių užtarėjas. Jo vardas nuolatos budaVo minimas są
ryšyje su šaudymais, žudynėmis ir bombų mėtymais.

Tečiaus “Diamond Joe” Esposito buvo kartu stam
bus asmuo politikos dirvoje. Pereitą pirmadienį jisai 
buvo iškėlęs savo namuose balių savo 13 metų sunui pa
gerbti, ir tarpe jo svečių buvo tuzinas ar dauginus Chi- 
cagos teisėjų, valdininkų, žymių advokatų ir biznierių. 
Kai šiomis dienomis tą apsukrų italą kažin kas įspėjo 
per telefoną, kad jisai turįs tuojaus apleisti miestą, o 
kad ne, tai jisai busiąs užmuštas, — tai Esposito pasa
kė savo draugams, kad iš Chicagos jisai negalįs išva
žiuoti, nes “aš prižadėjau senatoriui Deneen statyti sa
vo kandidatūrą į ward’o komiteto (Republikonų parti
jos) narius.”; .

Taip šiandie kriminalizmas yra susigiminiavęs su 
politika. Dažnai sunku esti net ir pasakyti, kur baigia
si vienas ir prasideda antroji!

KAP. MAJAUS “IŠPAŽINTIS

nevykusio Tauragės sukilimo 
minėtas Lietuvos spaudoje at

vadų,Kaipo vienas 
daug kartų buvo 
kapitonas Majus. Bet kiek laiko atgal jisai ėmė rašinėti 
Bostono “Sandarai”, kad su Tauragės sukilimu jisai 
nieko bendra neturėjęs. Dabar Majaus straipsniai pasi
rodė jau ir kituose laikraščiuose.

Ilgas jo rašinys yra spausdinamas Voldemaro ofi
cioze ir tautininkų partijos organe, “Lietuvos Aide”. 
Kovo 7 d. jo laiškas tapo išspausdintas ir vai. liaudinin
ku “Lietuvos Žiniose”.

Šituose savo rašiniuose “pagarsėjęs” kapitonas 
stengiasi įrodyti, kad kitas, dar didesnis už jį “garseny
bė”, Jeronimas Plečkaitis, tikrai esąs parsidavęs Pil
sudskiui. Majus pasakoja, kaip Plečkaitis jį gabenęs į 
Varšavą ir supažindinęs su lenkų valdžios tarnautoju 
Holovvka; kaip Plečkaitis ir jisai (Majus) organizavę 
ir mokinę “lietuvių kariuomenę” Lydoje, prie 77 lenkų 
pėstininkų pulko; kaip lenkų vyriausybė tą kariuomenę 
aprūpinusi ginklais, rūbais ir karininkais (lenkais);

su Pilsudskiu tos “kariuomenės” reikalais, ir t. t.
Kap. Majus mini tiek daug faktinų davinių — datų, 

vietų, vardų, skaitlinių ir ko kita, kad Sunku netikėti 
jo pasakojimo teisingumu. Išvada tuomet tenka pada
ryti ta, kad Plečkaitis iš tiesų yra parsidavęs lenkams 
bernas ir kad visi jo mėginimai užginčyti šį faktą yra 
niekšiška melagystė. Reikia tiesiog stebėtis, kaip jisai 
turėjo drąsos stoti Į tokį judošiškos avantiūros kelią ir 
paskui — apgaudinėti Lietuvos visuomenę ir tuos žmo
nes, su kuriais jisai buvo vienoje partijoje.

Matyt, tečiaus, kad ir Plečkaičio kaltintojas, Ma
jus, yra ne ką geresnis paukštis. Beveik visuose Pleč
kaičio žygiuose jisai dalyvavo kartu su juo ir net, kaip 
minėjome aukščiaus, vienas keliavo į Varšavą, kur, anot 
paties Majaus, “maršalas, mane pasišaukęs į Varšavą, 
įsakė, kad ligi gruodžio 15 dienos, vadinasi, ligi Tautų 
Sąjungos posėdžio galo, savo kariuomenę padidinčiau 
bent ligi 300 vyrų.” Savo laiške, tilpusiam “Lietuvos Ži
niose”, Majus sakosi tuomet (gruodžio mėn. pradžioje) 
jau nebeturėjęs abejonės, “jog dirbame Lenkijos nau
dai” (pirma, mat, jisai dar nesižinojęs ką darąs!), ir ji
sai nutaręs bėgti iš Lenkijos, — ką ir įvykinęs gruodžio 
11 d. Bet kodėl jisai nepaaiškina, kaip pateko jo, kap. 
Antano Majaus, parašas po “Lietuvos' politinių emig
rantų protesto žodžiu”, tilpusiu Vilniaus laikraštyje 
“Pirmyn” gruodžio mėn. 17 dieną?

Tam “protesto žodyje” smerkiama, kaipo bjaurus 
melas, spaudoje pasklidusieji gandai apie kai kurių Lie
tuvos politinių emigrantų parsidavimą lenkti valdžiai ir 
apie lenkų užmačias panaudoti Plečkaitį ginkluotam 
Lietuvos puolimui. Tarp kitko tame “žodyje” sakoma:

“Fašizmo išnaikinimui Lietuvoje, mes niekuo
met nesikvietėm ir nesikviesime pagalbon Lenkų 
kariuomenes, ir esame griežtai nusistatę prieš viso-

: Apie Įvairius Dalykus :
»

Henrick Ibseno šimt
metinės sukaktuvės.
— Kaip žuvys pasida
ro lizdą.

Skandinavų šalys palygina
mai yra nedidelės tiek žemes 
plotu, tiek gyventojų skaičiu
mi. Bet plačiajam pasauliui 
jos yra gerai žinomos; žinomos 
savo kulturingumu ir pažangu
mu. Pasauliui jos yra davusios 
garsių mokslininkų, rašytojų ir 
poetų. Vardai Holbergo, liaus 
Andersono, . Swedenborgo, 
Georg Brandeso, Knut Hamsu- 
no, Seimą Lagerlof, Bjornsono, 
Strinbergo ir daugelio kitų yra 
žinomi visur, kur tik žmonės 
domisi literatūra. Bet gal iš 
visų Skandinavijos rašytojų la
biausia popuiiariškas yra Hen
ri k Ibsenas, kurio šimtmetines 
sukaktuvės nuo gimimo dienos 
buvo apvaikščiojamos kovo 
d. Tas sukatuves paminėjo 
sas kultūringas pasaulis.

Henrick Ibsenas gimė kovo 
20 d. 1828 m. pietinėj Norvegi
jos dalyj. Jis paėjo iš maišy
tos vokiečių, danų ir škotų 
mos. 
mėgo 
kako 
vyko

Iš pat jaunystės jis 
teatrą. Kuomet jam 
penkiolika metu, jis 

į Grimstadą ir

20 
vi-

šei- 
pa- 
su- 
nu-

pradėjo 
dirbti aptiekoj. Tuo laiku jis 
buvo pasiryžęs studijuoti medi
ciną, bet neturtas sulaikė jį nuo 
to.

1818 m. revoliucija paskatino 
Ibseną prie rašymo. Jis para
šė daug sonetų, kurios buvo pa-

pirmas dramatinis kūrinys 
“Catiline” buvo pastatytas sce
noj 1850 m., bet pasisekimo 
neturėjo. Apie tą laiką jis ap
sigyveno Kristianijoj. Ole Bull 
sumanė įkurti Bergene tautinį 
teatrą. Ibsenas tapo išrinktas 
“teatro poetu” ir einant sutar
timi kas metai turėjo pagamin
ti naują veikalą. Pirmieji jo 
bandymai nebuvo sėkmingi. 
Publika jo dramatinius kuri
nius pasitiko gan šaltai. Išgy
venęs Bergene šeirius metus, 
Ibsenas vėl grįžo į Kristaniją. 
Tai buvo 1857 m. 
metais jis apsivedė su 
Thoresen.

Tais pat
Susanna

vekalai 
didesnį 

Ypač entuziastiš- 
pasitiko veikalą

Kristianijoj Ibseno 
turėjo nepalyginamai 
pasisekimą, 
kai publika
“Pretendentai”.

1861 m. Ibsenas išvažiavo į 
Italiją, kur jis parašė “Brand” 
ir “Peer Gynt”. Tie veikalai 
turėjo nepaprastai didelį pasi
sekimą, ypač Danijoj. Po to 
pasirodė jo keli kuriniai, kur 
buvo gvildenami draugijiniai 
klausiniai. Reikia žinoti, kad 
jo laikais moterys visuomeni
niame gyvenime neturėjo beveik 
jokių teisių. Vyras buvo namų 
galva, savo rųšies diktatorius. 
Ibsenas pirmas išvilko U} netei
sybę aikštėn. Jo drama “Lė
lės namai” sukėlė ' didžiausį 
triukšmą. Jis tapo apkaltintas 
tuo, kad tvirkina visuomenę. | 
tą apkaltinimą Ibsenas atsakė 
kitu drafna vardu “Dvasios”. 
Toj dramoj parodoma, kas iš
eina, kuomet moteris gyvena

su netikusiu vyru. Moteris ap- 
siveda su sifilitiku vyru. Gims
ta kūdikis. Praeina daug me
tų. Iš vaiko užauga didelis vy
ras, kuris paveldi iš tėvo sifi
lį. Iš pradžių jokių pažymių 
nėra, bet ligos perai varo savo 
destruktyvį darbą. Grįžta sūnūs 
iš miesto, kur jis eina mokslus. 
Kupinas energijos ir kiltų sva
jonių. Tačiau sifilis nuslopina 
visas svajones: sūnūs gauna 
snuigenų suminkštėjimą, vadi
nasi, išeina iš proto... \

Mintis tos dramos aiški. Mo
teris, kuri gyvena su sifilitiku 
vyru, ne tik pati kenčia, bet 
sunaikina ir kito gyvenimą.

šiandien, žinoma, kiekvienas 
protaujantis žmogus sutiks su 
tuo, jog versti moterį gyventi 
su nenormaliu arba sifilitiku 
vyru yra aršiausios rųšies ne
teisybė. Bet Ibseno laikais bu
vo manoma, jog “moterystės 
mazgas” yra neatmezgiamas, ir 
todėl vedusieji, nežiūrint i nie
ką, turi gyventi krūvoj iki mir
ties.

Kaipo dramatur- 
abejonės, yra 
pasaulyj. Mi-

♦ 
dygles, rašo

Išviso Ibsenas buvo vienas 
stambiausių moterų teisių čem
pionas. Jis savo dramos aiš
kiai parodė, jog moteris nėra 
koki lėlė, sutverta tam, kad bo- 
vyti vyrą.
gas, Ibsenas, be 
vienas žymiausių 
rė jis 1906 m. 

* *
Mažos žuvytės

N. Rubakinas, moka pasidaryti 
sau lizdą. Nors žuvis gali dirb
ti vien snukiu, bet lizdą pada
ro labai gerą. Vienas žmogus 
pajiasakojo tokį dalyką. Kartą 
jis įleido į stiklinę 
dygię patinuką, o 
nų įleido dar tris 
les. Kad žuvims 
gyventi, į stiklinę 
dumblo, smėlio ir

vandens 
po trijų die- 
dygles pate- 
geriau butų 
jdėjo marių 
vandens žo

lių. Žuvytėms buvo gera gy
venti. Greitu laiku patinas ėmė 
taisyti lizdą. Jį suko iš sausų 
ir žalių vandeninių žolių ir 
dumblo. Dirbo ^daugiau kaip 
parą. Kada lizdas buvo jau 
susuktas, jis buvo panašus į 
gniūžtę arba krūvelę suspaustų 
žolių, kurių viduryj buvo įtai
sytas kambarėlis, o iš jojo ole- 
lė laukan. Kai lizdas buvo pa
baigtas į jį įlindo patelė ir su
leido ikrus. Išleidusi ikrus, ji 
išlindo laukan ne olele, bet gal
va šone lizdo prasidurusi skylelę. 
šiajai išlindus, įlindo antra ir 
taip pat išleido ikrus. Paskui 
šalia ikrų atsistojo patinukas, 
lyg sergėdamas lizdą, stovėjo 
dieną ir naktį, retkarčiais te- 
sujudindamas uodega vandenį, 
kad perdaug jisai nesusistovė- 
tų. Dieną dar galėjai matyti, 
kaip patinukas taisydavo lizdą, 
tarytum bijodamas, kad neišir
tų ir nežūtų ikrai. Jis sergėjo 
ikrus tol, kol iš jų išrietėjo ma
žutės žuvytės.

Lizdus sukasi ir kitos žuvys. 
Viena žuvis, vadinama kinų, 
pasidaro netoli penkių cobų plo
čio labai nuostabų lizdą. Kaip 
ir dyglių lizdus, taip ir šiųjų, 
dirba patinukai. Lizdą daro iš 
putų, o putas pasidaro iš savo 
seilių, kurios išteka iš snukio. 
Patinukas

pi tr
inias pa

grindų, įvyko

(Tęsinys)

— Niekšingas bernas! Jis ma
no, kad švenčiausiojo Mergelė 
gali jį išgelbėti nuo valdovo 
pykčio? Jus, apgailėtini bai
liai, bijosit suimti jį ten, —aš 
tą žinau... Bet aš...—ponas ne
baigė žodžių.

Apsuptas minios tokių pat 
daug manančių apie save ponų, 
kaip ir jis pats, Kostko įžengė 
koplytėlėn. Ant kelių prieš 
šventi} paveikluą, maldingai su
dėjęs rankas klūpojo Jonas. 
Jo lupos šnabždėjo maldą.

Ramiai, nei žodžio netarda
mas, Kostko ištraukė kardą ir 
bloškė juomi savo mylimąjam 
tarnui per galvą.

Purpurinis kraujas sutryškė 
šaltinio srove, ir, vos-tik 
mas nekalto kraujo 
siekė akmens 
stebuklas.

Skaisčiai mėlynas dangus, 
linksmai dengęs pasaulį, pa
juodavo ir apsiniaukė tamsiais 
debesiais. Sužibėjo ilgi žaibai, 
pasigirdo smarkus gaudimai 
griaustinio, —ir koplytėlė, sy
kiu su visais buvusiais joje po
nais, sulingavo ir nugrimzdo 
žemėn.

Dangus tuojau nusiblaivė. 
Pavasario saulutė mėlynoje pa
dangėje, atsispindėjo nedidelia
me ežerėlyje, susidariusiame 
vietoj išnykusios koplyčios.

Ir nuo to laiko, kiekvieną sy
kį, kaip dingusio vilnyse eže
ro pono įpėdiniai, įsako kankin
ti savo tarnus, ir iš arklydžių 
girdisi draskantieji širdį riks
mai, nuskendęs varpas išduoda 
tylius liūdnus garsus nuo ku
rių ponas išbąlą.

Toks lietuvių padavimas apie 
paskendusį varpą...

II.
Prabėgo daug metų...
Baudžiava tapo panaikinta, ir 

sykiu su ja ant visuomet nu
tilo garsai paskendusio varpo. 
Galingi ponai išmirė, bet syk 
su jais nenuėjo į kapus, pasa
kojimai apie jų žiaurumus ir 
žvėriškumus. Apie tai dainuo
ja savo liūdnose dainose Lietu
vos žmonės; apie juos senoje 
pilyje senutė auklė pasakoja 
savo auklėtiniams; apie juos 
šnabždasi audros laike vilnys 
ežero, tyvuliojančio sodne už 
tankios sienos verkiančių kark
lų ir sidabruotų beržų.

Pilis su aplinkiniais laukais 
ir miškais perėjo į rankas nau
jų savininkų. Jos 
senovės kambariuose
nauja žmonių karta, nežinanti 
begalinės valdžios 
ant kitų žmonių.

Čia virė gyvenimas.
Erdviuose kambariuose gir

dėjosi linksmus žaidimai ir 
juokas, atskridusios į gimtąjį

niūriuose, 
išaugo

žmogaus

vandens, traukia į save oro ir 
ima leisti iš savęs burbulus, 
šieji burbulai būna ne vandens, 
bet seilių. Burbulai būna stip
rus, nesutruksta, nes jiems sei
lių žuvis nesigaili. Jeigu sei
lių ižuviai pritrūksta, tai ji mo
ka jų ir vėl pasidaryti. Tuomet 
ji nusileidžia į dugną ir ėda tam 
tikras žoles, kurių visada gali 
rasti, o nuo šitų žolių vėl seilės 
ima smarkiai iš snukio tekėti.

Šiosios kinų žuvies lizdas 
plaukioja viršuj vandens, o pa
taitė ikrus išleidžia dugne, žu
vys noromis nenoromis turi 
pernešti ikrus j lizdą. Bet ko
kiu budu tai padaro?

Padaro tat patinukas. Ka
dangi jis žiotyse ikrų neįsten
gia pernešti, tai sugalvoja ki
taip. Jis, įsitraukęs į save oro, 
nusileidžia į dugną, lenda į 
dumblą toj vietoj, kur esti ik
rai ir, palindęs po jais, staiga 
išleidžia orą. Oras mažučiais 
burbulėliais eina pro žiaunas, 
.šieji burbulėliai ir iškelia į van
dens paviršių ikrus,
rai įkliūva į plaukiojantį 

plaukia j paviršių put žuvies lizdą.—K. A.

Iškilę ik-
čia

šventėms
Velykų iš-

šugalvį kepurės draikėsi juodi 
pluoštai, ryškiai atmušdami iš
balusį, persikreipusį nuo baimes 
veidą. Ant kaktos matėsi la
šai šalto prakaito.

Nuo jo visos stipraus sudė
jimo figūros dvelkė nenuduo- 
tu išgąsčiu.

“Kas tau? pasigirdo klau
simai.”

“Skambina!”— prašnabždėjo 
jis išbalusiomis drebančiomis 
lupomis.

“Kas skambina? Kur?”
“Ežere... Kostkos varpas.”
Esantieji pažvelgė viens į ki

tą. Nusistebėjimo šypsena, 
pasirodžiusi jų lupose, tuojaus 
išnyko: tyliame vakariniame 
ore pasigirdo varjx> skardus 
garsas.

lizdą ateinančioms 
jaunuomenės. Buvo 
vakaris.

Atėjo 
giedrus 
pasirėdė 
šventadienio rūbais. Pievos 
išmargintos žydriai mėlynomis 
snieguolių akutėmis, linksmai 
žaliavo saulėlydžio spinduliuose. 
Iš apdžiūvusių laukų plaukė be- 
rupestinga vyturėlio daina. 
Sodne, ant ežero kranto, kūre
nosi nauja dar nesuspėjusi pa
juoduoti nuo drėgnumo, pirtis. 
Kamuoliai permatomų durnų 
veržės; pro baltą kaminiuką ir 
augštu stulpu iškilę augštyn, sodno 
lėtai draikėsi, lyg tirpo žydria- tylumoje. Nespėjo jis apmirti, 
me vakariniame ore. Aplink kaip pasigirdo antras, trečias... 
viešpatavo iškilminga tyla Greitai, lyg vydami vienas kitą, 
taip tylu esti tik naktį bažny- ■ skrido jie j pilį. Rodėsi, jie 
čioje. ’ ’ gema kur tai giliai—giliai po

Pilyje ėjo švenčių sutikimo žeme augo ir tirpo tylumoje, 
ruoša. .Kambariuose sklido vos' atspindėdami nesuvokiamu ner- 
tik iškeptų pyragų ir darytų i višku virpėjimu, sieloje kiek- 
kiaušinių kvapas, šeimininkė,! v*eno esančio pilyje. Kuom 
jauna, graži moteriškė prižiu- tai nesuprantamu, begaliniai 
rėjo virtuvėje gaminamus vely- baisiu plaukė nuo šitų, gimu- 
kinius valgius.

Atdaroje verandoje šeiminiu-1 
kas su svečiais žaidė kortomis. 
Čia pat šaly žaidžiančiųj ų susi
telkė šeimininko sesuo ir mar
ti, abi labai jaunos; jos grūdo, 
nedidelėse puodynėse kokią tai 
tamsią pusiau skystą masę. Iš; 
puodynių, kilo erzinantis žai- ^jena> 
džiančiųjų uosle kvapas ko tai 
gardaus. Gretimais

šiltas irankstyvas, 
pavasaris. Miškai jau 
savo šviesiai-žaliais 

rūbais.

Garsas atsiliepė snaudžiančio 
medžiuosee ir nuaidėjo

begaliniai

šių, nežinia kur, garsų. Rodėsi, 
. lyg sykiu su ilgai tylėjusio 
! varpo garsais prisikėlė ir išėjo 
iš savo karstų šešėliai senai mi
rusių ponų ir dabar skraido čia, 
savo pilies verandoje, smaugda- 

I mi ir kankindami atėjūnus.
Verandoje visi tylėjo...

šventespirmoji

Skaisti pavasario saulutė 
mėlynojesėdėjo linksmai šypsojosi 

šeimininko brolis augštas, sto- . į>IaiViOje padangėje, apšviesda-
rokas karininkas, apsivilkęs j ma 
be galo plačiu odiniu švarku.
Nuo visos jo figūros taip ir 
dvelkė beribiu tinginiavimu.

“Ir kaip tau -nenusibosta 
bastytis be jokio darbo?” pra 
bylo į jį sesuo—“tiktai ir ži
nai, kad ištisas dienas gulėti!., 
nors į pirtį nueitumei...”

sus.irinkusių pasveikinti 
pilies savininkus, sodiečių mar
gus šventadienio rubus.

Šeimininkė sveikinos su mo
terimis.

“Šventėms malonėjote atsi
lankyti ponas Vladislovai,” — 

• kalbėjo į karininką senis so- 
| dietis.—Puikus pavasaris šįmet 

šviesu, šilta... tikraiĮ pirtį? Hm... tai butų ge- jštikro...
. tik žinai, Janina, baugu jyįevo malonė... O, pas mus, pri- 
„-j....”— prašnabždėjo jis, durč jis>

rai!., 
vienam....”- 
stengdamasis nuduoti išsigan
dusį. “Baugu?! Užteks jau 
vaidinti iš savęs bailį, žinai? 
—kreipėsi ji į marčią.—Viadu
kas, būdamas dar 
mokykloje bijojo įeiti 
kės į tamsų kambarį, 
vakare pasivaikščioti 
ną... bailys!..

Viadukas linksmai 
Jam, kodėl tai, patikdavo gir
dėti kalbant apie jo bailumą.

Mažas būdamas jis tikrai bu
vo kiek baikštus. Mėnulio švie
sa, kapinės, esančios už sody
bos, senas tamsus sodnas, ma
žas ežerėlis, esantis pakalnėje 
nedidelio kalno, ant kurio sto
vėjo pilis teikė jam nepapras
tos baimės. Su laiku baikštu
mo jausmas išnyko, bet atmin
tyje jo namiškių pasiliko išti
sa eilė anekdotų, liudijančių 
apie jo baikštumą.

“Aš gal, ir eičiau... tiktai... 
pažvelgk, kaip urnai tamsėja 
sodnas.”

Duryse pasirodė šeimininkė.
“Viadukai, kreipėsi ji į ka

rininką,—eik Tamsta gi ga- 
lų-gale, į pirtį. Jau senai lai
kas atleisti Vincą, jis dar turi 
padėti Tamstai nusiplauti.”

Vladas paklausė. Švilpauda
mas linksmą dainelę, jis nuli
po laiptais nuo verandos ir din
go žalumoje tamsėjančio sodno. 
Tyliame ore balsiai girdėjosi jo 
tolstantieji žingsniai; garsas 
linksimos dainelės darėsi vis 
tylesnis, ir paskui visai nutilo. 
Verandoje užviešpatavo tyla.

“Onyte! - prabilo sesuo į 
šeimininkę, ir tuojaus nutilo, 
pakreipusi galvą į aną šalį, kur 
dingo karininkas. Kas tai? Pa
sigirdo, lyg kas tai greitai bėgo 
per sodną.

“Kas ten?” .
“Viadukas! Kas 
Verandon bėgo

Basas, be švarko,

karininkų 
be žva- 

bijojo 
po sod-

juokėsi.

kiek patylėjęs, — 
džiaugsmas koks! Koplyčią ati
darė... Kiek metų stovėjo užda
ra... Uždrausta buvo... žmonės 
susidėjo— varjią naują nupir
ko... Puikus varpas — didelis, 
skardus. Manau varstų dešim
tį aplink girdėtis... Vakar, tur 
būti, ir pas jumis buvo girdė
tis, kaip skambino?!

Bet, Vladas nieko neatsakė. 
Jis stovėjo giliai užsimąstęs. 
Pasakingas pono Kostkos var
pas, išgąsdinęs jį dar vakar 
kuo ne iki mirties; varpas, 
primenantis žmonėms, apie jų 
pareigas prie sau panašių, pasi
rodė paprastu varpu, kviečian
čiu žmones prie maldos.

Iš rusų kalbos vertė
, B. Buiša.

TIKRAS BUDAS BAIGT 
MUSKULŲ SKAUSMUS
Nebūk mizerija su slrėndicgliu ir 

skausmu dėl sustyrusių muskulų ir 
sąnarių dėl sunkaus darbo, užsiėmi
mo ar dėl kitos priežasties. Vartok 
Johnson’s Red Cross Kidney Plastc- 
rį prie skaudamų vietų, subrinkimai 
ir sustyrimai apleis—beveik urnai.

Johnson’s Red Cross Kidney Plas- 
teris užbaigia skausmus tarsi ma
giškai dėl to, kad gyduolės ant pla- 
stcrio persisunkia per odų ir eina 
tiesiog i apimtas vietas ii’ būtinai 
pradeda savo nuostabų veikimų ir 
teikia pagalbų taip ilgai, kol plaste- 
ris laikomas prie kūno.

Tūkstančiai sunkiai dirbančių vy
rų ir moterų surado paprasčiausių, 
lengviausių, greičiausių ir tikriausių 
būdų gydymui skausmų ir sustyru
sių muskulų. Nekęsk nei vienos.mi- 
nutės. (įauk Ked Cross Kidney Plū
ste r bile vaistinėje. Nuo momento, 
kuomet jus pradėsit vaitot, jus nu
sistebėsite jo nuostabiu veikimu.

SKOLINAM 
PINIGUS

su juo?” 
karininkas.
jis sunkiai 

kvėpavo. Marškinių apykaklė 
atsisegus, atidengdama stiprią, 
juodais plaukais apdengtą‘kru
tinę. Iš i»o nusmauktos j vir-

NAMŲ
Matykit M r. MAC1KĄ

PEOPLES BANK
47 St. & Ashland Avė.
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Sveiki dantys
Jeigu tau pasitaikytų pra

leisti kiek nors laiko National 
niuzėjuje, \Vashingtone, ir pa
sitaikytų peržiūrėti įvairias 
kaukoles, kurios ten randasi, 
pamatytum, tarp kitų dalykų, 
kad tos kaukolės aiškiai paro
do, jog dabartinių baltų žmo
nių dantys daug prastesni u> 
senoviškų žmonių. Dantys taip
jau atsiliepia j permainytą gy
venimo būdą, kaip ir kiti kū
no sąnariai. Pav., dantys šių 
laikų eskimo yra geri. Tie 
žmonės neišsirinko šiaurius 
kaipo gyvenimo vietą tik to
dėl, kad mėgti] baisų šaltį. Mes 
manome, kad tie žmonės, bū
dami ramus, persikėlė į šiau
rius kad pabėgti nuo užpuoli
mų kitų indijonų, kurie vis 
juos persekiojo. Ten gyven
dami eskimai turėjo vartoti 
prasčiausią maistą, ir kadangi 
jo įrankiai buvo mažus ir ne
tinkami, jie turėjo vartoti dan
tis vieton įrankių. Eskimo 
kramto savo avalų šniūrus, kad 
padaryti juos minkštesnius. 
Todėl eskimo turi didelius, tvir
tus dantis ir apart to juos pa
remia dideli kaulai.

Bet pas dabartinius žmones, 
kurių dantys mažai vartojami, 
matome, jog dantys ir kaulai 
nupuolė ir daugelis žmonių 
mano, kad apie kelis tūkstan
čius metų nuo dabar musų ci
vilizuoti žmonės neturės dantų 
sąnarių.

BIBLIJOS
STUDENTAI

turės programą per radio 
WORD 252 m. pirmadieny j 
kovo 26 d., 1928 m. Pradžia 
lygiai nuo 6 iki 7 vai. vaka
re. Grieš orkestras, giedos 
koras, kvartetas ir solo. 
Kalbės S. J. Beneckas apie 
Velykas.

Visi, kuriems teks girdėti 
tą programą, malonėkite 
parašyti keletą žodžių iš
reikšdami savo nuomonę. 
Laiškams adresas:

WORD “Sargybos Bokštas“ 
Webster Hotel

2150 Lincoln Park, West, 
Chicago, III.

Tas pats ir su žvėrimis, — 
ji© irgi turi dantis sulig jų at
liekamo darbo. Liūtas ir tig
ras valgo tik mėsą ir tas mais
tas reikalauja mažai kramty
mo. Jų dantys ilgi ir pana
šus į žirkles; su jais jie gali 
gerai kąsti ir draskyti. Iš ki
tos pusės, šlapys (slonius) val
go žolę ir vaisius ir todėl šla
pys turi dvigubus krūminius 
dantis su lygiais paviršiais, ku
riuos vartoja kaipo malimo ma
šiną.

žmonės valgo mėsą ir daržo
ves ir todėl turi kelių rusių 
dantis. Jie turi nemažinus 
kaip dvyliką amaluotų kaltų 
dantų; aštuonis su dviejais aš
triais galais; dvyliką drūtų 
dantų dėl kramtymo. Tie kalti 
dantys yra pryšakiniai ir ilti
niai arba “cuspid” dantys; dan
tys su aštriais galais vadina
mi “bicuspids,” o krūminiai 
dantys burnos užpakalyje yra 
malėjai. Mes kandame su pry- 
šakiniais. iltiniais ir bicuspids. 
Liežuvis nuneša maistą į bur
nos užpakalį, kur krūminiai 
dantys užbaigia darbą.

Mes turėtume dauginus su
sipažinti su .dantų dygimu. 
Kuomet kudigiai gimsta, jie 
gimsta be dantų, bet pirmieji 
dantys jau būna beveik visiš
kai susi formavę, tik dantų 
smegenys juos apdengia. Yra 
faktas, jog po tų pirmutinių 
dantų, jau yra pradėję dygti 
nuolatiniai dantys. Nereikalin
ga aiškinti, kad dantys gerai 
negali dygti, jeigu kūnas ne
gauna užtektinai reikalingos 
medžiagos dėl išsivystimo. To
dėl (turėtume prižihnėtj, kad 
vaikų maistas daugiausia susi
dėtų iš tokio maisto, kuris pri
duotų stiprumo kaulams. Du 
iš svarbiausių yra fosfatai ir 
kalkės. Pienas kaip tik ir turi 
tuos du elementu. Todėl pie
nas yni augančio vaiko svar
biausias maistas. Motinos pie
nas kūdikystėj ir karvės pienas 
vėliau priduoda augančiam vai
kui reikalingus elementus dėl 
gerų, tvirtų dantų. Po kūdi
kystės, kiekvieno vaiko maistas 
turėtu turėt nors viena stiklą 
pieno su kiekvienu valgiu, ir 
apart to, turėtų valgyt vaisių, 
žalių daržovių ir gert daug 
vandens.

Dantų dygimas yra norma- 
liškas veikimas ir tik baisiai 
skaudus būna dėl kokių nors 

' iš lauko priežasčių, ypatingai 
! kuomet maistas gerai nežlėb-1 
čiotas ir kuomet dantys per 
greitai dygsta. Kur matyt aiš
kus ištynimas, reikia kūdikį nu
nešt pas gydytoją. Praeityje

■ ■ ■» ■■■■ k mks ■■■■■■■■ ■■■■aaaaiacEBEaiiiiBHjB

J Simano Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Dr-ja ■ 
skolina pinigus ant lengvų išlygų 
Ben. J. Kazanauskas, Raštininkas

2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887 ■
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gydytojai pradurdavo smege
nis, bet tns nepatartina. Visi 
dantų dygimo ypatingumai tu
ri gero gydytojo būti prižiūri
mi.

Pabaigoje šešto mėnesio, jei
gu kūdikis normališkai auga, 
pasirodys pirmieji dantys, tan
kiausia apatiniai pryšakiniai, 
kurie jau buvo jo žande kuo
met gimė. Po to, neužilgo pa
sirodys ir viršutiniai pryšaki
niai; po jų — užpakaliniai dan
tys ir vėliau iltiniai, arba kaip 
paprastai vadinama, pilviniai ar 
akiniai dantys. Pirmieji du 
dantys pasirodo kuomet kūdi
kis būna šešių arba astuonių 
mėnesių senumo. Dar du apa
tiniai pryšakiniai dantys pasi
rodo nuo septynių iki devynių 
mėnesių. Dar du viršutiniai, 
pryšakiniai dantys — nuo aš
tuonių iki dešimties mėnesių. 
Keturi užpakaliniai dantys, 
vienas ant kožno žando, — nuo 
dešimts iki keturiolikos mene
siu. Dar keturi krūminiai dan
tys užpakaly kitų, pasirodo 
kuomet kūdikis būna dviejų 
metų. Ir kuomet kūdikis jau 
sulaukė dviejų ir pusės metų, 
turi visus savo dantis.

Motina turi laukt kol kūdi
kis turi savo visus dantis, pirm 
negu gali duoti jam kieto mai
sto.

Dabar turime suprast, kad 
kuomet kūdikis sulaukia visus 
dantis, jis turi valgyti tokį 
maistą, kuris reikalauja kram
tymo, ir todėl motinos turi 
prižiūrėti, kad jie valgytų tvir
tesnį maistą. Duona, keptos 
bulvės, švieži obuoliai ir pana
šus maistas sutvirtins dantis.

Paprastai motinos tinkamai 
neprižiūri tuos laikinius dan
tis, nors tai yra labai svarbu, 
nes ir laikiniai dantys turi bū
ti sveiki kol nuolatiniai dan
tys pasirodo. Jeigu supūna, ži
noma, vaikai negali tinkamai 
kramtyt maištą, žlėbčiojimas 
būna prastas, jų veidas pasi
daro netoks linksmas, o nak
timis negali miegot dvi dantų 
skaudėjimo.

Todėl visų pirmiausia moti
na turėtų pamokinti vaiką šva
riai tižiaikyt burną, švarumas 
užima svarbiausia vieta burnos 
ir dantų tinkamam prižiūrėji
mui. Motina turėtų nuvesti sa
vo kūdikį pas dentistą. Jis iš 
anksto gal nukreipti dantų pu
vimą. Ir kuomet jis juos ne
užgauna, vaikai pripras den- 
tistų nebijoti.

Kūdikiui reikia tokio maisto, 
kuris drutins kauluotas dalis, 
prie kurių priguli dantys. 
Svarbiausia yra fosforinė rūg
štis (acid) ir augančiam kūdi
kiui nėra geresnio šaltinio tų 
reikalingų elementų, kaip pie
ne, — motinos piene kūdikys
tėj, ir karvės piene vėliaus. Au
gant, vaikui reikėtų duot stik
lą pieno prie kiekvieno valgio, 
ir dar prie to reikia taikint 
valgį su minerališku skoniu,
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Kai kas apie balt- 
gudžius

Sekmadienyje, kovo 25 d., 
Congress viešbutyje Centralinė 
Baltgudžių nacionalio Susivie
nijimo Taryba rengia bankietą 
paminėjimui dešimties metų 
sukaktuvių nuo laiko paskelbi
mo Nepriklausomos Baltgudžių 
Liaudies Respublikos Minske 
kovo 25 d., 1918 metuose. Pra
džia 5 vai. po pietų; salė — 
Florentine Kuom.

Baltgudžių likimas
Lietuviai atgavo nepriklauso

mybę. Lietuviai ir šiandien tu
ri nepriklausomybę. Nepriklau
somybės troško ir susipratusie- 
ji baltgudžiai. 1918 metuose 
Minskan suvažiavo daugiau 
kaip 2(100 atstovų iš visų Balt- 
gudijos kampų, šis suvažiavi
mas paskelbė Tautinę Baltgu
džių Liaudies Respubliką ko
vo 25 dieną. Susidarė Baltgu
džių Liaudies Kada, t. y. tokia 
įstaiga, kaip Lietuvoje Seimas 
arba kitose šalyse parlamen
tai iš 100 su viršum žmonių.

Baltgudžių nepriklausomos 
respublikos siekiai buvo: su
traukti į naujos respublikos ri
bas tas žemes, kuriose didžiu
ma gyventojų yra baltgudžiai; 
sutraukti gyventojų nubalsavi- 
mu, tai yra, nevaržomu gyven
tojų apsisprendimo budu.

Baltgudžių troškimas ir pa
matinis naujos respublikos dar
buotojų obalsis buvo ir pasilie
ka: Baltgudija tepriklauso pa
tiems baltgudžiams, Baltgudi- 
joje šeimininkai baltgudžiai.
Kaimynai pripažino baltgudžių 

respubliką.

Kai Baltgudžiai pasiskelbė 
nepriklausoma liaudies respub
lika, jie kreipėsi į kaimynus 
ieškodami pripažinimo. Jų res
publiką pripažino Lietuva, Lat
vija, Estija, Suomija, Gruzija 
— tautos, kurios pačios nese
nai numetė svetimą jungą.

Pripažino lenkai, Čekoslova
kija ir net Konstantinopolis, 
kurį anuo laiku valdė, rodosi, 
sąjungininkų taryba. Vokieti

ja pareiškė, kad ne jos daly
kas kištis i svetimus reikalus.

De fakto tečiau pripažino ir 
Vokietija, kadangi baltgudžių 
respublika vedė su ja prekybą, 
palaikė ryšius.
Smūgiai baltgudžiams iš rusų 

ir lenkų pusės.
Bet jau 1919 metuose bolše

vikai, kurie dėjosi ir dedasi vi
sų pavergtųjų ir išnaudojamų
jų draugais, užgriebė dalį Balt- 
gudijos. Jie paskelbė vėl Balt
gudžių “respubliką”, tartum jos 

|nė nebūtų buvę paskelbta 1918 
metuose.

Baltgudžių respublikos pripa
žinimas dar kartą buvo viešai 
pareikštas 1922 jmetuosc Rusi
jos ir Lenkijos derybose, ku
rios vesta Rygoje.
Baltgudija šiandien sudraskyta.

O tuo tarpu baltgudžių tau
ta išdraskyta į kelias dalis, 
viena jos dalis — apie trečda
lis — priklauso R.S.F.S.R., tai 
yra, Maskva ją valdo ir ton 
dalin įeina Smolensko guberni
ja ir dalis Mogilevo ir Vitebs
ko gubernijų.

Kita dalis yra skaitoma kaip 
^nepriklausoma” sovietų res
publika. Nors ji ir skaitoma 
nepriklausoma, vienok Maskva' 
siunčia ir skiria valdininkus ir 
kontroliuoja reikalų tvarkymą.

ši “baltgudžių” Respublika 
taipgi apima netoli trečdalio vi
sų baltgudžių. Trečią stambią 
baltgudžių dalį valdo lenkai.

Baltgudžių gyvenimas tiek 
bolševikiškos Rusijos, tiek pil- 
sudskinės Lenkijos globoje yra 
labai liūdnas. Areštai, teismai, 
kalėjimai, konfiskavimas — 
štai kas grūmoja tiems, kurie 
trokšta nepriklausomos baltgu
džių liaudies respublikos ir ku
rie išdrįsta pareikšti savo troš
kimus.

Maža dalis baltgudžių randa
si Latvijoje. Jie čia turi pla
čią kultūrinę autonomiją. Vi
sai menkas jų skaičius yra Lie
tuvoje. Kiek daugiau priklau
so sovietinei Ukrainai.

Kiek baltgudžių esama.
Kaip matote, šalis sudrasky

ta į kelias dalis. Tuo gi tarpu, 
kaip baltgudžiai suskaito, gry
nų baltgudžių esama apie 12 
milionų. Tai didokas skaičius. 
O vietos, kuriose baltgudžiai 
sudaro gyventojų didžiumą, 
turi apie 16,000,000 gyventojų. 
Taigi, jei baltgudžių likimas bu
tų buvęs lengvesnis, jie šian
dien turėtų didoką valstybę.

Kartu gi su pabaltės valstybė
mis — Suomija. Estija, Latvi
ja, Lietuva — galėtų sudaryti 
tokią mažesniųjų respublikų 
kombinuotę, kad ir lenkai, ir 
rusai turėtų gerokai pamąsty
ti, pirm negu puolus kurią vie
ną tų respublikų.

Bet ir šiandien, baltgudžiams 
neturint savo nepriklausomy
bės, jie sudaro tokį žymų gy
ventojų skaičių Lenktoje ir

Sovietijoje, kad lietuviams la
bai ir labai svarbus turėtu būti 
palaikymas juo draugingesnių 
ryšių su baltgudžiais.

(Pabaiga bus)
Reporteris,

eikaių atlikimo su 
Jetuva, už pigių 

<ainą, naudokitės

GERAS DALYKAS ŽINOTI — ATSIMINKIT TAI
Ponia MaryB... (vardas suteikiamas) San Fransisco, Calif., sako, kad 
‘‘Foley pilės diuretic labai greitai sustabdė didelius skausmus nugaroje ir 
aš būdavo atsibundu naktimis nuo reumatiškų skausmų. Dabar aš miegu 
puikiai ir labai gerai pasilsiu naktimis.” Nei vienas neturėtų kentėti nuo 
nugaros skaudėjimo, reumatiškų skausmų, inkstų ir pūsles nemalonumų, 
kuomet Foley Pilis gaunamos lengvai ir pigiai.

KODĖL KIEKVIENAS VARTOTOJAS PASIDARO DRAUGU 
‘‘Nei vienos nuo kosulio gyduolės neveikia taip greitai ir pasekmingai kaip 
Foley’s Honey ir Tar Compound ir teikia pilną užganėoinimų draugams, 
kurie vartoja jas mano rekomenduojamiems.” sako J. I). McComb, Toledo, 
Ohio. Jos gydo, džiovina, apdengia skaudamų gerklę, prašalina kosulį leng
vai. Nėra opiates kurios gimdo užkietėjimą, nėra kloroformo, nėra “dope’’. 
Jus nerizikuosit su kosuliu, slogomis kuomet nusipirksit Foley’s Honey ir 
Tar Compound. Reikalaukit jų.

Marųuette Pharmacy, F. K. Rakas, 2346 W. 69 St., netoli Western Av., 
L. P. Hannema, 10701 Wentworth Av., Reriable Drug Co., F. Martin, 2600 
W. 47 St. G. A. Malinsky, 1801 S. Racine Av., kampas 18 St., Grand 
Works Drug Store, J. Malachovvskas, sav., 4847 W. 14 St., Cicero.

r

Kviečiame Jus Čionai

Jums patiks vesti biznį šia
me stipriame sename banke

įTAI bandas kuris atsakys visiems jūsų reikala
vimams. Mes turime žmonių kurie kalba lie

tuviškai. Tas palengvins jums atlikti biznio rei
kalus.

Mes pagelbėslm jums visuose bankiniuose reika
luose — greitai, mandagaii ir saugiai. Taupyme, 
siuntime pinigų Lietuvon, investavime ir kituose 
atsitikimuose.

šis bankas priims jūsų taupymus. Daugelis jūsų 
tautiečių veda čia savo bankinius reikalus. Ji ran
dasi parankioje vietoje. Ji yra viena seniausių 
ir saugiausių bankų Amerikoj.

The Foreman National Bank
The Foreman Trust And Savings Bank

14i Šalie and Washington Streets, CJiicago
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VALIO!! VALIO!!

Modai B 
Radio Speatoer

1928 M. KETURIOS EKSKURSIJOS
LIETUVON

Tiesiog i Lietuvos Uostų

KLAIPĖDĄ
Atwter
KENJ^Č?

kaip tai: vaisių, žalių daržovių 
ir tyro vandens. Dantys taip- 
pat sustiprėja per vartojimą, 
todėl maistas turi būt tokioj 
formoj, kad reikalautų kram
tymo.’; 'lodei reikalinga šiek 
tiek maisto, kuris priverstų 
krutėjimą dantų. čielų gru
dų duona, džioviniai, keptos 
bulvės, švieži obeliai, ir tt. už
tikrins gerus dantis.

[FLIS.J.

SIUSKIT PEK 

NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos banka*

Feen:a-mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą

- , Soknis Tik 
Mėtos ..

r

$10 Įmokėti

Model 97 ... • 6 tūba, 
Onb Dial ahielded A. C. 
Receiver, le»atube.
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Be Jokių Persėdimų

BALTIKO-AMERIKOS
LINIJOS LAIVAIS

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui

Ima Ekskursija
Lietuvių Judamųjų 

Paveikslų Korp. 
Balandžio-April 17 d. 
Laivu “LITUANIA” 
Ekskursijai vadovaus 
JONAS K. MILIUS

2ra Ekskursija
“VIENYBĖS”

GEGUŽĖS 2-rų dienų
Laivu “ESTONIA”

Ekskursijai vadovaus
Antanas Kundrotas

Pilnas pasirinkimas cabinet’ų visuomet 
Autorizuoti atstovai dėl 

SPART0N - FADA IR KELLOGG RADI0S 
Dykai demonstravimas 

Lengvais Išmokėjimais
Atdara vakarais iki 10 vai.

Manor Radio Shoppe
6322 S. Western Avė.
Priešais Highvvay Teatrą

Phone Republic 6350

Bčia Ekskursija
“NAUJIENŲ” 

GEGUŽĖS 29 DIENĄ 
Laivu “LITUANIA” 
Ekskursijai vadovaus 
“Naujienų“ Atstovas

4ta Ekskursija
LIETUVOS VYČIŲ 

Birželio-June 16 dienų 
Laivu “ESTONIA“ 

Ekskursijai vadovaus 
Kazys J. Viesulą

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį 

kraštų. Kas metui vis daugiau ir daugiau amerikiečių važiuoja 
aplankyti saviškius Lietuvoje arba taip, sau Lietuvoje pasisve
čiuoti. Lietuviai deda visas pastangas, kad tie svečiai butų gerai 
priimti ir išsivežtų malonius įspūdžius iš Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog j Klaipėdą ant Baltiko-Amerikos Li
nijos be jokių persėdimų prie dabartinių aplinkybių yra malonus 
ir visiškai keleivių nevargina.

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kraštų ne
atidėti, bet važiuotu pas savuosius šių vasarų su viena iš viišmi- 
nčtų ekskursijų iš Amerikos tiesiog j Klaipėdą.

Žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, kovo 23, 1928

Tarp Ghicagos 
Lietuviu
Paskaita

Lietuviu Auditorijos mažojoje 
svetainėje, šiandie. Kalbės P. 
(.ligai lis, “Naujienų” redak* 
t c rius, apie Franci jos revoliu* 
ei ją; pradžia 8 vai. vakare.

Koncertai, šokiai, bankietai, 
komedijų vaidinimai, tokios ir 
panašios antraštės šiandie puo
šia Chicagos lietuvių laikraščių 
puslapius ir lietuviškų biznio 
įstaigų sienas ir langus.

Pramogos, pasilinksminimai, 
parengimai meno siekiais yra 
reikalingi ir pageidaujami.

Vienok klaidinga butų many
ti, kad jie vieni galėtų paten
kinti musų <1 vašios ir proto 
gyvenimą. Prakalbos, paskaitos 
yra taipjau reikalingos mums, 
jei no labiau reikalingos, kaip 
kad pasilinksminimai. Ištikrųjų 
bėda butų žmonėms, jei jie už
mirštų rimtąsias, kasdieninio 
kartaus gyvenimo problemas. 
Jie gali pasijusti padėtyje to 
šeimininko, kuris “prabaliavo 
jęs” keletą metų, “pabudo” ir 
pamatė, jog “prabaliavojo 
ūkį”.

Visam kam turi būti saikas. 
Pageidaujama ir lygsvara, štai 
kodėl patartina yra šiandie juo 
skaitlingiau lankyti rimtas 
paskaitas, ypač kuomet
paskaitų ir prakalbų taip 
mažai šiemet rengta.

P. Grigaitis visiems yra 
taip nepaprastai įdomus prele
gentas. 'lodei visi, kas galite, 
atsilankikte į jo paskaitą.

— Reporteris.

Iš Birutes
Dainų vakaras.

“Birutė” skelbia ketvirtą iš 
eilės savo vakarą, ši kartą jis 
Įvyks balandžio 1 d. Lietuvių 
Auditorijoje. Komp. S. Šimkus 
prirengs “Birutę” “Dainų Va
karui”.

Žinoma, sunku vra tokia 
skaitlingą publiką, kuri lanko 
“Birutės” parengimus, paten
kinti visais žvilgsniais. Vieni 
nori dainų, kiti operų, treti o- • 
perečių. Didžiumoje gi yra 
reikalavimai dainų, ir todėl, 
remdamasi tuo, Birutė rengia 
dainų koncertą.

Beikia tikėtis pilnai, kad jai 
pavyks. Komp. Šimkus sako šį 
kartą dainuos “Birutė” daug ir 
viską suprantama mums kal
ba ir dvasia; dainuos chorai- 
mišrus, moterų ir vyrų — so
listai, duetai, kvartetai. I). M.

Office of ('minty Clerk 
of Cook County, Illinois

State of Illinois )
) SS.

County of Cook )

Pursuant to the provisions of 
Section 34 of the Primary Elec- 
tion of Illinois, I hereby 
certify that the color of the
paper to be used for the pri
mary ballots of the respective 
parties for the Primary Eelec- 
tion to be held in the County 
of Cook, outside the City of 
Chicago, the City of Chicago 
Heights, the Town of Cicero 
and the Village of Summit, on 
Tuesday, April lOth, A. D., 
1928, shall be as follows:

Democratic Party .... Pink 
Republican Party ....... White
Independent Republican Bhie
In witness vvhereof. I have 

hereunto sėt my hand and af- 
fixed the seal of the County of 
Cook, this 22nd day of March, 
A. D., 1928.

ROBERT M. SWEITZER, 
County Clerk of

Cook County, Illinois 
(Seal)’

Cicero], 25 kovo, sek
madieny “Aušros 

sūnus”

Art. S. Piiku vaidins knygnešį
Rusteiką.

Antanas Chapas. Jis daly
vauja Jono Romano koncerte, 
kuris įvyks sekmadienyje, kovo 
25 d., Lietuvių Auditorijos 
svetainėje; pradžia 8 vai. vak.

Rengia bankietą
Amer. Liet. Daktarų Dr-ja 

rengia banketą su programų ir 
šokiais nedėlioj, 6 d. gegužės, 
Nevv Bismark viešbutyje, 171 
W. Randolph St. Am. Liet. Dak
tarų Dr-ja jau su virš 15 metų 
kaip gyvuoja, bet nedaugei kas 
Žino jos darbuotę apšvietus ir 
kultūros dirvoje. Kad supažin
dinus chicagiečius su Am. Liet. 
Dakt. Dr-jos tikslais ir darbuo
te ir, prie to, jaunus nesenai 
baigusius daktarus pasveikinti 
su laimingu užbaigimu medici
nos ir den t isterijos mokslų ir 
pavaišinus prideramai. Am. L. 
Dakt. Dr-ja kviečia visus lietu
vius ir lietuves, ypač lietuvai
tes slauges (nurses) ir aptieko- 
rius dalyvauti bankete.

Kviečia Rengimo Komisija.
P. S. Banketan tikėtus gali

ma gauti pas bile kurį daktarą 
mediką ir dentista. Tikėtus ma- 
onėkit įsigyti iš kalno.

Perkėlė bizni 
4.- 

__  _ I

P-nas C. P. Suromskis pra
neša visiems automobilių savi
ninkams ir savo kostumeriams, 
<ad jo automobilių pardavinė- 
imo ir automobilistams patar

navimo Įstaiga tapo perkelta iš 
trobesio, kuris yra adresu 5833 
So. \\Tstern avenue, į Justice 
Park, III., buvusi Blinstrupo 
daržą, Archer ir Keau avės. 
Kam butų per toli važiuoti ten 
automobilių arba real estate 
reikalais, tie meldžiami yra 
kreiptis tais reikalais sekamu 
adresu: 3352 So. Halsted str.; 
tolei*. Yards 6752. — Rep.

Roseland
Vieša padėka

Ačiū draugėms ir draugams, 
kurie mane lankė ligoje, nes 
buvo taip ilgos nuobodžios die
nos. O labiausia ačiū L. S. M. 
Bateliui ir L. M. D. A. chorui, 
o taipgi p. Kanstavičienei, kuri 
suteikė man' puikių gėlių. Mane 
labai džiugina, kad ‘turiu drau
gių ir draugų, kurie mane at
jaučia. Aš gi, pasveikusi, atsily
ginsiu draugijoms kiek mano 
jėgos pavelys man. Lai gyvuo
ja Ratelis ir rateliečiai ir L. M. 
D. A. choras. Draugiškai, J. 
Valienė, 408 West 108rd St.

4

Bus Jono Ramanau
sko koncertas

Jau pavasaris atėjo, paukš
čiai čiulbėti pradėjo... nors mu
sų lietuvių tarpe yra daininin
kų, kurie gieda netik kokį vie
ną sezoną, bet per visą me telj, 
beveik kiekvienoje dainos puo- 
telėj, linksmina ar virkdina šir
delę. Vienas tokių dainininkų 
yra musų vietinis Jonas Ra
manauskas.

P-nas Ramanauskas jau daug 
metų lavinasi muzikos ir dai
navimo, turi malonų tenoro 
balsą, yra jaunas ir energin
gas, ir vien tik savo pastango
mis atsiekė tą vietą dainos ka
ralystėj, kurioje jisai šiandien 
skrajoja.

putj paklaidžioti dainos ir mu-|Xl 
zikos daržely, užmiršti bent
valandėlei kasdieninį rūpesnė
lį...

P-no Ramanausko koncerte, 
kurs įvyks ateinantį sekmadie
nį Lietuvių Auditorijoj, Bridge-

Didžiausia ir Puikiausia Rakandų 
Krautuvė Bridgeporte Pasiūlo 

Sekamai Savaitei

Bridgeportas

Antradienio vakare, apie 10 
valandą, kelini bomai, kurie bu
vo 18-19 metų amžiaus, apipie
šė du lietuvių bernaičiu, išne
šiojusiu laikraščius. Apiplėšti 
bernaičiai buvo ties So. Parnell

Kad p. Ramanauskas yra di
delis muzikos mylėtojas, tai 
liudija dar ir tas faktas, kad 
jisai savo jauną sūnelį, Ričar
dą, kuris dabar yra tiktai try
likos metų, nuo pat mažens auk
lėjo mylėti muziką, ir šis jau
nuolis jau parodė tiek gabumo 
kaip pianistas, kad per piano 
kon testą visos Chicagos vaiku-

porte, dalyvaus dar ir kiti mu
sų žinomi vietiniai artistai, 
p-nia Janušauskienė, sopranas, 
p-nia Rabe»n-lMisevičienė, smui-| 
kininkė, p. čapas, baritonas, p. 
Pocius, pianistas. Nora.

Art. Babravičius tu
rės šaunias išleis

tuves
Iš daugelio vietų ateina žinių, 

kad tikietai į Babravičiaus kon
certą, kuris Įvyks balandžio 22, 
Lietuvių Auditorijoj, parsiduo
da labai sparčiai.

Balandžio 22 d. pripuola sek
madienis ir visi turės laiko pa
sigerėti jo dainomis. Apart kon
certo busią galima ir pasišokti.

šis koncertas bus Babravi
čiaus išleistuvių koncertas: po 
to jis išvažiuoja Lietuvon ir ža-

Šis puikus pilnos mieros davenport stalas 16x48 colių,
stiprus, mahogany 

Specialiai ... .......
užbaigimo arba walnut, $5.95

RADIOS
Specialiai išpardavimo kainos

a ve. ir 37-ta gatve. Jų vardai 
yra: Mikas Šležas ir Edvardas 
Norbut, abu 1 I metų amžiaus. 
Jie pardavinėja laikraščius ant 
kampo 35-tos ir Halsted gat
vių.

Bomelių šėlimas Bridgeporte 
darosi aršesnis ir aršesnis. Pirm 
keleto metų, Bridgeporto lietu
viai pamena, bomeliai, šioje 
apylinkėje buvo taip jau įsi
siautėję. Bet jų žygiams pada
rė galą lietuviai, kurie gerokai 
apkūlė bumelius. Nuo laiko tos 
pirties bomeliai buvo nurimę. 
Dabar tui* būt. jie pradeda už
miršti lą pirtį. Kažin ar ne me
tas duoti antrą tokią pamoką 
bomeliams?

— Reporteris.

čių jisai laimėjo vieną aukso 
'medalių. O juk kontestantų 
buvo nemažas skaičius. Reiš
kia, musų lietuvis vaikutis^ tu
rėjo parodyti ypatingo gibu- 

I mo ir turi ateitį kaip pianistas.
Musų lietuvių priedermė y- 

ra dar labiau padrąsinti savo 
besimokinančius žmones, — 
žmonės, kurie turi idealą ir sie
kia jo, o ypatingai jaunučius, 
šiuo atveju turėsime progos 
parodyti savo įvertinimą vieti
nio dainininko, kuris niekuomet 
neatsisakė patarnauti lietu
viams, kur ir kada galėjo, taip
gi duoti “encouragement” jau
nučiam pianistui ir kartu tru-

da grįžti rudenį. Chicagiečiai 
artisto širdy, kaip matyt, uži
ma ne paskutinę vietą ir nežiū
rint į prašymus iš daugelio ko
lonijų, išleistuvių koncertą jis 
sutiko duoti mums, o ne' kam 
kitam. Tai chicagiečiai apver- 
tindami jį kaipo geriausį musų 
dainininką Amerikoje, ir dar 
kaipo žmogų su simpatijomis 
prie Chicagos, ir rūpinasi su
rengti šaunias išleistuves.

“Gerų artistų mes turime ma
žai — sako vienas geras pilie
tis - mylėkime ir remkime 
juos!” O aš sakau: kiekvienam 
chicagieČiui po tikietą!

Rept. Pupa

Elektrizuotas »Atwater Kent ...................    $89
Setai su batery taip pigiai kaip .............................. $29.50
Brunswick Radiola Fonografas .............................. $79.50
R. C. A. Radiola, vartota ............................................. $35
Fonografai ................................. .•.......................   $15

CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO.
3621-23-25 S. Halsted St.

North Side
Ateinantį septintadienį, kovo 

25 d., Spaulding salėje, 3312 W. 
North Avė., bus SLA. 226 kuo
pos Jaunuolių skyriaus koncer
tas. Pradžia 6:30 vai. vakare.

šiame parengime bus suvai
dinta veikalas “Jonukas mela
gis”. Prie to, mergaičių kvar
tetas išpildys kai kuriuos kla
siškus numerius.

Musų jaunuoliai dar pirmu 
kartu duos tokį gražų progra
mą Northsidės lietuviams, šis 
jaunuolių choras patarnavo vi
soms draugijoms, kurios tik 
pakvietė. Taigi reikėtų mums 
visiems jų rengiamą koncertą 
paremti, jin atsilankyti, paro
dyti, kad mes įvertiname jų 
darbą. Aras.

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

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

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudintroa.

THE JINGLE BELLES

Kūdikis Tarpsta?Ar
Kūdikiams reikia gero, mais

tingo maisto ir užtektinai būtinų 
vitaminų, kad užtikrinus normali 

augimą ir stiprumą ir gerai subuda- 
votų kaulų.

SCOTT’S EMULSION 
suteikia vitaminus kurių pienas ir kitas maistas ne- 
užtektinai turi reikalaujamo daugumo.

Biskis Scott’s Emulsion, duodamo regulia
riai, kaipo dalies maisto, išrodo, kad turi be
veik magiško efekto dėl kūdikių ir jaunų vai
ku. «■ _

Scott &Bowne, Bloomfiekl, N. J. 27-39;

Concer111LL Jimmie s Saxophone.

Pavasarinis Išpardavimas

Dideli bargenai 
pėtnyčioj ir 

IŠPAŽINČIAI
Gražios, baltos Crepe de Chine, 
Georgette, Fiat Crepe Išpažinčiai 
Drėsės, mieros 8 iki 11 metų, il
gomis arba trumpomis rankovė
mis. Didelis pasirinkimas šiomis 
pigiomis kaino- $4.95

500 MERGINOMS PLAUNA
MOS DRESES

Pasiūtos dailių stylįų, iš geros 
rųšies gingham, pritiks mergai
tėms nuo 7 iki 14 metų,
labai pigia kaina, po ........O I v

MERGAITĖMS ŠILKINĖS 
DRESES

Vėliausių stylių ir gražiais tri- 
mingais, visų mierų, C O *7 C 
dabar tik .................... D V
BOBOLINK GEROS PANČIAKOS 
Turi reputaciją visoje šalyje savo 
stiprumu, garantuotos, 7Qf* 
porai ..................................... f v v

SPECIALIAI
500 porų moterims sampelinių 
pančiakų, chiffon, vėliausių spal
vų, vertos $1.50 iki $2.00. Kol 
jų yra, po- 75c

šią savaitę: 
subatoj 
DRESES

STUBAI ŽIURSTAI
Gingham ir Percales, šviesių spal
vą, paprastai $1.25,
Specialiai ..............................Ovvi
M ERGAI T ĖM S P A V A S A RIN ĖS 

SKRYBĖLĖS
Gražiausia išdirbinio ir vėliau- 

Šos 95c ir $1.45 
VYRAMS DARBINĖS’ KELNĖS 
Geros, stiprios vyrams kelnės, vi
sokių mierų, papras- C* 4 QE 
tai $2.50 ........................ B ■□U

KHAK1 KELNĖS
Vyrams Khaki Darbinės Kelnės, 
pasiūtos iš geros rųšies materiolo, 
vertos $1.50. Dabar pa r- 
davimui po ..............................vww

VYRAMS KEPURĖS
Musų pasirinkimas nustebins jus. 
Yra visokių spalvų ir mierų. Pa
prastai $2 vertės, šia- C 1 /s C 
me išpardavime tiktai I •■tv 
VYRŲ ŠILKINIAI MARŠKINIAI 
Visokių spalvų, vertės QC 
$8.60, pardavimui už V'Lvv 

VYRŲ GRAŽUS ŠILKINIAI 
KAKLARAlšščIAI

Vėliausių pavasarinių paternų, pa
prastai 75c., specialiai 39c

VAIKŲ PAVASARINĖS 
KEPURĖS

Geros rųšies, vertės $1.50. OEa 
šiame išpardavime po ....... OUV

Parduosime labai pigiai įvairių 
pavasarinių aprėdalų už labai pi
gias kainas visiems pirkėjams ir 
duosime gražias dovanas DYKAI.

MID-WEST DRY GOODS STORE
James Sandargs and J. Pikelis, Props. 

4172 Archer Avė., Chicago

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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Penktadienis, kovo 23, 1928 NAUJIENOS, CMcžgo, ffl.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Užsimušė lietuvis
Ihrm keleto dienų užsimušė 

Antanas Skinderis, seniau gy
venęs Bridgeporte. Jis dirbo 
tunelyje. Nupuolė šaftan (šuli
niu) kokias 40 pėdų. Vakare tą 
pačią dieną mirė. — Rep.

Vanagaitis juokėsi
Pereitą sekmadieni Meldažio 

svetainėje. Vanagaitis davė kon
certą — “Juokudemiją” su pri
durkais.

Kadangi man koncertas pati
ko visais atžvilgiais, tai per
skaitęs “Naujienose,” kovo 20 
d. laidoje Artistų draugo kri
tiką, neiškenčiu nepasiprieši
nęs jo daromiems užmetimams.

Artistų draugas sako: “Nors 
kartais šyptelėjome, kaip kada 
garsiai nusikvatojome ir Mėl 
žiūrėjome kaktas suraukę. Kam 
gali būt smagu juoktis iš sa
vęs.”

Pasakyta taip, kaip ištikrųjų 
buvo. Juokėmės, žinoma, ne 
visą laiką, kitaip nebūtume gir
dėję artistų žodžių, o ir artis
tai nebūtų galėję lošti, jeigu 
publika butų visą laiką kvato
jusi.

Kad “Juokudemija” pašiepė 
šių dienų publikos skonį, paro
dydama, jog paprastai apsi
rengę artistai negali publiką 
juokinti, tai yra faktas.

Vanagaičio deklamacija pa
šiepė artistus, pašiepė publiką, 
kuri eina į perstatymus, moka 
pinigus ir tankiai išeina apsivi
jusi. Tai irgi tiesa.

Man atrodo, jog artistai la
bai gerai daro, kad sugebi iš
vilkti aikštėn kai kurias musų 
gyvenimo ydas. Visoje deklama
cijoje tai gal buvo bereikšmis 
Vanagaičio po Bridgeportą 
“Irankymasis” — “pas biznie
rius”. Toje deklamacijos dalyje 
ir aš nesupratau ką norėta pa
sakyti. Tai gal buvo silpniau
sia dalelė programe.

Man atrodo, kad artistai turi 
teisės kariais patys iš savęs 
arba ir iš publikos pasijuokti 
nors kartais publika pajutusi, 
kad pati iš savęs arba iš arti
mo sau draugo juokiasi, sustos 
juokusi, bet vėliau pagalvos — 
ar ištikrųjų nebuvo verta juok
tis.

Man teko Lietuvoje matyti 
Vilkolakį. Ten vilkta aikštėn 
visa, kas yra pajuoktina ir 
publika visa juokėsi, išskyrus 
gal tuos, kurie jautėsi esantys 
objektai to juoko. Vilkolakis 
buvo pasidaręs gana populia
rus plačiose miniose.

Atsimenu, kaip viename ban
kete Kl. Jurgelionis pasakė, 
kad iš Lietuvos artistų jis pri
pažįsta tik Vilkolakio grupės 
artistus, kurie be repeticijų, be 
parašytos komedijos, be jokio 
pasigailėjimo ar pataikavimo 
sugebi pastatyti scenoje gyve
nimo įvykius ir parodyti žmo
nių klaidas. Tai, esą, Lietuvos 
originališkas teatras. O kitus 
visus artistus jis pavadino ko
pijuotojais to, kas jau senai 
buvo sukurta.

Jeigu toks teatras tiko Lie
tuvoje, tai kodėl negali tikti 
čia - - gal dėlto, kad kartais 
mes pasijuntame patys esantys 
pašai]>os “ožiai” arba musų ar
timi draugai? Bet tai jau ne 
artistų kalte.

Antra programų dalis buvo 
ytin smagi. Dainelės, parinktos 
iš “Vanagaičio snapo” ir sudai
nuotos parinktų artistų, darė 
labai gerą įspūdį. O Olšauskas 
su savo kanklėmis tiesiog žavė
jo ir nuvedė publiką į seną to
limą Lietuvą. Klausydamas jau 
tiesi, kad nors valandėlę pabu
vai su savo seneliais, kokioje 
ten paslaptingoje vietoje.

—Buvęs koncerte

Garsinkitės Naujienose

Roseland
šiuo laikif Golden Star kliu- 

bo basketbolo jauktas jau yra 
baigęs losiu sezoną. Roselando 
lietuvių jaunuomenė šioje spor
to srityje pasižymėjo taip pui
kiai, kad tik retas kuris jauk
tas tegalėtų tokiu rekordu pa
sigirti ir pasididžiuoti.

Lietuviai basketbolo lošėjai 
už tai susilaukė įvertinimo. Bet 
yra keletas asmenų, kurie taip
gi užsitarnavo įvertinimo, vie
nok apie kuriuos praktiškai ma
žai buvo minėta. Ir ve pora to
kių žmonių — Dr. Makaras ir 
p. Jonas Riuko.

Jei neklystu, p. Ruiko buvo 
tas asmuo, kuris atsinešė Gol
den Star Kliuban si>orto sky
riaus organizavimo sumanymą. 
Jis ir pasiliko vienas uoliausių 
sporto skyriaus rėmėjų. Dak
taras Makaras buvo kaip ir tė
vas sporto skyriaus, kaip ir 
globėjas.

Sutiksiu, kad jaunuomenė 
yra svarbiausioji jėga sporto 
kyriuje. Bet to neištenka. Rei

kia juk palaikyti skyrius, kai 
kada reikia padengti tam tikros 
lėšos, reikalinga kad autorite- 
tingesnės, senesnės ypatos 
karts nuo karto jaunuomenei 
pagelbėtų taip patarimais, kaip 
ritarimu.
Štai šitokiais padėjėjais bu

vo Dr. Makaras, Ruiko ir kai- 
kurie kiti kliubiečiai. Pastaruo
ju laiku vadovauti sporto sky-i 
rini išrinkta p. Sadulas. Jis, be, 
abejonės, taip jau rūpinsis šio 
skyriaus reikalais, kaip Dr. Ma
karas. Ir kadangi Dr. Makaras 
išbaigė savo “tarnybos” termi
ną, tai ir norėjau pasakyti, kad 
roselandiečiai įvertina jo darbą.

Roselandietis.

PRANEŠIMAI
Visi Naujienų Spulkos nariai ma

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

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

Pranešimas Cicero Liet. Raudonos 
Rožės Paš. Kliubo extra susirinkimas 
įvyksta pėtnyčioj, kovo (March) 23 
d., p. W. Lukštos svet. Yra daug 
svarbių reikalų, musų vakaras 4Auš- 
rosSunus” kovo 25 d., — porą dienų 
beliko. Prašome narius grąžinti ne
parduotus tikietus tam teatrui, ne
grąžintus tikielus rokuosime parduo
tais. Valdyba B. Tumavich.

Draugystė Šv. Kazimiero Karalai
čio susirinkimas įvyks kovo 25 d., 
1928, nedėlioj 12 valandą, Chicagos 
Lietuvių Auditorium, 3133 S. Halsted 
St., Chicago, III. Malonėkit susirinkt 
laiku. T. Alelun'is.

Amerikos Lietuvių Politiškas Kliu- 
bas North West Sules, rengiu ma
sinį mitingą ir parodavimą. Tas 
įvyks, nedėlioj, kovo 25 d., kaip 2:30 
po pietų, 1644 Wabansia Avė. Visi 
lietuviai yra nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti. Kliubo Kom.

North Side. — SLA. 226 kuopos 
Jaunuolių skyrius rengia koncertą, 
loš veikalą “Jonukas Melagis” ir 
daugel gražių pamarginimų.

Koncertas įvyksta šiame septinta- 
dienyj, kovo 25 d., Spaulding Rali, 
3312 W. North Avė. Prasidės 6:30 
vai. vakare. Po koncertui bus liksmi 
šokiai. Visi dalyvaukite ir bukite 
laiku. Nuoširdžiai kviečia

Komitetas.

A + A
JUOZAPAS VILIUŠIS

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

Laidotuvės įvyks subatoj, ko
vo 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.

VJsi A. A. Juozapo Viįiušio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti luidotuve.se ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

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

Laidotuvėse patarnauju gra- 
borius M. A. Ežerskis. Telefo
nas Boulevard 9277.

Cicero Akių Gydytojai
-------------- Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

Nedėlioj, 25 kovo, visi turi- VAITTTOIT H II
me skubėti pamatyti “Aušros V Al 1 U Nl, U. U.
sūnus”. Du žymiausieji artis- 
tai-profesionalai, A. Vanagai
tis ir St. Pilka, su pagelba M. 
Dundulienės, P. Millerienčs, A.
Zavistaitės, J. Balsio, R. Juch- __ __
noviėiniK M Kasnavničio A I LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
IieVlČiaUS, M. Kaspaiaicio, A. Pnlontndna akiu itemnima. kuri
Daukšos ir kitų žymių 
gos vaidintojų atveš 
daug nematytų dalykų, 
griaudins ir prajuokins, 
sus mus patenkins. Nepamirš
kit, kad pradžia lygiai 6:30 vai. 
vak. —Savas.

Graboriai

l’alengvins akių įtempimą, kuria 
Chica- esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

mums
Su-

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

Musų patar n a v i m * a, 
laidotuvėse ir kokiams 
reikale, visuomet ėst* 
sanžiningas Ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų uilaikymui 
skyria.

8307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL

S. 0. LACHAVICZ
Lietuvis Graborias ir 

Balzamuotoja*
2314 W 23rd PL 

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

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

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

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
•t$8.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted SL 
Tel. Victory 4088

Lietuves Akušeres
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-K AUSHILLAS 
AKUŠEREA

3252 South Halsted Street

Viršui Universali 
State Bank

Moterys ir mergi
nom kreipkitės su 
-eikalaia nuo 12 iki 

ų vakaro. Kitu lai
ku pagal autartj.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatves

Baigusi akuše
rijos koleg i j ą; 
ilgai nraktika- 
vusi Pensylva- 
nijos lig o n b u- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m n 
ir po gimdymo 
Už dyka patari
mas, dar ir ki 
tokiuose reika
luose mote 
ir mergi n o m s. 
kreipkitės, o ra
site pagelbą 
Valandos nuo *» 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

Phone Victory 1115

Akių Gydytojai

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

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

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

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

Phone CuimI 0523

Lietuviai Daktarai
Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Suite 8.

Prospect 1028
Res. 2859 S. Leavit St., Canal 2880 

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

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

8243 So. Halsted St.

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

OPTOMETRIST

Phone boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenae 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenvvood 1752 
Praktikuoja 20 meta

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

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Re*. 8201 South WaBace Street

įvairus Gydytojai
GYDO 

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

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
<601 South Ashland Avenae 

Telefonas Boulevard 78?^ 
ReH„ 6641 South Albany Avenae 

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL

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

Tel. Kenvrood 5107 
Valandor

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

l'elepbone Republic 0083

Or. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockwell St.

Valandos nuo 0-12. 1-5, 6-8 vakare 
CHICAGO, ILL

Telephone Hetnlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

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

CHICAGO

A. M0NTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenae, Room 209 

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

Tel. Branswick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ūltradolėtinė šviesa ir diathermia

Res. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago. III

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenae

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL

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

Tel. Lafayette 4146
Valandos 

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

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. MARGERIS "
3421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
Nuo 12 iki 8 po pietų, Nuo 6:80 iki 
8;30 v. vak. Sekmadieniais nuolQ—12

DR. J. W.REAUDETTE
VIRBUI ASHLAND STATE BANKU

1800 So. Ashland Avė.
Valandos*

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1B.
Nedėlioj nuo 2:39 iki 4:30 v. po pietį,

TELEFONAS CANAL 0464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez Te! Drevei 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojau ir Chirurgą*

^Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3192 So. Halsted St„ Chicagt 
arti 81 st Street

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai____
Ofisas

4729 South Ashland Avenae, 2 labo* 
Chicago, Illinois.

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 

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. MADRIDE 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 diena

Res. Telephone Plaza 8200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 26 m 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas i) 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1925 W. 18th St. netoli Morgan St 
Valandos: Nuo 10—12 pietų ii 

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

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6358

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milvraukee 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. Nonvell’s aptiekos, 

kampas 46 Place.
Atsineškit šį skelbimą, gausit $2 

pigiau u z visą dantų darbą.

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą

Šeši mėnesiai dėl 
Išmokėjimo. Ne
teik nieko įmo
kėti, nereik mo-
kėti nuošimčių. ( 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad Jum* reikės 
mokėti:

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

Dr. C. W. De Roųue
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Pilone Boulevard 7589

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 
Tel. Cicero 49

CLASSIFIEB hBS.J
Business Service

Biznio Patarnavimas 

______Advokatai______
JOSEPH J. GRISH 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

4681 So. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2800

Namų Telefonas Republic 9723
* ■ ... ..................................... . ■■■— y m ■■■»■■■* —

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. D ea r boro St., Room 1111 
Telefonas Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pi®1
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1319

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai suslži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, {skaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai blskj 
įmokėti, kitus { du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė. 

Bershfre 1821
MR. PARIS -

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai- 
kom maleva, popierą, stiklus ir t t.

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

TAISOME KAMINUS, 3 prakiu- 
rimus užtaisome už $8. Darbas ga
rantuotas.

C. MOSER 
625 West 48th Place 

Yards 1084

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

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clarks St* 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8899

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adamš St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A. A.OLIS
ADVOKATAS .

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

Vakarais
8241 South Halsted St 

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

Pžtnyčioą.

Miscellaneous
įvairus

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

ATYDA Lietuviams dėl gerų le- 
daunių. Įdedam ledaunes.

Atsišaukite
CARBONDALE MACHINE CO.

222 W. Kinzie St. 
Superior 2055-56

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

re Minnesota, North Dakota ir 
Montana. Renduokit arba jsitaisy- 
kit nuolatinį gyvenimą kur gyvulių 
įr javų auginimas užtikrina pasise
kimą. Idaho, Washjngton ir Oregon 
valstijose dar prie paminėtų progų, 
galit auginti paukščius, vaisius, už
siimti pienininkyste, nes klimatas 
yra tinkamas ir geros aplinkybės. 
VIETŲ JEŠKOTOJAMS PIGUS 
EKSKURSIJŲ TIKIETAI. Reika
laukit DYKAI Zone of Plenty kny
gutės arba smulkesnių informacijų 
bile kokioje valstijoje. E. C. LEEDY 
Dept. 459, Great Northern Railway. 
SL Paul, Minn.

KRAUTUVIŲ FiKČERIA] 
Grosernių, Bučer- 
nių, Delikatesscn, 
Restau rantų, Ken- 
džių, Bekerotų, Mu
sų specialumas Ge

ras patarnavimas, lemo* 
kainos.

SOSTHEIMS, 1912 So. Stfite Strtrt.

Business Service
Biznio Patarnavimas
PERKRAUSTOME

i visas miesto dalis, nebrangiai.
HARVEY & CO., 

Not Ine.
1857 W. Lake St. Monroe 0056

Vakarais Monroe 6629

PIRMOS klcsos karpenterystes 
darbas. Užganėdininias garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

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

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

UPHOLSTERING, nopieravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge
naus} darbą. Atsišaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
skaitliavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

MALEVOJU, dekoruoju. Nebran
gios kainos, gaukit mano apskaitlia- 
vimą. T. E. DANIELS, 1412 Irving 
Park Blvd., Wellington 8377.

PLUMBERIS — garo ir karšto 
vasdens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

ATYDAI LIETUVIŲ
A tilkit savo nialevojimą ir dekoravimą per 
ekHpcrtue. Dykai npHkaitliavimaa. Nuo lai
ko arba kontraktainia darbas. Važiuojam 
bile kur Chicairoj arb priemiesčiuose.

J. J. SHAKENMAER 
040 Milwaukee Ava.

Bruna^ck 7307

MARKS MOTOR SERVICE
Abelnas pristatymas siuntinių ir 
pilnų vežimų. Greitas patarnavimas 
bile kur.

819 W. Adams St.
Monroe 1946

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

MALEVOJU, popieruoju ir calcim. 
$5 už kambarį.

Telefonuokit
Diversey 5067

MALEVOJU, popieruoju, craftex, 
tiffany darbas garantuotas. Darbas 
ir materiolas pigiai.

Tel. Ardmore 1073

CEMENTINIS DARBAS, murini- 
mas ir karpenteriavimas visokios rų- 
šies., bile kur Chicagoj ir priemies
čiuose. Teikiam apskaiuiavimus. 
Aaron Miller, 2913 N. Sacramento 
Avė. Phone Irving 7909.

GALIU POPIERUOTI
malevoti ir taisyti namus ir bu- 
davoti naujus namus ir purčius 
ir visokį cementinį darbą. Gerai 
ir piigai dirbu.

WM. MITREWITZ,
739 W. Troy St.

Tel. Nevada 8345
Auto Travel

Automobiliais Kelione

TEKĄS
8,500^ mvįiŲ geležinkeliu, 300 
mylių ^automobiliu iki Lover 
Rio Grande Valley. Ten ir at
gal $50. Visos išlaidos apmo
kėtos. Užsisakykit vietą dėl ko
vo 25. Pamatykit puikiausią 
dalį Jungtinių Valstijų ir Seną 
Mexico. Del smulkmenų šaukit 
West 4395.

Financial
_____ Fjnansai;Fj«Hkolos

2-RUS MORGICIUS
Ifadarome į porą dienų 

PĘTRZILEK BROS. & CO.
1647 W, 47th St.
(Coutinued o u puge 8)

luidotuve.se
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Financial
Finansni-Paskolos

(Continued from page 7)

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama

į vieną dieną 
Perkame real estate 

kontraktus

Personai
___________ Asmenų Ieško

VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, Copy- 

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

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

28tO W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

su 
ir

Musical Instruments
_______ Muzikos Instrumentai_______

PRIVATIšKAS žmogus parduoda 
gerai žinomą grojiklj pianą, kaip 
naujus, už $100, pusė cash, kitus į 
60 dienų. *

6621 S. Richinond St., 2 flatas

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

GEORGE SCHIRER, 
6512 S. Halsted St.

MES 
senus 
t. t.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

MOKAME brangiai už jūsų 
rakandus, pečius, kaurus

RR0WN FURN. CO.
1741 W. Madison St.

Seeley 5633

Automobiles
BUICK sport roadster, 4 ratų hrekiai

ir
originalio užbaigimo, mechaniškai A-1 j 
stovyje, $450. 7020 S. Halsted SI.

BUICK sport touring, 4 ratų blu
kiai, $295. I)c Luxe Motors, 6937 S. 
Halsted St.

i Real E statė For Sale 
Miniai-žemė Pardavimui

Patarimas Publikai!

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

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

ATYDON LIETUVIŲ
Ar jums daro trubelio vidurinės 
gos, jei taip, lai bandykit

HOME HEBB TONIC
Gamtinės puikiausios gyduolės 
vidurinių ligų, jos turi savyje 
gryniausius žiedus. Parduodamos 
dovaujančiose vaistynčse.

Arba
ROXY REMEDY CO.
1460 W. Madison St., 

Haymarket 4219.

nuo 
tik 
va-

20% PIGIAU
ant visų instrumentų 

Garantuotas sutaupymas ant 
nių, pučiamų ir struniniu instrumen
tų, vaitotų ir naujų. Taipgi biskį
primokėjus mes išmokinsime jus gro
ti bilc kokiu instrumentu.

M R. MACKIE
3209 N. Ashland Avė., 3rd lubos 

Tel. Wellington 1146

bresi-

Radio
r VliVIGVBlNKIT savo investmentus. Tvc 

riam.'is sindikatas, suteiks jums didel 
Ki-it. .Ii|s turit turėti tik $r.’5 ■ a* 
yra geras invi-ctmenlaa. Apžinrėkil kol 
vestuosit nors vieną skatiką. EI 
cųų adresuokit.

Naujienos, Box 1054

i pelną ■ 
h. Tai I 

___ E I in- 
Del informa- Į

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

TURIU parduoti savo Freshman 
console radio labai pigiai. Labai rei-

PERKAME

REIKALINGAS pusamžis- darbi
ninkas ant farmų kuris mėgsta far- 

i mų darbą. Wm. Klovas, lt. R. 3, 
Thorp, Wis.

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
Augščiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 
asmeniškai ar laiškais.

REIKALINGAS Real Estate ma- 
nageris, kuris galėtų tvarkyti ofisą 

1 ir kontroliuoti selsmanus. Suteiksi
me kooperavimą iš seniai įsteigtos 1 
firmos ofisą. Pasiinatykit su

HUTCHINSON
J. N. Zewert and Co.

4377 Archer Avė.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

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

1 Halsted St. Box 1053.

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

VARGOMO kambario setas, $5, 
ledaunė, $3, lovos $2, seklyčios se
tai, $15 ir daugiau. Victrolos, bufe
tai, virtuves setai, pusryčiams setai, 
dreseriai, $5. Rašymui stalai, mažos 
liampos $2, pianai $25. Virtuvės ca- 
binet $8, gaslniai pečiukai, $6 ir dau
giau, supamos kėdės, $1 ir daugiau. 
Vaikams vežimukai, doufolds, congo- 
leum 
salai

patiesalai, vanitys, gras 
$2.

SCHWARTZ BRuS.
640 East 61 st St.

patie-

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

Telephone Victory 05C2
Daro paskolas ant 

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

vakaras

REIKIA geru shearmcnų prie No. 
į 3 žirklių. Apax Iron and Metai Co. 
' 4(MX) Wentworth Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

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

DABAR TURIME GERŲ DARBŲ 
MOTERIMS

Lovų taisytojų, $60 į mėnesį, 
"pastry” virėjų, $75 j mėnesį. Indų 
plovojŲ, $17 i savaite- “Soda pispen- ser”, $1K j savaite. Veiterkų, $16 j 
savaitę. Virčių, $25 iki $30 j savai
tę. Prie sandvičių merginą, $15 į 
savaitę. Moterų prie siuvimo, $15 
į savaitę. Merginų prie namų darbo, 
$15 i savaitę, kambarys ir valgis. 
Merginų prie įstaigų darbo, $50 į 
mėnesį, kambarys ir valgis.

SOUTH I’ARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

4191 So. Halsted St., 
2nd Ykjor, kampas 42nd St.

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičiu už 4% Komišo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 667-8, 
192 N. Clark St. Dearborn 4020.

REIKIA patyrusių operatorkų 
d resių.

LIPSON BROS.
325 W. Adams St.

prie

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

val.jiniais. Paskolas suteikiam į 24 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St.

Tel. Armitage 1199

REIKALINGA lietuvaitė mokanti 
angliškai už veiterką restorane su 
patyrimu savo darbe, 1745 South 
Halsted St.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Ant. Ti umpauskas. 665 West 
18th St. 2 fl.

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGIČIAMS 

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

GEORGE KOPPEL 
2739 West Division St. 
Phone Brunsvvick. 8968

Pigios
Taipgi

be

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

LABAI ŽEMA MOKESTIS 
Už pirmus ir antrus morgičius. 

•atarnavimas — construc-

REIK ALINGAS PARTNERIS
Esu mergina norėčiau gauti part- 

’ nerį vaikiną, kuris sutiktų, prisidėti 
į prie gero biznio, su mažai 
I Del informacijų — 
prie

pinigu.
Kreipkitės

MARRY CUMMINGS 
448 Oakwood Blvd.

Greitas p;
lion paskolos.

METROPOLITAN BOND 
MORTGAGE CO.

134 N. I^i Šalie St., 
Room 2006 

Dearborn 4636 — State 5864.

&
PAJIEšKAU partnerkos prie 

kriaučių suprantančios darbą, gali 
būti našlė su vienu vaiku arba be 
vaikų, darbas namuose. Aš parody
siu kaip dirbti. Galima matyti nuo 
7 iki 9 valandai vakare. 3130 So. 
Halsted SI. Conrad Studio.

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 Western

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAJIEŠKAU darbo ant ūkės, esu
gimęs ir augęs Lietuvoj. Žinau visą 
ukj. 3659 S. Hamilton Avė.

8166 Lincoln A v 
Room 301 

netoli Ashland For Rent

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

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

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

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

. 1618 W. 18th St.
I. F. Dankowski, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

Fumished Rooms
~RĖNDON^™"kambarys vienam ar 

dviem vaikinams, su valgiu arba be 
valgio. 2554 W. 69 St.

JAI NORI PASKOLOS 
3s, 5s, 7s ar lOs Metams 

Kreipkitės pas
J. J. Hertmanavičiu

809 W. 35th St. -
(Fabian & Co.)

SKOLINAM PINIGUS
1 ir 2 Morgičiams

• J. A. REDLIN,
5506 S. Albany Avė. Hemlock 0452

Musical Instruments
_______ Muzikoj^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. Lake St.
Phona State 0796

Real Estate For Sale
______Namai-žemi Pardavimui

EXTRA MAINAI I
IŠSIMAINO 3 puikus mūriniai na-Į Visi sako ir žino, kad su pirki

mai, su vėliausios mados įrengimais 1 mu ir pardavimu turto, motgičių rei- 
šitų visų namų kaina $53,500, par- j kaląis, notanahšku raštu padarytum, 
duosiu pigiai arba mainysiu ant di- P’"*#! įf laivakorčių siuntimu — 
dėsnio namo, garadžiuus, arba road , VISADOS yra patartina knep- 

ties pas
S. L. FABIAN & CO. 

‘"paisuni 809 W. 35th St.,. Chicago
house.

IŠSIMAINO puikus bizniavas na
mas su bizniu, ant Archer Avė., mai

»42S 
$060 
$000 
$060 j___  . ......._F___
$imo. nysiu ant privačio namo 
¥3»6 apielinkės.
H : išsimaino i

Marųuette Maner, po _ ___
----- rius, 2 karų garadžius, namo paran- . 

nahh coach IMS. 6 panaHnrių, pilnai kūmai vėliausios mados, mainysiu
ircnKian, piiii<i)» bniion tnjnrai, labai *vu-1 ant bungalow, cottages, arba ant DArtULSlNAo ir lengvos Isly-
riiu (ilk i, n »>n ii f n/i I n m

i- i tf°s* Beveik nauja 6 kambariųIŠSIMAINO puikus garadžius, )a- . , ..... *
hai bizniavoj vietoj, parduosiu pigiai bungalow ir dviejų karų gara

žas, galima nupirkti lengvais 
; už cash.

Bungalovv randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa- 

! cijų kreipkitės
6409 So. Kedzie Avenue

JMIDUE '27. Sedan
BUICK '27. Sedan ....i...................
CADII.l.AC V-01. 7 linu. Sodan
CA1III.LAC V-lll 6 pan. Colipo 
AUBI'KN lino aport Srdan 
NASH '28 Sodan 
HiiiisoN 2ti Coacn

ViRi karai garantuoti, lAmokėjimalH 
25UO So. Halated St.

Atdara vlnada

riiH. IMI dienų garnntnotnH,' $305. 
FINaNCE CO.

700) Stony Islaiid., Falrfas 8030, 
atdaro vakarais arba nedalioj

Boulvard 0611-^774
naujas muro namas JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
r, po 6 ir 6 kamba- KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

--------------------- į arį)a j^yįjjyj.įu anį apartmentinio na-'
OLSMOBILE 1927, landeau sedan, mo, nuo 12 flatų iki 20 flatų, gara- .vrYi , f. , 

kaip naujas, $790. Chandler 70 coach1 džius turi but išmainytas j trumpą įSmOKejimais liroa 
A-l, $625. A. L. Argo. Hbmlock 8084 1 laiką.

i Su virš minėtais reikalais krelp-j-- 
| kitos pas,

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PEERLESS, 1926, 5 pas.sodan, išrodo j 
kaip naujas, kainavo virš $1700, kaina 
$695,Burke Motor Sales 3512 Archer av 1

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 
tmiviflll* Unu 1/aIho ni'kn

kalingi pinigai. Atsilankykit šiandie.
Gretzner, 5600 S. Fairfield Avė., 2nd i

norą

i BARGENAS, 3 šmotų parloro se- pn/u už pusę kainos ir
tas, 8 šmotų valgomo kamb. setas. 3 mažiau; kas turit lotus arba kito- 
šmotų miegruimio setas, Erla Radio,' pnuosavybę mainan ant automo- 
kAurų, liampų, skubėkit) apleidžiu mie-i____
stą. 7718 Cornel Avė. Regent 2273 j

PARDAVIMUI rakandai dėl sal-! 
dainių biznio už gana prieinamą kai-! 

J______________________________ I pą, kuriems yra reikalingi panašus
. .... I rakandai malonėkite atsikreipti par

PARDUODU cigaretų ir saldainių įuogju uį vjgaj prieinamą kainą. Nu 
krautuvę su pagyvenimui kambariais. 1 praleiskite progos.
1600 S. Union Avė. 2244 W.’ 28rd St.
..................       Chicago, 111.

SAVININKAS turi parduoti mo- PARDAVIMUI 4 flatų, prie West
apt. ar fel. Republic 7279.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

Phone Yards 6751

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

SUTAUPYKIT 50% už seklyčios 
setus, 2 ir 4 šmotų, Velour, Mahair, 
Linen Frieze. $50 ir daugiau. I’ada- 

---------------- - ---------------- -- —' '■»---- ryti musų dirbtuvėj; nauji ir 
PARDAVIMUI saliunas su ar bei rantuoti.

namo. Geroj vietoj. Priežastis 
vyro mirtis. 4601 So. VVells St. s

Ka-

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

Atdara vakarais
NEVY YORK UPHOLSTERING 

2136 W. Madison St.

svetimtaučių
Jf č’ifci <rovn ' -- - -------- -- ------------ ----

' • tas valgomo kambario,

SALIUNAS parsiduoda labai 
pigiai visi intaisymai biznis iš
dirbtas per ilgus melus, renda 
Pigi.

3352 So. Halsted St.
Phone Yards 6751

PABDAVIMUI bučernė, geras 
biznis, geroj vietoj, prie South 
Kedzie Avenue, netoli 55 St. 
Turi but parduota šią savaitę. 
Puiki proga tinkantiems žmo
nėms.

Atsišaukite
38z4 So. Kedzie Avė.

Lafayette 6716

PARDAVIMUI barber shop, 2 
krėslų, kartu su 4 ruimų rakandais, 
geras 3 metų lysas, pigi renda, geri 
4 ruimai pagyvenimui, dėl 
rimo

Telefonuokite
Virginia 1886

nuo 6 iki 8 vai. vak.

susita-

SAVININKAS parduoda bučernę 
ir grosernę su namu; parduosiu pi
giai arba priimsiu mažą mainymą, 
nes turiu išvažiuoti ant farmos. 6001 
S. Carpenter St. Tel. Englewood 2116

CO.

PIGUMAS. Gražus riešutinis se- 
, miegruimio 

seklyčios, karpetai, radio ir t. t.
6749 S. I’eoria St., Normai 7521

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siuva
mą mašiną. Pasirinkimas Singer ma
šinų ir pertaisytų, $10 ir daugiau ar 

■ išmokėjimais. 4251 Cottage Brovė Av.

Automobiles
MES užmnkPMme u* Jumj automo

biliu. vtHOkią BkUrbyočią ir modelių. Mee 
mokėsimo daugiau negu Blue Book vertė.

ATLAS MOTORS In<>.
(10311 Cottago Grove Avė.

10 DIENŲ 
IŠPARDAVIMAS

DIDŽIAl’SIS BARENAS 
CHICAOJ

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 sedan ..
Dodge ’26 sedan .............

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

7715 So. Halsted St.
vt n. .-.K

Pontlac *28 coach 
Oakland Landeau 
Nash '26 coach 
Essex *26 coach
Chevrolet *26 4 door sedan 

PARSIDUODA pirmos klesos kar- i Buick *25 Master 6 touring

PARDAVIMUI soft drink parloris 
visas arba pusė. Geras, seniai iš- 
dirptas biznis. 7200 Archer Avė.

čiama, su pagyvenimo kambariais. 
Bizniavu gatvė, priešais dirbtuvių. 
4432 So. Western Avė.

________________M------------------------------------------------- r* ..... ......... ...

PARDUODU soft drink parlor ir 
rooming house, geras biznis arba 
priimsiu pusininką ar pusininkę. 1124 
N. Western Avė.

PARDAVIMUI saldainių, grosemė 
ir delikatesen krautuvė. Senas biznis, 
geras, parduosiu pigiai. 5346 South 
Wentworth Avė.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų 
vieta pigiai, su 4 ar 5 ruimais, 1 ka
ro garažas. 3764 S. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė ant bizniavos gatvės, gera vieta. 
Cash biznis. Priežastis pardavimo — 
kitas biznis. * 10821 Michigan Avė. 
Pullman 3047.

PARDAVIMUI grosernė, geroj vie
toj ir geras biznis.'3200 W. 65 PI.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė, labai pigiai: visokių tautų ap
gyventa vieta, biznis išdirbtas per 
ilgus metus, naudokitės proga. 7118 
S. Western Avė.

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa, elektra varoma. 1840 West 69 
Street.

PARDAVIMUI nesvaiginamų gėri
mų parloras, 4 gyvenimui kambariai 
iš užpakalio, nebrangi renda. 5252 S. 
Ashland Avė.

PARDAVIMUI groserio, saldainią 
ir cigarų krautuvė, 4 gyvenimui 
kambariai iš užpakalio. 4615 South 
Honore St.

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

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

45 TO (ii EAST 55th ST.

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

Special Bargenai
BUICK BROUGHAH '27 .................
BUICK 25 sedan Mstr 6 ............... .......
CHEVROLET Landi au sedan 1927 ....
COLE 8 sodan 1920 ........................... —
Ht'DSON COACH 20................................
PACKARD Sglo 6 sedan ......................
PAIGE 1026 spoi. sodan - ---- - ---------
PAICE Sport '24 ...................................
VELIE Sport................................................
\VjlJ.YS-KNlGHT. 1921 Tonr. Cal. Top .

Dar 160 lAsirlnkimui — cash arba 
ilmokšjlmaia

7601 8. Halsted VincenoM 0447

$1)50 
$425 
$325 
$350 
$:u»5 
$385 
$425 
$150 
$05

$185

SPECIALIAU SPECIALIAI 
Buick Master Six Sedan ...........
HudsoA Coach ..............................
Nash Coach ..............................
Buick Sport ..............................
Oakland Sedan ..........................
Mes garantuojam, kad visi karai yra 
A-l stovyje. Atdara vakarais ir ne
dalioj, Faget Buick Co., 4400 Archer 
Avė., Virginia 1200.

$495
$375
$675
$850
$650

BUICKS 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit

Taipgi 1OO daugiau gero* vertės Chryele- 
rių. Nash, DodgoH, Hudsonil. Oaklunds, Roos, 
Chevrolet*, Cadillacs ir tt. Vist karai ga
rantuoti. liniokėjiniaia. Visuomet atdara.

2701 W. Madison

M & K Motor Sales
vnicaroa aenams! tr atMkano.aurt vartotų 

karų pardavinėtojai. 1OO garantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame nioęhantAkame 
BtOvvjo, karai parduodami nuo $180 Iki 
$2000. Mes turimo karų kurie tink* viso
kiems reikalams. Cash. iimokėjimais, mai
nais.

0811-13 So, Halsted St.

demišką 2 flatų mūrinį namą, 7-8 Marųuette Rd., $17,500, tiktai $2,000 
kambarių, tik $12,000, cash $3000, cash, kitus lengvais mėnesiniais iš
kilus lengvais išmokėjimais. : mokėjimais. Taipgi krautuvė ir 2

5933 Normai Blvd. flatai prie 63 St. netoli Kedzie.
Normai 6620 WALTER J. PAUL,I

I I IVnt JI 111CA1 .->* <X<<AMVMVW J

flatai prie 63 St. netoli Kedzie.
WALTER J. PAUL, 

6601 S. Westem Avė. Republic 4170

TURIU parduoti tuojau savo vė
liausio modelio 4 durimis sedan, su 
stipriu 6 cilinderių motoru, geri ta- 
jerai ir daug ekstra dąlių, parduosiu 

I už $275. Man reikia pinigų, jis kai- 
' nayo man $1850, aš važinėjau jį la
bai mažai, jis yra pirmos klesos sto- j 
vyje. Guli jį matyti bile kada.

3645 W. Polk St., 1 apt.

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

Savininkas

Bungalovvs 
už 

Dyką 
mūriniai, moderniški bunga-

2624 W. 51ftt St.
arba

Telephone Hemlock 7178

Fanus For Sale
Ūkiai Pardavimui ATYDAI LIETUVIŲ

t> 4. • ri 1 Mes turime keletą visai naujų bun-Kesortas ir Farma gaiow, kuriose dar niekas negyveno. 
-------- - • Mes priversti juos tuojau parduoti. 

Viena iš puikiausių Michigan1 peikia tiktai biskį įmokėti, o kitus 
:x—Sekami 

Koncesijos 
Kraustykitės

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

Taipgi 10(> akeriai farma su 
budinkais, inventorium ir sod- 
numi, kuris susideda iš 30 ake
lių 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.

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

labai mažais išmokėjimais, 
namai yra pardavimui, 
iki gegužio 1 dienos, 
tuojau.

4 kambarių namas .
5 kambarių namas .
6 kambarių namas .

kambarių namas .

.. $5300

.. $7300

.. $7500

.. $79507
Jie randasi prie ecmentuotos gat

vės tik 3 blokai nuo Grand Avė.
Taipgi mes pabudavosime ant jūsų 

loto bile kokios rųšies bungalovv ar
ba 2 flatų namą, kokj norėsit.

Matykit savininką ir budavotoją

J. COLEMAN
2104 N. Harlem Avė.

Specialis Bargenas
PARSIDUODA keturių flatų po 
kambarius, namas geram stovy 

improvements yra i” ’ ,
4 
visi improvements yra išmokėti, 
randasi Chicago Lawn, greitam par
davimui, parduosime už ....... $12,000
su $4000 jmokėjimo.

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

Nauji, 
lovv, $60 j mėnesį. Atsišaukit šian- 

i die.
SALYER

4358 S. St. Louis Avė. Virginia 0420

5 KAMBARIŲ medine rezidencija, 
[ 3 kambariai apačioj, 2 viršui, 2 ka
rų medinis garažas, cementinis skie
pas, visas naujas trimas, naujos 
grindys, pęčiumi šildomas, yra visi 
rengimai ir apmokėti, $5900 cash, 
iriimsiu tušlį lotą kaipo dalį įmo- 
iėjimo.

3436 W. 64 PL 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 

( medžiai, didelė vieta dėl žaidimų 
tik V2 bloko tolumo, P/2 bloko nuo 
geros transportacijos, kaina $11,000, 
už mažiau negu pusę.

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

BARGENAS — 2 flatų medinis 
namas, po 2-6 kambarius, vanos, pe
čiais šildomas, 2 karų garažas, ren- 
dų $78 į mėn., $500 cash, kaina 
$4,700, savininkas.

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

Yards 0807

Gali su- 
iš keletos 
pakanka- 
Kreipki-

PARDAVIMUI arba mainymui ke
letas gerai įrengtų farmų ILLINOIS 
valstijoj ir INDIANA valstijoj, 40, 
60, 80, 160 ir 240 akių, su gyvuliais 
ir mašinomis. Mainysime į bunga
lovv, 2, 4, 6 arba 12 flatų namą, tik
tai su 1 morgičiais. Farmos randasi 
tik 60 mylių nuo Chicagos.

KOUPAL & POLKA 
3756 Ogden Avė. Lavvndale 0527

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

Real Estate For Sale
______ Namai-žemė> Pardayiinųj

Iš PRIEŽASTIES ligos, parduosiu 
savo mūrinį namą 3jų pagyvenimų 
po 5kis kambarius, ant karų linijos, 
pečiais šildomas, 2 karų garažas 
rrighton Parke už $9650.00, reikia 
tik $1000 cash.

AUGUST SALDUKAS 
4084 Archer Avė.

PARSIDUODA gražus medinis 
bizniavas namas ant kampinio loto, 
20x180 Storas ir Sris flatai, 4, 5 ir 
6 kamb. pečiais šildomas ant 64tos 
ir Marshfield Avė. Kaina $18,500, 
priimsiu lotą ar grosernę j mainus.

AUGUST SALDUKAS 
4034 Archer Avė.

MŪRINĖ cottage 6 kambarių, ga
ražas, bloko nuo gatvekarių. Iš
važiuoju j Europą, priverstas par
duoti už geriausj pasiūlymą. 1529 S. 
Kenneth Avė.

KONTRAKTORIAU8 BAROENAI
prie 73 St. 2 blokai nuo Wostern Avė., 
bungnlow lotus tik $800, savininkas aplei
džiu miestą.

FULTON.
8217 So. Halsted SI.

Vineonnes 1847; 8tcwart 5706

CICERO BARGENAS
PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na

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

4726 W. 13th SI. 
Cicero, III.

PARDAVIMUI pigiai, prie LAWN- 
DALE AVĖ. 2 flatų, luinas šildo
mas namas, yra elektros Šviesa, tik 
$2500 cash. Taipgi 2 flatų namas 
prie RIDGEWAY AVĖ. fumas šildo
mas, elektra, $2000 cash, kitus iš
mokėjimais.

KOUPAL & POLKA 
3756 Ogden Avė. Lawndale 0527

Bungalovv 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 gražu, mo
dernišką namą. Visas namas ous iš 
plytų, su vėliausiais įrengimais kny
gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
plumbingas, vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga moderniškam na
mui. 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.

BARGENAS už $5,500 10 kamba
rių namas, karštu vandeniu apšildo
mas, 2 karų garadžius. 5127 S. Ar- 
tesian Avė. Kreipkitės nuo 3 —-8 
vai. vak.

PARDUOSIU 2 kampiniu lotu 68th 
PI. ir Hoyne Avė. ir namą medinj 9 
kambarių. 7822 S. Oakley Avė.

NEGIRDĖTAI ATSITIKIMAS 
iš priežasties važiavimo Lietuvon, 
parduosiu savo naują 5 kambarių 
mūrinį bungalow su visais gražiais 
naujais furnišiais, taipgi Sedan Hud- 
son automobiliu, 

šaukit
Lafayette 6036

P. Vaičaitis

13 FLATŲ ir 2 Storai mūrinis na
mas ant Bridgeporto, mainysiu ant 
farmos, arti Chicago.

1 FLATŲ mūrinis namasf fumice 
apšildomas, mainysiu ant bungalow 
į Marųuette Manor.

4 FLATŲ naujas mūrinis biznia
vęs namas* ant South Side, n^inysiu 
ant bungalovv arba 2 flatų, namas 
Marųuette Manor.

4 FLATŲ mūrinis namas ant 36 
ir Lowe Avė., mainysiu j grosernę 
arba bučernę.

6 FLATŲ mūrinis namas 841 W. 
33rd St., mainysiu j bungalovv arba 
2 flatų namą Marųuette Manor.

Kheipkitės
840 W. 33rd St.

Klauskite
S. F. MARTINKUS

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 karų 
(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 
namą garažas 100x125, lysas 10 me
tų, kaina $3000, 3451-59 Archer Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių na
mas, $5500, lotas 50x185, yra visi 
įrengimai. 10635 S. Racine Avenue, 
Phone Beverly 0300.

KAS turite South Side 2 flatų 
namą mainymui, j kampinį mūrinį 
bizniavą namą, 3 flatai, bučernė, 2 
karų garažas, yra gasas, elektra, 
maudynė, rendų $1776 į metus. Pi
nigų kad nebus, tai ir nereikės.

6412 S. Campbell Avė.
Tel. Republik 7201

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

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

D’ALESANDRE
3043H Annitage Avė. 

Spauuding 4266
t


