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Kasyklų magnatai atsisa 
ko kalbėtis su unija

Pittsburgh Coal galva pareiškia Senatui, 
kad kompanija nieko bendro su unija 

daugiau neturėsianti
Ohio kasyklų kompanijos pasiryžę mesti iš namų 400 

streikuojančių angliakasių šeimų; unijos vado pra
šymas bylų atidėti kompanijų atmestas.

\VAS1HNGTONAS, kovo 23
— \Villiam G. NVarden, Pilts

džiausios pasauly minkštosios 
anglies kompanijos - pirmi
ninkas ir vadas kasyklų savi- 

kovoje dėl “opcn frliop” 

kasyklose, vakar senato komi
sijoje griežtai ir galutinai atsi
sakė vesti bet kurias pertrak- 
tacijas su United Mine \Vork- 
ers vadais, arba dagi sėstis su 
jais už vieno stalo ir diskusuoti 
klausimą, kaip gelbėti anglies 
pramonę iš to chaoso, kuriame 
dabar ji randasi.

\Vardrn pasakė tai, nežiū
rint senato komisijos narių 
graudenimų pradėti taikos de
rybas su angliakasiais.

\Varden yra didžiausias ang
lies magnatas, turįs milžiniškų 
turtų, kurių didelę dalį jis yra 
paveldėjęs. Jis yra žmogus, 
kuris tik galvų linktelėja, ir 
tuksiančiai jo klauso. Ir jis ta
riasi gerai darąs, leisdamas 
tūkstančiams unijistų angliaka
sių badauti, o jų vieton samdy
damas streiklaužius.

Senato komisijai Warden 
pasakė, kad jis turįs dabar 9,- 
000 neunijinių darbininkų, ku
rie jam prikasa tiek anglies, 
kiek tik jis norįs. Ir kolei jis 
busiąs Pittsburgh Coal kompa
nijos galva, ta kompanija savo 
nusistatymo prieš uniją nieka
dos nepakeisianti. Pittsburgh 
Coal kompanija esanti tvirtai 
nusistačius savo kasyklas ope
ruoti kaip “open shop”, jokio 
reikalo neturėdama su unijo
mis. Tų ji dabar daranti ir tą 
ji darysianti visados, nes ji 
esanti įsitikinus, kad tatai esą 
geriausia: darbininkai, norį 
dirbti, gauną darbų ir geriau
sią, kokia galima, alga, o kom
panijos dalininkai gauną jiems 
prideramų pelnų.

Dar prieš tai, kai senato ko- 
kvosti anglies 

John I 
unijos pii

soma Ohio kasyklų savininkų 
byla prieš ^streikuojančius ang
liakasius. Kasyklų savininkai 
būtent nori per teismą išmesti 
iš namų 100 angliakasių šei
mų. Levvis prašė senato komisi
ni. kad ji dalytų idant,
bylos klausymu* butų atidėtas. 

Buvęs čia pat komisijoje pen
kių Ohio kasyklų kompanijų 

advokatas Wm. P. Belden pa
reiškė, kad jo atstovaujamos 
kompanijos nesutinka bylų ati- 

kad senato komisija į tą 
neturinti teisės maišy-

dėti ir

“Tai parodo visų kasyklų sa
vininkų abuojumą, kaip jie ai
triai nusistatę prieš unija”, pa
sakė Lewis senatoriams. “Ka
syklų savininkai užsispyrė iš
mesti iš namų dar du tuksian
čius žmonių; ir išmes. Tai ne- 
mioniškas darbas. Mes neturi
me vietos kur juos priglausti, 
:> gal būt nė priemonių jiems 
aprūpinti. O juk nerasi čia nė 
vieno- kasyklų savininko, kurio 
lobiai nebūtų susikrauti iš tų 
žmonių darlx>.“

Areštavo angliakasių 
vadą ir 27 streiki

ninkus
PITTSBURGH, Pa.,'kovo 23.

Vakar vakarą buvo šerifo 
•menių areštuoti ir į Alleghe- 
iy kauntės kalėjimą sumesti 
dvidešimt septyni angliakasiai, 
įtreiko pikietai, 
McClane Mining 
Maudę kasyklas
netoli nuo Bridgevillės.

Mat kauntės šerifas yra iš
leidęs ukazą, kuriuo streikinin
kams užginta pikietuoti, ir are
štuotieji kaltinami dėl neteisė
to kuopimosi.

Vėliau buvo areštuotas ir 
angliakasių unijos distrikto pir
mininkas. P. Fagan, kaltinamas 
dėl riaušių kėlimo. Fagan, mat, 
pasakė, kad, nežiūrint areštų,

! kasyklos bus pikietuojamos. 
komisijai, Jis atsisakė užsistatyti $500

piketavusieji 
kompanijos 

Traveskyne,

misija paėmė 
magnatą VVardeną. 
Lewis, angliakasių 
mininkas, pranešė
kad jis ką tik gavęs žinią, jogei kaucijos, pareiškęs, kad geriau 
šį šeštadienį federaliniame teis- eisiąs kalėjiman kartu su kitais 
mc Columbus, Ohio, bus klau- suimtaisiais.

16 mokytojų, 1,212 mo
kinių serga influenza

13 asmenų žuvo po 
sniegu Alpuose

DECATVR, III., kovo 2.3. — 
Del influenzos epidemijos vie
los viešosios mokyklos tapo 
uždarytos. Influenza dabar ser
ga šešiolika mokytojų ir 1,212 
mokinių.

0RR

narių. Per stiprių 
leidžianties jiems 
nuo Kolm kalno 
buvo nugriuvusio 
sniegyno užlterti.

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

Veikiausiai bus gražu; nedi
delė temperatūros
stiprus, daugiausiai pietų 
rų vėjas.

Vakar
tarp 37° 

šiandie
džiasi 6:05.
9:17 vakaro.

SALZBUBGAS, Austrija, ko
vo 23. — Sonnblick kalnyno 
snieguose žuvo trylika asmenų, 
Alpių kliubo 
sniego audrų 
pašliaužomis 
viršūnės, jie 
nuo kalno
Keturiems kiliems partijos na
riams pavyko išsigelbėti.

Netoliese buvo trisdešimt 
penki kareiviai, darę pratimus 
pašliaužomis, l>et dėl smarkios 
audros jie negalėjo pagalbos 
suteikti.

atmaina;
vaka-

buvo

Mirė senatorius Ferris

temperatūros 
ir 76° F.
saulė teka 5:48, lei-

Mėnuo

WASHINGTONAS, kovo 23. 
— Šį rytų Washingtone mirė 
Michigano senatorius Wood- 
bridge N. Ferris, 75 metų am-

leidžiasi (žiaus. Jis sirgo plaučių uždegi- 
1 mu.

(Atlantic and Pacific I’hotol

aukštų namas, kurį statosi Chicago Daily News dienraštis prie Madison gt. ir upės, 
Northwestern geležinkelio stoties ir skersai upę nuo statomos naujosios operos, šio 
plaza bus virš geležinkelio.

25 šalę 
trobesio

Sabath už prohibici 
jos pakeitimų

Siūlo įvesti valdžios dispense- 
rius butlegerybei ir girtybei 
krašte panaikinti

Imigracijos “tautinių 
kilmių” įstatymas 

atidedamas

Kova tarp streiklau 
žiu ir angliakasių

Streikininkai buvo šerifų šau
dymais U- bombomis išvaiky
ti; keli sužeisti

Garlaivis paskendo;
11 žmonių žluho

GIBRALTARAS, kovo 23. 
Jūrėse ties.Tarifą, Ispanijoj, 
per smarkią audrų sudužo šve
dų garlaivis Gitas, plaukęs iš 
New Orleans į Aleksandriją, 
Egipte. Garlaivio įgulos žmonės 
gelbejcsi dviem nukeltom nuo 
skęstančio laivo valtim. Viena 
jų, au dvylika žmonių, buve 
vėliaus garlaivio Domali išgrieb
ta, bet antros valties su vie
nuolika įgulos žmonių pasigen
dama ir bijoma, kad jie nebū
tų žuvę bangose.

Sovietų visiško nusi
ginklavimo projek

tas palaidotas
Genevos paruošiamoji nusigink

lavimo komisija randi, kad 
rusų planas dabartinėmis pa
saulio sąlygomis esąs neįvyk
domas

WASHINGTONAS, kovo 23. 
— ChicagiŠkis kongresmanas 
Sabath, kalbėdamas atstovų 
buto teisių subkomisijoje, pro- 
nonavo pakeisti prohibicijos įs
tatymų ir įvesti Jungtinėse 
Valstybėse .panašių dispenserių 
sistemų, kokia yra Kanadoje, 
kas, kongresmano nuomone, pa
šalintų hutlegerybę ir girtybę, 
dabartinių prohibicijos įstaty
mų pagimdytas ir išbujojusias.

Subkomisijos pirmininkas 
Hersey pastebėjo, kad savo pla
nu ponas Sabath norįs Dėdę 
Šernų padaryti butlegeriu, bet 
Sabath nurodė, kad anaiptol ne. 
Dėdė Šernas, tariant Jungtinių 
Valstybių valdžia, teisėtai par
davinėtų gėrimus, ir pinigai, 
kurie dabar einą i butlegeriu 
kišenes, eitų į valstybės iždą.

Chicagos milionierius 
duoda $5,000,000 žydam 

Rusijoj kolonizuoti
NEVY YORKAS, kovo 23. — 

American Jewish Joint Agri- 
cultural korporacijos pirminin
kas James N. Rosen'berg skel
bia, kad chicagiŠkis multimi- 
lionierius Julius Bosenvvald au
kojus $5,000,000 Busijos žy
dams kolonizuoti Krime ir Uk
rainoje.

Griuvus deganti pušis 5 
vaikus ir šoferi užmušė

LEAT, Misa., kovo 23. — 
Penki mokyklos vaikai ir šofe
ris, kuris automobiliu vežė juos 
iš mokyklos namo, buvo už
mušti, kai važiuojant keliu pro 
vieną milžinišką degančią pušį 
medis, kuris buvo jau stipriai 
padegęs, nugriuvo tiesiai ant 
automobilio. Automobilis tuo
jau užsidegė ir prislėgtų vai
kučių ir šoferio kūnai baisiai 
apdegė. Du kiti vaikučiai išli
ko gyvi, bet abiejų kojos sulau
žytos ir be to dar jie skaudžiai 
apdegė.

Kongresmanas Sabath klabina 
įsileisti deklarantų žmonas ir 
vaikus, virš kvotos

CADIZ, Ohio, kovo 23. 
Ties VVhecling kasyklomis No. 
2 šiandie įvyko

WA-SIUNGTONAS, kovo 23. 
[Specialė telegrama Naujie
noms.] — Atstovų rūmų imi
gracijos komisija pasisakė už 
atidėjimų dar vieniems metams 
'migracijos įstatymo “tautinių 
kilmių“ provizijos.

Tuo budu dabartinis imigran
tų kvotų įstatymas pasilieka 
taip, kaip yra, iki ateinančių 
melų liepos mėnesio.

ChicagiŠkis kongresmanas 
Sabath graudeno imigracijos 
komisijų leisti atvykti į Jungti
nes Valstybes deklarantų [tu
rinčių pirmus pilietybės popie
rius] žmonas ir vaikus ir pilie
čių tėvus, neatsižvelgiant į 
kvotų įstatymą. Komisija pa
skyrė. kovo 27 dieną argumen
tams klausyti. v

Štai, kas yra tikrasis 
finansų genijus

WASHINGTONAS, kovo 23. 
— Žinoma, kuri su $125 algos 
per mėnesį sugeba išlaikyti 
penkių asmenų šeimų, tai tokiu 
savo sugebėjimu prašoka finan
sinius sugebėjimus dagi paties 
valstybės iždo sekretoriaus 
Meliono.

Taip pasakė atstovų buto 
komisijai, svarstančiai bilių pa
didinti valstybės tarnautojų al
gas, vienas iždo departamento 
raštininkas, T. Hackney, gau
nas $1,500 algos metams.

Hackney beveik verkdamas 
skundėsi komisijai, kaip sun
ku jam, geriau sakant jo žmo
nai, galų su galu sudurti jiem
dviem ir trejetui mažų vaikų.

“Iždo sekretorius Mellon yra 
didis finansų genijus’’, pasakė 
jis, “bet laurų vainikas pri
klauso tam tikrajam finansų 
genijui — tai žmonelei, kuri su 
mano $125 mėnesy sugeba ap
rūpinti penkių asmenų šeimy- 
nų. i

susikirtimas 
streiklaužių ir 

angliakasių.streikuojančių
Streikininkams vadovavo viena 
Moteriškė. Muštynėse keletas 
asmenų buvo sužeisti.

Streikininkai buvo išvaikyti, 
kai streiklaužiams į pagalbą at
vyko majoras 
deputy šerifų

B. Bowland su 
kuopa ir ėmė 

ir mėtvti “ver
kiamąsias” bombas.

Coolidge pritaria suma
žinti taksus iki 225 

miloinų
WASIIINGT()NAS, kovo 23. 

— Prezidentas Coolidge mano, 
kad sumažinti mokesnius (tak
sus) galima iki $225,000,000, 
bet sumažinti iki $289,000,200, 
kaip tatai numatyta
buto biliuj, esu perdaug, ir 
galima.

atstovų
ne-

8Paskendo škuneris 
įgulos žmonės išgelbėti

NEW YOBKAS, kovo 23. — 
Jūrėse, šimtų mylių nuo Sandy 
Hook, per stiprių audra pa
skendo keturių stiebų škuneris 
John C. Hildegard. Aštuoni 
jo įgulos žmonės kartu su ka
pitonu Larrabee buvo išgelbėti.

Lenkų Latvių sutarties 
protokolas pasirašytas

VABšAVA, kovo 23. — Len
kų pasiuntinys Bygoje Luka- 
siewicz ir Latvijos užsienio rei
kalų ministeris Balodis pasira
šė galutinų Lenkijos Latvijos 
prekybos sutarties protokolų.

Prancūzų kreiseris sudegė
TOULON, Franci j a, kovo 23. 

— Seyne-Sur-Mer dokuose su
degė senas franeuzų kreiseris 
Juk-s Ferry.

Pilsudskis pašalino 
generolą Sikorski

Lenku diktatorius įtūžo, kad 
gen. Sikorskis savo knygoj 
nuvainikuoja jį kaip bolševi
kų nugalėtoją 1920 metais

VARŠAVA, kovo 23. Vienas 
žymiausių lenkų karininkų, ge
nerolas Sikorskis, Lvovo apskri
ties korpuso vadas, maršalo 
Pilsudskio tapo telegrafu de
graduotas ir pašalintas iš vietos

Gen. Sikorskis buvo žinomas 
Pilsudskio priešininkas, o praei
tą savaitę išėjo iš spaudos jo 
parašyta knyga “Nad Wislų w 
roku 1920”, kurioj gen. Sikors
kis nuima nuo Pilsudskio gal
vos vainikų kaip vyriausio 
stratego ir nugalėtojo bolševi
kų 1920 metais. Gen. Sikorskis 
rašo, kad tikrasis bolševikų 
nugalėtojas buvęs ne Pilsuds
kis, bet franeuzų Strategas, gt 
nerolas Weygand ir lenkų ge
nerolas Bozwadowskis, nesenai 
paleistas iš kalėjimo, kur jis 
buvo Pilsudskio uždarytas tuo
jau po 1926 metų gegužes mė
nesio perversmo.

Gen. Sikorskio knyga tapo 
išversta dar į franeuzų kalba 
ir tas Pilsudskį dar labiau už
gavo.

Lvovo apskrities korpuso va
du, vietoj pašalinto gen. Si
korskio, paskirtas gen. Popo- 
wicz.

GENEVA, šveibanja, kovo 
23. Sovietų Rusijos pasiūly
tas visiško nusiginklavimo pro
jektas šiandie buvo paruošia
mos nusiginklavimo komisijos 
palaidotas.

Komisijos priimtoje debatų 
]el nusiginklavimo baigiamoje 
rezoliucijoje sakoma, kad be- 
/eik visi nariai radę sovietų 
tekstų, nors visai armonizuo- 

anti su žmonijos idealais, esa- 
nose pasaulio sąlygose negali
mą įvykinti. Sovietų projektas 
zalįs dar būti įvairių valdžių 
studijuojamas, bet komisija 
dAugiau jo nebejudinsianti.

Ana toly Lunačarsky, sovieti- 
ios švietimo komisaras, kurs 
ii karta komisijoje buvo užė- 
nęs Maksimo Litvinovo vietų, 
įsakydamas sovietų plano kri- 
ikoms, pasakė, kad viso pa
saulio žmonės, be jokio abejo- 
imo, reikalaują to, ką sovietai 
iroponuoją, tai yra, visuotinio 
nusiginklavimo tuojau. Gene- 
/oje diskusijos dėl jo galinčios 
būt uždarytos, bet pasauliui 
jos pasiliksią atdaros.

Pertraktacijos dėl su
tarčių su Austrija ir 

Vengrija
WASHINGTONAS? kovo 23. 

— Valstybės sekretorius Kel- 
'ogg pradėjo atskiras pertrakta- 
?ijas su Austrija ir Vengrija dėl 
draugingumo ir arbitražo su
tarčių.

Sustreikavo Queen’s 
Universiteto stu

dentai
KINGSTON, Ontario, kovo 

23. — Del to, kad trys studen
tai buvo suspenduoti už daly
vavimą šokių vakare, visi 
Queen’s Universiteto studentai 
sustreikavo. Jie pareiškė neisią 
klausyti lekcijų, kol trys pa
šalintieji studentai busią atgal 
priimtį.

4 užsimušė, dviem aero
planam nukritus

KALAMAZOO, Mieli., kovo 
23. Aeroplanui nukritus iš 
5,000 aukštumos, užsimušė ne
toli nuo čia pilotas Ormond 
Travis ir jo pasažierius Cloyse 
O’Dell.

SALT LAKE CITY, Utah, 
kovo 23. — Pilotas Don Gayer 
ir jo kompanjonas M. Morril 
užsimušė, jų aeroplanui nukri
tus žemėn.

Brazilija žada bendra
darbiauti su Tautų

Sąjunga
Brazilija pranešė Tautų Są

jungai, kad nors ji pasitraukus, 
/is dėl to ir toliau bendradar
biausianti su Sąjunga.

[Brazilija, kai jai nepavyko 
gauti pastovioj vietos Tautų 
Sąjungos Taryboje, rezignavo 
iš Sąjungos 1926 m. birželio 
mėnesį. Einant Sąjungos nuo
statais, rezignacija įeina galion 
cik po dvejų metų nuo jos įtei
kimo.. Jei tad dabar Brazilija 
savo rezignacijos neatsiims, nuo 
Ateinančio birželio ji skaitysis 
galutinai iš Tautų Sąjungos 
pasitraukus.]

Romoj žemė dreba
ROMA, Italija, kovo 23. — 

Šį rytą Romoje buvo jaustas 
lengvas žemės drebėjimas.

MILO, Maine, kovo 22. —šį 
rytą čia buvo jaustas lengvas 
žemės drebėjimas.

Lenkų seimas susirenka 
kovo 27 dienų '

VA USA V A, kovo 2.3. — ftes- 
publikos prezidentas paskelbė, 
kad Lenkijos seimo ir senato 
atidarymas įvyks kovo 27 die-

OXFORD, Anglija, kovo 23. 
—• Oxfordo Universitetas sutei
kė Afganistano karaliui Ama- 
nullah teisių daktaro laipsnį.
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East St. Louis, III. Cedar Rapids, Iowa

peržengimų Mann akto. Abiems 
gręs® didelė bausmė.

Leonas prisipažino, kad jis 
yra vedęs ir turi pačių Lietu
voj. Jis norėjęs ją atsikvies
ti j Ameriką, bet ji ne važi a-

Kart, Mich.

East St. Louis, 111. ir St. 
Louis, Mo., miestai yra kaip 
ir krūvoje, tik juos perskiria 
Mississippi upė. Daugumas 
žmonių dirba viename mieste, 
o gyvena antrame. Bet dabar 
kaip viename taip ir antra
me darbai labai sunkiai yra 
gaunami.

Sugavo pabėgusią porelę.

vusi. Paskiau buvo išėjęs ka
rau ir liko sužeistas. Sugry- 
žęs iš karo jis apsigyveno pas lietuvių 
Mičiulius Hartford, Conn., įsi

Butų gerai, kad norintys 
dalyvauti šiame šeiminiškame 
vakarėlyje, išanksto komisijai 
priduotų savo vardų, kad ga
lima butų žinoti dėl kiek žmo

nių ruošti vakarienę. Komisi- 
jon įeina P. Karneckas, B. 4, 
K. Vasiliauskas, R. 4 ir J. 
Chesna, B. 1, visi iš Hart.

— Petronės Sūnūs.

TIK PER 10 DIENU
Kainos sumažintos ant aukštos 

rųšies pianų, phonografų, 
radios

Lietuvių yra (langiaus. East 
St. Louis, III. Draugijų yra 
prisitvėrusių visokios pažval- 
gos. Pernai, tai yra 1927 me
tais, susitvėrė čia East St. 
Louis, III. Lietuvių Amerikos 
piliečių Balto Dobilo Kliubas; 
labai parankus priklausyti, nes 
vii nas doleris į metus mėne
sinės imikesties, pomirtinės 
visi nariai sumoka po vienų 
dolerį. Narių jau randasi per 
šimtą. 'Taipgi East St. Louis 
yra lietuvių gerų veikėjų dėl 
draugijų labo, — seniausias 
veikėjas S. Yocius, paskui Jo
nas Kassly, Petraitis, J. Dau
jotas, (ieržaitis ir daugelis ki
tų. Yra ir dar vienas geras 
veikėjas — J. N. Žičkus.

Aš nežinau kaip kituose mie
stuose lietuviai daro, bet pas 
mus lai kaip išrenka tave į 
kokį draugystės urėdą, tai ta
ve laiko kaip kokį baudžiau
ninką: nežiūrint kaip tu ge
rai nukalus atliksi, bet padė
kos nei simpatijos tai negau
si. Kitų tautų draugystės pa
reikšdamos savo veikėjams 
simpatija dovanoja kokių špil- 
kutę ar tam panašiai: ne dėl
to, kad tas žmogelis jos no
ri, bet dėlto, kad jie moka 
parodyt užjauta vertam žmo
gui. Dabar mes žinome, kad 
drg. Jonas N. Žiūkus yra ge
ras veikėjas ir yra pilnai už
sitarnavęs musų užjautos. Tad 
dabar kaip tik ir turime pro
gą pasirodyti su savo užjau
ta, nes Žitkus yra “Naujienų” 
Kontestantas ir mes j j parem
dami .šiame jo darbe, užsira
šykime “Naujienas” pas musų 
draugų Jonų N. Žičkų, 539 
C.ollinsville Avė., East St. 
Louis, 111. Mums “Naujienos” 
nekasios (langiaus, kaip ir vi
sados ir “Naujienas” gausime 
kasdieną, o drg. Žičkus bus 
dėkingas mums už padidinimą 
jo balsų ir už musų užuo
jautų.

Kas link “Naujienų” dien
raščio, tai nėra ko alajoti — 
busite pilnai užganėdinti, nes 
jos yra didžiausias lietuvių 
dienraštis Amerikoje.

— W. I).

Keletą savaičių atgal čia D 
gatvėj apsigyveno Kazimieras 
Leonas ir neva jo žmona su 
keturiais vaikučiais. Leonas 
yra dalyvavęs pasauliniame 
kare, buvo sužeistas ir dabar 
gauna iš valdžios nedidelę pen
siją. Ji gi sakėsi buvusi naš
lė, pirmas jos vyras miręs ir 
ji apsivedusi su Ixonu. Leo
nas gavo darbų ir visa šeimi- 
na ramiai sau čia apsigyve
no.

Bet urnai atvyksta iš Hart
ford, Conn., Antanas Mičiulis, 
kuris įrodo, kad tariamoji Leo
no žmona yra niekas daugiau, 
kaip jo žmona Magdalena Mi- 
čiulienė ir kad trys vaikai yra 
jojo. Pasirodo, kad Mičiulienė 
yra prieš dvejetų metų pabė
gusi su lA'onu, pasiimdama ir 
tris savo vaikus. Nesenai jai, 
gimė ir ketvirtas kūdikis. Po
licija abu pabėgėlius areštavo 
ir ruošėsi juos apkaltinti už

mylėjo į Mičiulicnę ir pasi
ėmę vaikus jiedu pabėgo. Iš- 
pradžiu jie apsigyveno Oel- 
wein, o paskui persikėlė į Ce- 
dar Rapids. Mičiulis gi juos 
susekė iš Leono gaunamos 
pensijos iš valdžios.

Mičiulis radęs savo pačių su
tiko, kad ji gryštų su vaikais 
namo. Bet ji išpra‘džių atsi
sakė tai padaryti. Bet išbuvu
si kalėjime keliolika valandų 
ir pamačiusi, kad ir ji gali 
susilaukti ilgesdi'o ’ kalėjimo, 
pagalios sutiko gryŠti su Mi- 
čiuliu ir visais keturiais vai
kais namo. .Jiems susitaikius, 
valdžia suliko pailiuosuoti ir 
Leonų su sąlyga, kad jis nie
kad negryš j Hartfordu ir ne- 
s i maišys j Mičiulių šeimininj 
gyvenimų.

Leonas dabar yra liuesas ir 
turi čia darbų, o Mičiuliai su- 
gryžo j Hartford, Conn., kur 
Mičiulis turi miesto darbų.

— K.

g. L. U. (Susivienijimas 
Lietuvių Ūkininkų? — Bed.) 
balandžio 8 d. rengia šeimi- 
niškų vakarėlį artimesniam S. 
L. U. narių ir šios apielinkes 

ūkininkų susipažini
mui. Bus ir naujo: bus suvai
dinta vieno veiksmo komedi
ja “Jaunikaitis Maiše“. Visų 
tai bifs ant ūkės pas p-ių Ba
ranauskienę, R. 2, Hart, Mieli. 
Pradžia 6 v. v. Įžanga 50c 
ypatai.

Generalis
K0NTRAKT0R1US, S. A. ZOLP

834 W. 33id St. lllvd. 0S27
Statau namus ir garažus, taipgi taisau senus na
mus; dedu fundamentus ir atlieku visus kitus dar
bus.

AUTOMOBILIAI FALCON KNIGHT
l>abu- yra ainiui* veikimo, ekonomijom ir grožės, AcAių ei Ii nder i 11 “sleevo” 

valvo moti vilna karna, kuria yra puKcrmtaa pagal ainiui. 45 arklių Jckos, grei
tas ir atiprua.

y durų eoach ..................................    $12311
I durų sėdau _........... $1335

12 menesių lAinoltOJiniul
l’iinai iremrtaa ir dastatomaa prie Jtisų namų, turi uApakaliniua humperiua, 

is Ironto ir užpakalio •••niibbers". 4 ratų Bendix brekiai, ekstra tajeri. "tubo 
rim ’ ir tajero uždamtalt), automatiškas lango nuvalytajam, užpakalyj didelis veid
rodis. sustojimo tvicia, ir "aini visur' užraktai,. Vartoti karai imami i mainus 
bu geru atlyginimu. Taipgi turine daug vartotu karų visuomet.

(iaran t uotas Patarnavimas
Atdara nuo k ryto iki 10 vakaro. Nedaliomis nuo 8 ryto iki 5 vakaro.

AUSTIN KNIGHT MOTOR SALES
4748 Chicago Avė. Phone Austin 9022

CHICAGO, ILLINOIS

Lietuvis Konlraktorius
Suvertam Šviesai 
elektros jiegą į nau-BHr 
jua ir senus namus 
mainom naujas Ham-B-J,; , ■
pas į senas; duodame^ 
ant lengvo iimoHji-Hgm 
m o.

Metropolitan Electric 
Shop

2215 W. 22nd Street 
Phone Caaai 2*91

PAVASARINIS NAMU 
BUDAVOJIMAS 
PRASIDĖJO

Peoples Furniture Co.
Dvi krautuvės dėl Chicagos ir priemiesčių lietuvių

RAKANDAI IR MUZIKA
f

Geresnio padarymo — Naujausių modelių — Teisingos kainos — Lengvais 
išmokėjimais

Apsidairyk ko trūksta jūsų namuose. Atlankyk šias krautuves, padidink 
savo šeimynos džiaugsmų per Velykas, užsisakyk 

Kimball Pianą ar Radio 
Papuošk su nauju musų dirbtuvėje darytu seklyčios setu

Tuomet tęsk ramų ir džiaugsmingų savo gyvenimą

Seklyčių Setai
TIESIOG Iš MUSŲ DIRBTUVĖS { 
JŪSŲ NAMUS už išdirbystės kainaą 
ant kurių Jus turėsite progą sučėdyti 
sau visus vidurinių pirklių uždarbius, 
nes Peoples Furniture Co., užlaiko nuo
savą setų dirbtuvę ir nemoka uždarbių 
išdirbėjams ir olselninkams.
Prieš Velikiniame išpardavime turime 
didį pasirinkimą madų ir spalvų, 2-jų 
ir 3-jų Šmotų setai už žemiausias 
kainas visam mieste po

$87.50, $95, 
$138, $150 

$200.00 
ir augščiau 

Ant Lengvų Išmokėjimų

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

su įrengimu už $219.
Baldvvin Hamilton grojiklis pia

nas, vertės $750, už $185.
' S tark pianas už $175.
Hartford grojiklis Walnut, ver

tės $800, už $395

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

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

Radiola 16 už $69
Crosley A C elektrikinis už$7&

Kimball Grojiklis 
Pianas

Didžiausias džiaugsmas bus Jūsų 
namuose per šias Velykas ir kiekvie
ną dieną po Velykų, jei Jus turė
site Kimball Grojiklj savo namuo
se. Jūsų šeimyna, Jūsų giminės ir 
svečiai galės gėrėtis ta meliodiškai 
žavėjančia piano muzika, kurią bile 
ypata su Kimball Grojikliu pianu 
galės pagroti dėl Jūsų.
Ateik šiandieną j Peoples Krautu
ves, duok mums supažindinti Jus 
kaip labai yra lengva įgyti Kimball 
pianą. Mes Parodysim kaip pianas 
Jūsų namuose galės mokčtis pats 
už savę.
Dabar turime Kimball Grojikliu di
dį pasirinkimą skirtingų madų ir 
baigimų už nužemintą kainą.

$295, S395- 
$475, $550 

ir augščiau

PEOPLES FURNITURE CO. Krau
tuves yra autorizuotos ir didžiausiais 
pardavėjais Atvvater Kent Radio Se
tų. — šie Radio Setai yra popule- 
riškiausi Setai ant marketo; jie yra 
augštai ištobulinti, per garsiausius 
radie inžinierius; išduoda garsų ir 
priimną balsą iš tolimų miestų, 
taipgi turi dailią išvaizdą ir paran
kus visur patalpinti dėl vartojimo 
elektrikos jėgos ir yra labai priei
nama kaina.

ant paveikslo. Kainos nuo $69 
iki $895. Radiola 17 už $130. 
Columbia — Victor — Senora— 
Brunsvvick Ortophonic Victro- 

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

Didžiausia Muzikos, Pianų ir 
Radio Krautuvė

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

CHICAGO 
Tel. Boulevard 4705

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

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Z**"""“"-• i

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elcktrikinis Gydymas1

Treatmentai visokių ligų, ruma- 
tizmo, nervų atitaisymo, Šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais tik ką dabar naujai įtaisy
tais ir su paskiausių laikų mokslo 
išrastais pagerinimais.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrf s atdaras Ūtar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

F. CZESNA
1657 W. 45th St.
Kampas Paulina Street

Atdara dieną ir naktį
Phone Boulevard 4552

l ---------_ -T - rTM,a,,- -J

Jei jums reikia pinigų 
pasibudavoti arba nusi
pirkti namą, atsilanky- 
kit į .musų banką ir pa- 
simatykit su ponu Maci- 
ku dėl paskolų.

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland A v. 

Chicago
Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuviu visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

Lengvus išmokėjimai pritaikomi

Atvvater Kent Radio Setas 
Naujos Mados No. 37
Atvvater Kent Naujas 
Kalbėtuvas

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

visiems
Krautuves atviros vakarais — išskiriant seredą

$88
$24

Didžiausios lietuvių muzikalių daiktų krautuvės Chicagoj ir Amerikoj

1922-32 Halsted
J. NAKROŠIS, Vedėjas

4177-83 Archer Avė
M. KEŽAS, Vedėjas

'0 LARGESWs

st.

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
1739 S. Halsted St. Chicafo, 111.

Petternų Skyrius



šeštadienis, Kovo 24, 1928 NAUJIENOS, Chicago, D!. ni
ATYDA LIETUVIAMS

PATAISYKIT savo namą ir mokėkit ii įplaukų, pakeliam 
namus, (dedam porčius, statom mūrinius ir medinius garažui

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

CHICAGOS 
ŽINIOS

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

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

1618 West 18-ta Gatvė

Jūsų saugumui

■IINIIIIIHflIlIlIlIlIlIliailllllBIIIIIBVl
J Simano Daukanto Skolijimo ir Budavojimo Dr-ja ■ 

skolina pinigus ant lengvų išlygų ■
Ben. J. Kazanauskas, Raštininkas ■

w 2242 W. 23rd Place. Roosevelt 8887 ■
" =■««■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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

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

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

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Velykoms Pinigai į Lietuvą
Pigiausios Kainos — Greitas Patarnavimas 
Mes rokuojame tik $10.30 už 100 litų 
Didesnės sumos proporcionaliai pigiau
Mes Parduodam Laivakortes Į Ir 

Iš Lietuvos
$107 i Lietuvą 
$118.50 iš Lietuvos 
$181 į Lietuvą ir atgal

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

JŪSŲ BANKAS

Depositors State Bank
4701 South Ashland Avenue

Nuo kovo 10 dienos iki 17- 
tos 267 asmenys tapo sužeis
ti ir 16 užmuštų Chicagoje au
tu nelaimėse. Nuo sausio 1-mos 
dienos iki kovo 17-tos viso ne
laimių dėl automobilių pasitai
kė —164 užmušti ir 2314 su
žeistų.

Nuo sausio 1-mos dienos iki 
kovo 17-tos dienos pereitų me
tų buvo užmušta autų nelaimė
se 1 18 asmenys ir 2445 sužeis
ti. šios skaitlinės rodo, kad 
nors šiemet sumažėjo skaičius 
sužeistųjų šios rūšies nelaimė
se, palyginus j j su pereitų me
tų nelaimių skaičium, bet šie
met jau pasitaikė daug dau
giau mirčių, negu pereitais me
tais.

Atsargus peržiūrėjimas, ko
de! pasitaikė šios nelaimės, pa
rodo, jogei didžiuma nelaimių 
įvyko dėl motorininkų neatsar
gumo ir visiško nepaisymo įs
tatymų važiavimo greitumą.

Nėra jokio pateisinimo šiam 
pasibaisėtinam aukų skaičiui. 
Važiuokite atsargiai visuomet. 
Prisilaikykite trafiko regulia- 
cijos. Naudokite sveiką protą, 
kai pasitaiko važiuoti tokiomis 
gatvėmis, kur esama didelio 
susigrūdimo.

Pėstininkai, savo pačių sau
gumui, privalo visuomet susto
ti ir pažvelgti į abi gatvės pu
si, pirm negu ėjus per gatvę. 
Visuomet eikite per gatvę tuo 
laiku, kai trafiko reguliavimas 
leidžia. Tegul kiekvienas apsi
saugo būdamas, visą laiką at
sargus. 

* * ♦
Du banditu pasivadinusiu 

VVestern Union telegrafo kon
toros pasiuntiniais, įėjo naman 
Roberto Md.aughlino, Checker 
Cab. kompanijos prezidento 
(6411 Maplevvood avr.). Miega
majame kambaryje užmetė kal- 
drę .ant galvos sergančios Mc
Laughlino žmonos, iškratė, iš
vartė butą ir pabėgo išsinešda
mi brangmenų ir karpetų ver
tės $16,000.

kurio jisai reikalausiąs $250,- 
000 kaip atlyginimo už garbės 
nuplėšimą.

♦ * *

) Sveikatos departamento ko- 
misiouierius, Dr. Kegel, perspė
ja, kad susirgimų skaičius plau
čių uždegimu Chicagoje didė
ja. Pasak jo, tik pereitą savai
tę dėl šios ligos mirė 150 žmo
nių. Pranešimų apie susirgimą 
šia liga skaičius pasiekė 406, 
kuomet normalus skaičius tu-j 
retų būti ne didesnis kaip 360.

• t
♦ ♦ ♦

Vakar nušoko žemyn ir užsi
mušė p-lė A. E. Blayney. Ji iš
šoko iš “Tribūne'’ bokšto, 3ę 
aukšto. 

♦ * *
Finansų komisijon, kuri ru-1 

pinsis finansavimu Pasaulinės 
parodos Chicagoje, 1923 m., la
po paskirti šie asmenys: Geor
ge Woodruff, Clement Studeba- 
ker-Jr., II. Stuart, A. Sprague, 
1). Schuyler, G. Pick, .1. Otis, 
Ch. Glove, A. Dtavis ir B. J. 
Budd. I

* * *
Nauja kareiviams buveinė 

bus patsatyla VVashington par
ke. Ji kaštuosianti apie 1,000,- 
000 dolerių.

Rasta nušautas John Tnfan- 
tino jo kambaryje, 1109 South 
Peoria st. Tie namai randasi 
netoli tos vietos, kur buvo nu
šautas italas politiekius Es.po- 
sito. Policija tyrinėja, ar šis 
paskutinis nušovimas neturėjo 
ryšių su Esposito mirtim. .■ 

B » »
John Steik, buvęs municipa- 

lis teisėjas, nuleistas kalėti nuo 
1 iki 20 metų. Jis buvo kaltina
mas daryme suktų transakcijų 
realestatų, lietusių 500,000 do
lerių savastį. 

Ijt :Jt
Dienraštis “The Daily Nevvs” 

praneša, kad vienoje Northsidės 
policijos stotyje pardavinėjama 
alkoholis. Reiškia, policijos sto
tis konkuruojanti su sabiniais. •

S s
*

Bandykit šitų dėl savo

KOMPLEKSIJOS
“Per eilę metu aš kentė
jau nuo suirusio vidurių 
virškinimo, kas padaryda
vo mano odą išblyškusią 
ir raukšlėtą, šiandie, ačiū 
Trinerio Karčiajam Vynui, 
mano komplekcija yra dai
li ir ružava ir mano virš
kinimas geras.’’

Mr«. D. V. F. 
VVhiting, In d.

(Vardas ir adresas suteikiamas)

Sugrąžinimui
Puikios Kompleksijos
Užtat Turi Būti Visai Sveikas Skilvys

Devynis sykius iš dešimties galima 
surasti, kad veido kompleksija nė
ra švari, užtat, kad vidurių virški
nimas nėra tinkamas — neregulia
ria ir netinkamas viduriavimas, ne
atsakantis suvirškinimas maisto už
krečia kraują.
Išlaukinis gydymas odos gali biskį 
pagelbėti, bet neprašalina priežas
ties ir nepagražina veido. Ne tas 
ką jus valgote, bet kaip viduriai jį 
tinkamai suvirškina, nustato jūsų 
netik sveikatą ir gražumą, bet taip
gi jūsų stiprumą ir energiją.

Kad sutvirtinus savo sistemą, pa
laikykit savo kraują grynu. Imkit 
prie savo valgių Trinerio Karčiojo 
Vyno ir prašalinkit vidurių užkie- 
tiejimą ir jų nuodus. Daug geriau 
ir smagiau negu paprotį gaminanti 
physics ir “purgatives” yra šis la
bai popui ia ris mišinys Californijos 
Vynuogių, cascara ir naudingų žie
dų. Jos lengvos vartoti — suteikia 
švelnų 'stimuliuojantį efektą skil
viui ir žarnoms.
Nelaukite kitos dienos jų nepaban
dę. Visose vaistinėse—buteliui $1.25

Sši 

*

Prietelystės Bonas
Sši 
■

.'V
Sši
&

♦ *

Atnaujinta vėl priėmimas ap
likacijų tų, kurie norėtų stoti 
laivynai! tarnybai Nikaraguoj 
ir Kinijoj. 

♦ ♦ *

McAndravv, buvęs Chicagos 
mokyklų superintendentas, ofi
cialiai tapo pavarytas iš vietos, 
lai padarė mokyklų taryba. 
McAndrevv’o advokatai pranešė, 
kad artimoje ateityje busianti 
iškelta teismuose Mc.Andrew 
byla prieš merą Thompsoną, iš

SERGANTI ŽMONES!

6%.
SŠI
SS
SS 
.«! 
Sši 
SS
Sši 
Sši

Kiekvienas bonas, kurį čia perkate, mums 
reiškia naują draugą.

Dėlto, kad

Tai bus toks bonas, kaip kad mes 
sakome.

Jis tikrai bus saugus.
Jis neš

Tai bus 6' į nešantis Pirmųjų Morgičių 
Auksinis Bonas,

Saugiausias investmentas mums žinomas. 
Penkiolikos metų patyrimas yra mums 

vadas išrinkime.

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

patarimai 
DYKAI

JS 
M 
SS! 
SU

CENTRALT“BANK
SS
SS
SS

TRUSTINE KOMPANIJA 
1110 West 35th Street 

CHICAGO, ILL.

ĮSI Valstijinis Bankas Biržos Bankas

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

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

kampas Monroe -St., Chicago.
Crilly BuIIding. — Imk elevatorj iki 

penkto aukšto.
Jus privalote turėti geriausi gydy
mą. Pasimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų praktiško 
patyrimo gydyme kraujo ligų, sifi
lio, odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, Širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūslės li
gų. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai.. Specialia 
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ligų. 
Dr. Ross pašvenčia visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėlvj, sere- 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvidešimtis penki metai 
tame name

Triner’s 
BITTER 
WINE

H-"' VELTUI
Reikalaukit nuo Jos. Triner Co., 
1333 S. Ashland Avė., Chicago, 
III. DYKAI sampelio. Įdėkite 10c. 
persiuntimo lėšoms ir supakavi- 
mui.

Vanlas.

Adresas

Miestas
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BOLTGUDŽIŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO (SUKAKTUVĖS I

Ryto, kovo mėn. 25 d., sukanka lygiai 10 metų, kaip 
buvo paskelbta Minske Baltgudijos nepriklausomybė, 
ir baltgudžių veikėjai Chicagoje šitų sukaktuvių pažy
mėjimui rengia Congress viešbutyje bankietų, kurin 
yra kviečiami ir kitų tautų atstovai. Lietuviams tai bus 
maloni proga arčiaus susipažinti su tauta, per šimtme
čius gyvenusia bendroje valstybėje su musų bočiais.

Senoji Lietuvos valstybė tikrenybėje buvo lietuvių 
ir baltgudžių valstybė, kur baltgudžių elementas buvo 
net skaitlingesnis, negu lietuvių, ir baltgudžių kalba, 
net Lietuvos žydėjimo laikais, buvo įstatymų ir valdžios 
kalba. Kitais atžvilgiais, beje, lietuviai vadovavo balt- 
gdžiams — ypatingai, kaipo organizatoriai. Bendrųjų 
lietuvių-baltgudžių valstybę valdė lietuvių kunigaikš
čiai ir tos valstybės karinių jėgų priešakyje stovėjo lie
tuviai karvedžiai.

Baltgudžių tauta yra susidariusi iš įvairių slavų 
padermių. Savo laiku jos, be abejonės, gyvavo atskirai 
nuo lietuvių, bet ar joms buvo pavykę, prieš pasiduo- 
siant Lietuvos kunigaikščių valdžiai, susilieti j daiktų 
ir sukurti savo tautinę valstybę, tikrų istorinių žinių 
nėra.

Lietuvius ir baltgudžius suartino, o paskui ir su
jungė politiškai, bendras reikalas gintis nuo priešų. 
Lietuvių pavojingiausieji priešai buvo iš pietų ir vaka
rų — lenkai ir vokiečiai (kryžiuočiai), o baltgudžiams 
teko gintis rytų ir žiemių pusėje nuo Maskvos jungan 
patekusiųjų “didžiųjų rusų” (“maskolių”), kuriuos sa
vo keliu buvo pavergusi “Auksinė Orda” totorių. Su
tartinai kovodami lietuviai ir baltgudžiai ne tik atsigy
nė nuo tų priešų, bet ir išplėtė savo valstybės teritorijų 
tolimose jų žemėse; gi lenkai pavirto iš Lietuvos priešų 
taip dideliais jos “draugais”, kad Lietuvos kunigaikštį 
paėmė sau už karalių ir sudarė su Lietuva “unijų”.

Tiek lietuviai, tiek baltgudžiai šiandie apgailestau
ja tų susibičiuliavimų su Lenkija ir sako, kad per jų jie 
pražudė savo politinę nepriklausomybę. Iš tiesų, nuo 
Liublino unijos laikų (1569 m.) Lietuvos žvaigždė ėmė 
temti, iki aštuonioliktame šimtmetyje Lenkija tapo su
draskyta Prūsų, Rusų ir Austrų, ir po jos griuvėsiais 
buvo palaidota senoji, kunigaikščių sukurtoji lietuvių- 
baltgudžių valstybė.

Lenkai, žinoma, neprarijo Lietuvos, bet jie susiur
bė į save tuos lietuvių ir baltgudžių sluoksnius, kurie 
tais laikais buvo “valstybinės idėjos” nešiotojai — ba
jorus. Lietuvos kunigaikščiams ir šiaip aristokratams 
sulenkėjus, pasiliko lietuviai ir baltgudžiai valstiečiai, 
kuriems nebuvo skirtumo, kuriai valdžiai priklausyti, 
nes valdžioje jie vistiek balso neturėjo ir net nebuvo 
asmeniškai laisvi, ėjo baudžiavas ponams.

Tik išnykus baudžiavoms, atsirado senosios Lietu
vos plotuose laisvi ūkininkai ir iš jų kilusieji lietuvių ir 
baltgudžių inteligentai, atsirado Lietuvos miestuose 
laisva darbininkija — ir tuomet prasidėjo lietuvių ir 
baltgudžių tautiniai judėjimai. <

Šitie iš pačių liaudies gelmių kilusieji judėjimai jau 
atvedė to, kad Lietuva žiu.nclie yra nepriklausoma
respublika. Lietuvių draugams baltgudžiams likimas iki 
šiol buvo mažiaus palankus, bet ir jie eina tuo pačiu ke
liu; ir jie, vos kelioms savaitėms vėliaus už lietuvius, 
1918 m. kovo m. 25 dienų, paskelbė savo kraštų nepri
klausomu.

Apvaikščiodami savo nepriklausomybės paskelbimo 
dešimties metų sukaktuves, baltgudžiai, deja, mato sa
vo kraštų sudraskytų ir pavergtų. Iš 12 milionų baltgu- 
clzių žymi dalis gyvena neva “Baltgudžių Respublikoje”, 
bet jų valdo Maskvos skiriamieji komisarai. Kita dalis 
randasi tiesiog po sovietų Rusijos valdžia; trečia — po 
lenkais, okupuotuose Vilniaus ir Gardino kraštuose; ir 
mažesni baltgudžių skaičiai yra priskirti prie bolševi
kiškos Ukrainos arba patekę po Latvija (ir truputis 
po Lietuva).

Baltgudžiams todėl šiandie tenka galvoti ne tik 
apie nepriklausomybės iškovojimų, bet ir apie savo tau
tos suvienijimų. Dideli tai ir sunkus uždaviniai! Bet 
vargiai galima abejoti, kad jie turės būt įvykinti, anks- 
čiaus ar vėliaus, nes dabar žmonija gyvena tautų pasi- 
liuosavimo gadynę, kuri anaiptol dar nepasibaigė, bet 
tik rimtai prasidėjo. Po didžiųjų tautų konsolidacijos 
(jungimosi) laiko, užpildžiusio Europoje didesniųjų
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dalį devynioliktojo šimtrfieeio, atėjo eilė mažomsioms, 
pavergtomsioms tautoms stoti kovon už savo laisvę. 
Didokas skaičius jų — tarp jų ir lietuvių tauta — svar
biausiųjų dalį šitos kovos jau yra laimėjusios; kitos jau 
stovi prie slenksčio į pasaulio arenų; trečios žengia pas
kui jas. Ir ši procesija nepasibaigs, kol visos pavergto
sios žmonijos grupės nesutraukys savo pančių ir neuž
ims vietos pasaulio laisvųjų tautų šeimoje!

Prie to eina nesulaikomoji demokratijos pažanga 
pasaulyje, remiama tuo paprastu dalyku, kad darbo 
žmonės — darbininkai, ūkininkai ir kiti mažo turto 
žmoneliai — tolyn vis griežčiau reikalauja sau balso 
visuomenės ir politikos klausimuose, nuo kurių priklau
so jų likimas.

Musų draugai baltgudžiai — taip pat, kaip ir uk
rainiečiai, gruzinai ir kt. — randasi jau antroje kovo
jančiųjų už savo laisvę tautų eilėje: jie jau stovi prie
slenksčio į nepriklausomybę! Mes galime tik palinkėti 
jiems nuo širdies, kad šitų slenkstį jie peržengtų kaip 
galint greičiaus.

Juo labiaus mes jiems to linkime, kad baltgudžių 
tauta, versdama nuo savo sprando lenkiškų jungų, kirs 
smUgį bendram musų priešui — Varšavos imperializ
mui!

ANGLIAKASIŲ STREIKAS IR BOLŠEVIKAI
Jau tur būt visi žinome, kad paniekos 

balandžio 1 d. sukanka metai
laiko kaip minkštosios anglies 
kasyklų organizuoti darbinin
kai streikuoja. Pittsburgho gi 
apielinkėje Pittsburgh Coal 
kompanijos darbininkai ir šiau
rinės W. Virginijos Rockefelle- 
rio kasyklų darbininkai išėjo į 
streiką jau 1925 metais dėlei 
to, kad viršminėtos kompani
jos sulaužė sutartį su anglia
kasių unija. Taigi čia jau treti 
metai kaip tęsiasi angliakasių 
streikas. Visam angliakasių 
streikui vadovauja angliakasių 
unija, visiems žinoma kaipo U. 
M. W. of A.

Visiems yra suprantama ką 
reiškia tokia ilga kova strei
kuojantiems angliakasiams ir 
visai angliakasių unijai, kuri 
vadovauja toje žut-but atkak
lioje kovoje prieš anglių baro
nų pasikėsinimą ne tik nukapo
ti angliakasiams uždarbius iki 
žemiausiam laipsniui, ale su- 
riuškinti ir pačių angliakasių 

uniją, vienintelį ir galingiausį 
darbininkų įrankį kovoje prieš 
žiaurų ir nepakenčiamą darbi
ninkų išnaudojimą.

Anglių kompanijos, atsieki- 
mui savo tikslų, vartoja viso
kias priemones, pradedant pa
pirkimais spaudos, samdymais 
visokių “ekspertų”, provokato
rių, mušeikų ir, pagalios, streik
laužių. Jos taipgi dėl gavimo 
publikos simpatijos organizuo
ja kompanijų uniją, taip vadi
namą “Federated Miners 
Union”, kuri leidžia neva “dar
bininkišką” laikraštį, vardu 
“National Labor Tribūne”, ku
rį Pittsburgho Coal Co. siunti
nėja angliakasiams dykai. Ir to 
neva laikraščio pakraipa yra 
tikrai bolševikiška atakavime 
unijos viršininkų ir demoraliza
cijos skleidime streikuojančių 
angliakasių tarpe. Stveriasi ir 
kitų bjauriausių provokacijų 
prieš angliakasių unijos vadus, 
neskaitant kitų visų priemonių, 
kaip tai: teismų, indžonkšenų 
siu visokioiniH drausmėmis, mu
šeikų ir kitų visų žiaurumų 

naudojamų prieš streikuojan- 
čius angliakasius.

Kompanijų pastangos nuėjo 
niekais

Anglių kompanijų pastangos 
papirkti spaudą ir pagauti pub
likos simpatiją nuėjo niekais. 
Organizavimas kompanijų uni
jų irgi truko kaip koks muilo 
burbulas. Tos kompanijų unijos 
mirė vos gimusios, nepalikda
mos net jokių pėdsakų, nors 
tos liūdnos atminties kompani
jos unijos organizavimas Pitts
burgh Coal Co. Ičšavo $18,000, 
ką parode senato tyrinėjimai. 
Pittsburgho Prekybos Butas 
pradžioje streiko bandė neva 
tarpininkauti tarp angliakasių 
ir kompanijų, bet tikrenybėje 
tai buvo tik Pittsburgh Coal 
Co. skymas laužyti angliakasių 
uniją. Tas nešvarus Pittsburgho 
Prekybos Buto darbas išėjo į 
aikštę ir susilaukė didžiausios

J5TA¥JIENJ5S, CHcago, H'

ir sarmatos prieš 
Pittsburgho visuomenę.

Pittsburgho didžiulė spauda 
pradžioje streiko bandė laikytis 
neva neutrališkumo šiojė ang
liakasių kovoje, bet šiandie ta 
pati Pittsburgho didžiulė spau
da pilniausia remia teisingus 
angliakasių reikalavimus ir vel
ka j aikštę visas anglių baronų 
šunybes, daromas prieš strei
kuojančius angliakasius ir tuo 
būdų moraliai stiprina nuvargu
sius angliakasius.

Pittsburgho visuomenė remia 
streikuojančius angliakasius vi
sais galimais budais, kaip mo
raliai, taip ir materialiai, nors 
tos materialės paramos suvar- 
gusiems angliakasiams toli gra
žu neužtenka. Bet jei ir kitų 
miestų visuomenė butų tiek su
interesuota angliakasiais, kiek 
Pittsburghas, tai streikuojan
tieji angliakasiai butų tikrai 
laimingi.

Anglių kompanijos, skelbian
čios kryžiaus karą angliakasių 
unijai ir praradusios Pitts
burgho visuomenės ir spaudos 
simpatiją, žodžiu sakant, pra
laimėjusios morališkai kovą 
prieš streikuojančius angliaka
sius, dabar laikosi vien brutale 
jėga, paremta vien ant mušeikų 
ir streiklaužių ir randa sau ge
rų talkininkų vien bolševikuo
se, jų pastangose griauti ang
liakasių uniją ir demoralizuoti 
streikuojančius angliakasius.
Bolševikų ir anglių kompanijų 

veikimas supuola
Kaip kam gali išrėdyti gana 

keista, kad bolševikų veikimas 
tarpe streikuojančių angliaka
sių ir kompanijų veikimas prieš 
streikuojančius angliakasius pil
nai supuola. Paprastai yra ma
noma, kad bolševikai yra di
džiausi kapitalizmo priešai, o 
kapitalistai yra didžiausi prie
šai bolševizmo, tad kaip šių 
dviejų priešginybių gali būt vie
nokis veikimas linkui streikuo
jančių angliakasių?

Bet kad taip yra, tam yru 

pakankamai įrodymų ir faktų, 
kurie patys už save kalba. Pir- 
miausia, nuims jau yra žino
mas bolševikiškas veikimas jau 
ne nuo šiandie su jo provoka- 
tiška ir griovimo taktika tarp 
darbininkų organizacijų, — ne
atsižvelgiant į nieką, bile tik 
atsiekti savo tikslą. O bolševi
kai tur visokių tikslų ir apie 
bolševikų tikslus šiame anglia
kasių streike pakalbėsim pa
skiau.

Anglių kompanijos išleidžia 
didžiausias sumas pinigų pro
pagandai diskreditavimui ang
liakasių unijos. Ir kad sugriau
ti angliakasių uniją, tai kompa
nijos per savo pasamdytus 
agentus ir per Pittsburgh Coal 
Co. leidžiamą laikraštį, minėtą 
“National Labor Tribūne”, bjau
riausia šmeižia unijos vadus, 
kad unijos vadai buk vagią uni
jos pinigus ir kraują tik į savo 
kišenius, kad unijos vadai par

duodu darbininkus ir t. t. ir t. 
Tuos bjauriausius šmeižtus 
prieš uniją jos skleidžia tarp 
streikuojančių angliakasių viso
kiais budais.

Na, o kaip elgiasi bolševikai, 
kurie skaito save geriausiais ir 
tikriausiais darbininkų drau
gais? Jie irgi niekina unijos 
vadus skelbdami, kad unijos va
dai parduoda darbininkų reika
lus, kraujasi sau pinigus, pri
klauso prie kompanijų ir griau- 
ja pačią angliakasių uniją. Tai
gi lygiai tą pačią demagogiją 
vartoja, kaip ir kompanijų pa
samdyti agentai.

Yra rimtų įrodymų, kad ang
lių kompanijų pasamdyti agen
tai vadovauja bolševikiškam ju
dėjimui, kuris yra prisidengęs 
visokiais nekaltais vardais — 
progresyviais, “Miners Relief 
Conference”, Save the Union” 
— ir tarp streikuojančių ang
liakasių varo tą biaurų griovi
mo darbą. Pirmiau ar paskiau 
tas bolševikų ir anglių kompa
nijų bendradarbiavimas griovi
me angliakasių unijos turės iš
eiti j aikštę.

Bolševikų tikslai
Bolševikų tikslai šiame ang

liakasių streike yra pirmiau
siai pasipinigauti po priedanga 
gelbėjimo badaujančių anglia
kasių ir kad kartu praplatinti 
savo bolševikiškas idėjas.

Apie bolševikų pasipinigavi
mus laike streikų ir kituose vi
suose atsitikimuose, kur tik 
yra visuomene suinteresuota ir 
yra renkamos aukos, tai bolše
vikai visur pasirodė geriausiais 
specialistais pasipinigauti.

Tik prisiminkime pereitus 
streikus, kur bolševikai rinko 
streikieriams aukas. Prisimin
kim šelpimą badaujančių Rusi
joj. Prisiminkim Sacco ir Van- 
zetti skandalą, — kiek bolševi
kai surinko aukų ir kiek jie pri
davė ten, kur reikia. Arba pa
imkim nors ir mus lietuviškų 
bolševikų fondus ir visokius jų 
ubagavimus, tai mums bus vi
sai suprantamas ir aiškus bol
ševikų pasipinigavimo tikslas.
Bolševikų ubagavimas lietuvių 

draugijose
Lietuvių visuomenė ir laik

raštija yra suinteresuota ang
liakasių streiku ne vien kad ir 
lietuvių gana didelis nuošimtis 
yra paliestas streiko, bet ir to
dėl, kad lietuvių visuomenė su
sideda iš darbininkų, o šis ang
liakasių streikas ir yra kova ne 
tik tarp organizuotų angliaka
sių ir anglių baronų, bet tai yra 
kapitalistų pasikėsinimas su
griauti netik angliakasių uniją, 
ale laužyti darbininkų organiza
cijas ir kitose industrijų šako
se ir visur numušti darbininkų 
uždarbius iki žemiausiam laips
niui. Tad bolševikai turi ge
riausią dirvą pasipinigavimui 
lietuvių draugijose, po priedan
ga badaujančių angliakasių.

Pittsburgho yra sudarytas 
taip vadinamas “Miners Relief 
Conference”, - tikriausias bol
ševikų padarius. Tas Komitetas 
su pagelba lietuviškų tavorščių 
turi surinkęs lietuviškų draugi
jų adresus ir laikas nuo laiko 
lietuvių <1 i-a. vi f? i j os no tik l>itt8- 

burgho ir apielinkes, bet ir ki
tose kolonijose gauna to komi
teto atsišaukimus su prasimu 
aukų streikuojantiems mainie- 
riams ir kad draugija prisiųstų 
delegatus į tos menamos “Min
ers Relief Conference” susirin-
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Skaitydamas to bolševikų 

kontroliuojamo komiteto atsi
šaukimą gauni įspūdį, kad tas 
komitetas yra pilniausiam kon
takte su U. M. W. of A. (ang
liakasių unija), bet pasiteira
vus UMW of A. 5 distrikte ir 
to komiteto raštinėje pasirodė, 
kad tai bolševikų padaras su 
lapės politika, kad tik daugiau 
aukų iškaulijus iš draugijų. 
Ir kaip pasirodo iš lietuviškų 
lai k i ase i ų, tas bolševikų komi
tetas turi pasisekimo lietuviš
kose draugijose, nors aukojan
čios draugijos visai nieko bend
ro neturi su bolševikais ir au
kodamos streiku j antiems ang
liakasiams vaduojasi prakilniais 
žmoniškumo jausmais, norėda
mas pagelbėt vargstantiems 
angliakasiams, gi tikrenybėje 
pagelbėti tik bolševikiškiems 
politikieriams griauti angliaka
sių vienybę.

Abelnai imant lietuvių drau
gijose ir centralinėse organiza
cijose angliakasių šelpimas yra 
apleistas ir be tvarkos, o ta 
betvarke bolševikai ir naudoja
si.

SLA. kuopoms ir kitų cent- 
ralinių organizacijų kuopoms, 
jei tik yra atjaučiama strei
kuojantiems angliakasiams, pa
tartina siųsti paramą vargstan
tiems' angliakasiams per savo 
organizacijų centrus, jei nori
ma lietuvius angliakasius su
šelpti. O jei norima abelnai 
visiems angliakasiems teikti 
pašelpos, tai geriaus teikti ]>a- 
šelpą per UMW. of A. 5-tą 
distriktą ar per Amerikos Dar
bo Federacijos Komitetus. Ski
riama pašelpa tada geriau pa
sieks tikslo, negu kad aukos 
patekusios į bolševikiškus ko
mitetus, apsidangsčiusios viso
kiais nekaltais vardais.

Patartina lietuvių draugi
joms ir kuopoms, esančioms

Prašalina Inkstų Trubelius 
ir Pūslės Nemalonumus

Vyrai ir moterys, kurie turi visokius skaus
mus nugaroje ir kurių pasilsys nakt| yra 
trukdomas dėl silpnų inkstų, būtinai turi pa
bandyti Nuga-Tone. Šios gyduolės prašalina 
skausmus ir kitiems svarbiems kūno orga
nams, nuramina ir stiprina nervus, teikia 
kunui sveikatos abelnai.

Jei jus nesate taip sveikas ir stiprus kaip 
jus norėtumėt būti, pabandykit Nuga-Tone 
tiktai per 20 dienų ir jei jos nepagelbės 
jums visokiuose atsitikimuose—-padarys jus 
stipresniu, sveikesniu, linksmesniu grąžinkite 
likusias gyduoles savo vaistininkui ir jis grei
tai grąžins jums atgal pinigus. Nusiprkit 
Nuga-Tone šiandie, bet tik žiūrėkit, kad jos 
butų, tos kurių reikalaujat.

>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< M

ReumatizmasM

N 
M

M

Ncsikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų, sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina vi imi
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. 
per paštų 55c ar dvi už $1.05.

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS,” augalais gydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street 
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$25 Už JUSU SENA
SETĄ, $25

Šį mėnesj pas mus perkant arba 
užsisakant naujų parlor setų, mes 
jums atrokuosim $25 už jūsų senų 
setų, nepaisant kokiame padėjime 
butų.

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

Sugriuvusius perdirbant, pataisom 
ir kitus rakandus.

D. KISSEL

CALIF0RNIA 
UPHOLSTERING 

SHOP
Parlor setą madų to order

3327 Archer Avė.
Sliow Kuom 8300 Archer Avė.

Phone Lafayette 893'3

šeštadienis, Kovo 24, 1928
•

streiko lauke, pačioms susirū
pinti sutverti komitetus ir at
sišaukti į visuomenę, panašiai 
kaip kad yra padariusios South 
Fork Pa., lietuvių draugijos. 
Tik, žinoma, reikia saugotis 
bolševikų tarpininkavimo.

—S. Bakanas.

Ar Jus Kankina Pleiskanos? 
Naudokite

RiiJJJes
Ar Jums Galvos Odą Niešti ? 

Naudokite 

feffJes)
Ar Jųsų Plaukai Slenka? 

Naudokite 

Ryffles
Ar Jus Norite Apsaugoti Juos? 

Naudokite

R^ffJes
Užlaikymui savo plaukų gražiais 

ir tankiais 
Naudokite

Rufffes

FOTOGRAFUŪKITĖS
Mano naujai, artistiš 
kai ištaisytoje 
Mano ilgų me
tų patyrimas 
ir nuolatin i s 
sekimas nau
jų išrad i m 
paveik s 1v 
traukime ūžti 
krina jums 
rą darbą. 
Be extra p r i- 
mokejiino va
žiuoju nufoto
grafuoti namus 
liūs

poki
ir tam

W. J. Stankūno
Studija

3315 So. Halsted Street
Telefonas Yards 1516

Chicago, III.

(Apgarsinimas)

CICERO MIESTO BALSUO
TOJAMS

Rašo Henry R. Schsvarzel 
Demokratų kandidatas į kolek

torius.
Demokratų kandidatas nema

no, kat byle vienas iš legališ- 
kų balsuotojų turčių būt išbrau
ktas iš registracijos knygų; bet 
mes nemanome, kad byle gyven
tojas turėtų būt įrašomas i re
gistracijos knygas, kaipo lega- 
lis balsuotojas.

Kodėl byle gyventojas turė
tų būt daleidžiamas balsuoti ir 
sprensti musų Miesto reikalus? 
Kaip mums prane»unia, perei- 
tuse registracijose, kovo 6 d. 
urmu tapo užregistruota žmo
nės neturintis teises balsuoti 
Cicero Miesto rinkimuose, ir 
mes, Demokratų Partija tikime, 
kad su pagelba rinkimų Kami- 
sionierių, bus išbraukti iš kny
gų visi nelegališki balsuotojai.

Šis musų darbas yra tik dėl 
žmonių naudos. Cicero piliečiai 
yra tie žmonės, kurie gali 
spręsti apie savo reikalus. Jie 
gali valdyti save. Demokratų 
partija ir rinkimų Komisijone- 
riai nenori atimti balso nū vie
nam teisingai užsiregistravu
siam piliečiui ir to nedalys.

Demokratų partija tiki į šva
rią valdžią nori geros tvarkos, 
švarių, teisingų rinkimų ir taip
gi tiki, kad musų kandidatai, 
jei bus išrinkti dirbs tiktai šio 
miesto žmonių labui. Viso ko 
mes prašomi* jūsų: balsuoti tie
siai Demokratišką tikietą, rin
kimų dienoje, balandžiu 3-čią.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

Tėvas su sunumi duoda 
koncertą

Gerai nuims žinomas daini
ninkas, Jonas Ramanauskas, 
rytoj duoda koncertą Lietuvių 
Auditorijoje. Jo sūnūs Ričard
as akompanuos tėvui ir pats 
paskambins keletą dalykų. Pro
gramų dalyvauja taipgi pp. M. 
Janušauskienė, Lulu Raben — 
smuikininkė, ir J. čapas — ba
sas. Bukime koncerte.

— I). M.

ROBERT E. CROWE
Remiamas

Darbininkų ir Biznierių 
j Valstijos Advokatus
Piliečiai, nežiūrint rasės, tikėji

mo ir tautybės, kurie nuoširdžiai 
rūpinasi savo apielinke —kuriems 
rupi saugumas ir apsauga šeimynų 
ir savo turto, negali rizikuoti su 
nepuls rūsiais šiame svarbiame ofi
se, bet turi sujungti visas savo jė
gas ir vėl išrinkti Valstijis Advo
katu Crovve, kurio rekordai musų 
countėje yra nesulyginami.

Town of Lake
Lietuvių politinis kliubas var

du Tryliktos Wardos Boosters 
turės svarbų susirinkimą pir
madienyje, kovo 26 dieną, ad
resu KiOO So. Paulina street. 
Kadangi dabar jau prisiartina 
aktyvaus politinio gyvenimo 
momentas, nes nebe toli vadi
namos “Primanęs” ir balsavi
mas kai kuriais sumanymais, 
tai susirinkimas turės didelės 
svarbos ir todėl visi nariai ir 
kliubo draugai yra kviečiami 
būtinai, dalyvauti jame.

— Kliubietis.

Town of Lake
Lietuviškas Teatrališkas Kliu

bas turės metinę “Bunco Par- 
ty” sekmadienyje, kovo 25 die
ną, J. Dymelio svetainėje, 4523 
So. Wood street. Pradžia 7 vai. 
vakare. Bus daug dovanų. Vi
si kviečiami atsilankyti. Tikrai 
busite patenkinti. Kviečia visus

— Komisija.

Klaidos pataisymas
Vakar dienos “Naujienose” 

žinutėje apie nelaimę, kuri iš
tiko p. Leppą, buvo pasakyta, 
kad tapęs sužeistas p. Martin- 
kus, o turėjo būti — p. J. Mar- 
tinauskas.

5

Iš “Birutės”

Ričardas Romanas. Jis .yra 
dar tik 13 metų “vyras”, bet 
pereitais metais, kai Chicago 
1 lerald-Examiner rengė piano 
turnamentą, jis laimėjo aukso 
medalį konteste. Rytoj jis da
lyvaus išpildyme programų jo 
tėvo, Jono Romano, koncerte. 
Koncertas rengiamas Lietuvių 
Auditorijoje. Prallžia 8 valan
da vakare. €

Komp. Šimkus jau lankėsi 
“Birutės” pamokose jx> to, kai 
jam buvo padaryta operacija. 
O sekmadienyje, kovo 25 die
ną, visi birutiečiai važiuos j 
Kenosba ir Ručine, Wis. Sek
madienio ryte, 9 vai., visi bi
rutiečiai turi susirinkti pas J. 
Kulio aptieką, 3259 So. Ilalsted 
street. Visi yra prašomi laiku 
būti. — Zo.

Bridgeportas
Bridgeporto Lietuvių Politi

kos ir Pašalinis kliubas rengia 
bankietą kovo 28 dieną Lietu
vių Auditorijoje. Biletus iš ank
sto galima gauti pas p. Baltu
tį, 3327 So. Ilalsted st., ir p. 
Norinti, 3219 So. Halsted st.

BIBLUOS
STUDENTAI

VAIČKAUS TEATRAS
“GYVI NABAŠNINKAI” BRIDGEPORTE

Nedėlioj, 25 Kovo-March, 1928 
ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS SVET.

Dalyvauja Tendžiulytč, Jakimavičienė, Vaičkus, Vaitiekūnas, Kareiva, Jagminas 
Pradžia 7:30 vai. vak.

'lodei visi persijuosę diržais pilvus, kad neplyštų nuo juoko su vaikučiais j parapijos svetainę, nedė
lioj, Kovo (March) mėn. 25 d., 7:30 vai. vakare.

Tikietai visiems vienodi, 75c.; vaikams 25c.

North Side

Rytoj jaunuolių koncertas

ROBERT E. CKOVVE

Bridgeportas
Vaičkaus teatras vaidins 

“Gyvuosius nabašninkus” —vie
ną juokingiausių komedijų, ko
kias lietuviai turi, sekmadieny
je, kovo 25 dieną, šv. Jurgio 
parapijos svetainėje. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Komedija tri
jų aktų¥ Taigi juokų bus daug. 
Ne veltui plakatai pataria tvir
tu diržu susijuosti. Įžanga vi
siems prieinama.

Ar mes eisime kur ar ne, 
bet rytoj tai trauksime j Spaul- 
ding Hali, 3312 West North 
avė., kur S. L. A. kuopos Jau
nuolių skyrius duoda koncer
tą. Pradžia 6:30 vai. vakaro. 
Kaip teko patirti, lai visi, ku
rie tik girdėję yra apie šį va
karą, ketina būti koncerte. 
Jaunuoliai lauks jų.

— Aras.

turės programą per radio i 
W0RI) 252 m. pirmadienyj 
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:

W0RD “Sargybos Bokštas” 
Webster Hotel

2150 Lincoln Park, West, 
Chicago, III.

SPORTAS

Kandidatas j Valstijos Advokatus

Ponas C.ro\ve yra gimęs ir augęs 
\Vest Sidėjc. Kaipo žmogus su šei
myna, jam rupi moterys ir vaikai 
visoje Cook Countėje. Sykiu su 
jais gyvendamas jis gerai žino jų 
reikalavimus, jų norus ir jis yru 
pasirengęs jiems patarnauti ir ap
saugoti juos nuo vagių ir krimina
listų.

Laike savo tarnavimo kaipo Vals
tijos Advokatas, Ponas Crowe, yra 
apvalęs visų County. Jis nubaudė 
kriminalistus ir pasodino juos ka
lėjimai). Jis apvalė Chieagos gat
ves, net ir naktimis jomis y ra sau
gu vaikščioti. Jis tarnauja bėd- 
nčins žmonėms ir teikia jiems ly
gias teises ir apsaugoja juos nuo 
korporacijų advokatų.

Kasdie ateina tuksiančiai laišku 
kuriuose pasižadama remti ir vėl 
išrinkti Valstijos Advokatu Bobelį 
E. Crowe.

Dar nebuvo tokio laiko, kaip 
šiandie, kad Valtijos Advokato Ofi
sas yra apsaugojimui žmonių reika
lų. Todėl balsuotojai turi ateiti 
pagelbon, kad išrinkus vėl Valsti
jos Advokatu Crowe. Raginkit ir 
savo draugus, kad balsuotų už jį 
balandžiu 10 dienų.

Detroite Požėla vėl laimėjo 
ristynes

Kovo 20 d. Slavic Workers 
svetainėje įvyko antros iš ei
lės ristynes, kurios žmonių su
traukė du kartu daugiau, negu 
pirmosios, šį kartą Požėla tu
rėjo gana kietą priešą, bet ris
tynes visvien laimėjo. Pirmą 
karta paguldė Kilonį į 31 mi
nutes. Antrą susikirtimą laimė
jo Kilonis į 21 min. Trečią su
sikirtimą ir ristynes laimėjo 
Požėla į 12 min.

Ermakovas paguldė Jack 
Burnsą j 18 ir I sek., pralaimė
damas vidurinį susikirtimą į 21 
min.

Trecioj poroj ritosi vietiniai 
Bob Bisko su Jim b’ogel. Ri

tosi 30 min.; išėjo lygiomis.
Trumpoj ateityje vėl mano

ma surengti ristynes, kuriose 
dalyvaus pasižymėję ristikai. R.

“PAVOGTAS KŪDIKIS”
Kalnų Duktės 3 aktų Tragediją stato

Vaidylos Dramos Ratelio iš Chicagos 
Nedėlioj, Kovo-March 25 d., 1928 

YWAN0W SVETAINĖJE, 
8F07 Deodor St. — 2101 Broadway 

Indiana Harbor, Ind.
Durys atsidarys 5 vai. vak. Lošimas 6:30 vai. vak. Įžanga nebrangi. 

KOMITETAS.

----------------------------7—

Krutami paveikslai

Aiškiai atvaizduo
janti dabartinę 

Lietuvą
Kino Bendrovės 

“akis”, Kaune
Bus rodoma sekamose vietose:

Ketverge ir Pėtnyčioj, Kovo 29 ir 30 
LIETUVIU AUDITORIJOJ, 

3133 So. Halsted St.
Pradžia 7:30

Ir Balandžio 1 dieną, 1928 m.
ŠV. RITOS BAŽNYČIOS SVET.,

kampas 63čios ir So. Washtcnaw Avė.
Du syk, — 3 vai. po piet ir 7:30 vakare 

(žanga 35c. Vaikams 15c.

DAINŲ 
VAKARĄ ruošia “RIDI TTR” j , KOMP.ST.D1KU 1 t ""“"‘"ŠIMKAUS

Sekmadieny, Balandžio-April 1, 1928, 8 v. v. LIETUVIU AUDITORIJOJ Su šokiais. Įžanga $1.00
=====

CICEROJE | LIUOSYBĖS SVETAINĖJE
11 th Str. and 49th Ct.

1 • '

Bus suloštas garsus 4 veiksmų veikalas

Raudonos Rožės Pašelpos Kliubas 
rengia puikų vaidinimų

Nedėlioj, Kovo (March) 25 d., 1928
6:30 vai. vakare

' d

“Aušros Šunus”
Vaidins: P. Milerienė, M. Dundulienė, A. Zavistaitė, art. St. Pilka, art. komp. A. 

Vanagaitis ir kiti pasižymėję artistai.
Iš kalno perkant — už $1 — 2 tikietai dviems vakarams. Prie durų $1.25 y patai 

vienam vakarui.
■ ) ’ > . • j i
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas
Rytoj Lietuviu Auditorijos 

mažojoj svetainėje Šv. Petro
nėlės moterų draugyste rengia 
Bunco Purly. Pradžia 5 vai. 
po pietų. Bus daugybė dova
nų — praisų. Visi turės pro
gos smagiai praleisti laikų. Tad 
ir bukite visi, kas galite, toje 
pramogoje.

— Bridgeportietė.

Svarbi paskaita
šiandien kalbės I)r. Slein- 

berg apie bolševikų Rusija, .lis 
yra puikus kalbėtojas ir daug 
ko Įdomaus papasakos, ba jis 
buvo pirmasis teisių komisa
ras po to, kai bolševikai už
griebė valdžia Rusijoje. Pa
skaita bus duota Division Hali. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Roseland
Jau buvo, “Naujienose” mi

nėta, kad žinomas lietuvis at
letas, p. Norkus, serga kelin
tą mėnesi ir kad jam pagelbė
ti rengiama vakaras. Vakaras 
rengiama kovo 25 diena Stru- 
milo svetainėje.

Dar kartų primenu apie tą 
parengimų. Bukite visi!

— Koselandietis.

Reporterio padaužos 
pastabos

Raudonieji Maskvos tovariš- 
ėiai, kurie pastaruoju laiku pra
dėjo save vadintis “progresy
viais”, kruta, mitinguoja, siūlo 
savo “gerus norus” tiems, ku- 
lie jų nė iš tolo nenori.

'Progresyviai” tovarišciai zi- 
lioja po SLA. kuopas ir sukaitę 
drožia spyrius, kad kuopų na
riai balsuotų už raudonus 
“progresyvius". Jeigu nariai ne
balsuosią už “progresyvius”, 
tai SLA. nueisiąs "skradžiai že- 
mf. 

♦ ♦ ♦
SLA. viršininkų rinkimų lai

ku, bolševikiški komkės kiek 
įmanydami dergia savo prie
šus. Bet veltui tos jų "revoliu
cijos”, SLA. centro viršinin
kais kol kas jie nebus. Jie gali 
rašyt, kad su jais eina “minių 
minios, bet SLA. organizacijoj 
jie yra didelėj mažumoj.

♦ ♦ ♦

Per metų metus raudonieji 
komkės šukavo, kad socialistų 
mažai teliko, o sandariečių irgi 
nedaug. Bet atėjus SLA. sei
mams, lx>lševikai tupėdavo kam
puose kaip žemę pardavę. Va
dinasi, bolševikai buvo didelėj 
mažumoj. O dabar jų skaičius 
tiek sumažėjęs, kad reikia va
dintis net “progresyviais,” gal 
ir pasiseks viena kitų narį pri
kalbint balsuot už savo kandi
datus.

♦ ♦ ♦

Kad bolševikai kuopos prida
rė rrrevoliucijų, tai yra faktas. 
Tai jų darbas. Tai vienintelis 
būdas suardyti narių vienybę, o 
paskui sukurstyt juos vienus 
prieš antrus, kad pakenkus 
organizacijai. Ko bolševikai ne
gali pasigrobti, tai smurto 
priemonėmis varo demoraliza
cijos darbų. 

♦ ♦ ♦
Bolševikų už gerklės niekas 

nesmaugia už tai, kad jie pri
klauso SLA. Ir jeigu jiems ne
rūpėtų Maskvos reikalai, tai 
jie nesi brūkių Į viršininkus. 
Bolševikai,' SLA. nariai, turi 
tiesų statyti savo kandidatus, 
kaip ir jų priešai, bet varyti 
tokią kampaniją, kokias varo 
kandidatai j valdiškas vietas, 
SLA. nariams nereikėtų.

Panašios kampanijos kaip 
bolševikų, SLA. narių ir nena- 
rių, organizacijai į sveikatų 
neina.

Užmuštas dirbtuvėj!
Vakar dirbtuvėj elevatoriaus 

buvo užmuštas jaunas lietuvis, 
Bernardas Luckner. Velionis 
buvo apie 35 metų amžiaus, 
gyveno prie 1505 \V. 72 St.

Velionio kūnas dabar yra 
graboriaus Radžiaus koplyčioj, 
bet šiandie bus parvežtas namo' 
pašarvosimu i.

Bridgeportas
Draugystė Palaimintos Lietu

vos laikė mėnesinį susirinkimą 
kovo 11 diena Lietuviu Audito- • c
rijoje. Susirinkimą atidarė 
draugystės pirmininkas Pran
ciškus Baccvičia.

Skaityta nutarimai pereito 
susirinkimo. Priimti, kaip 
skaityti, vienu balsu. Išduoda 
ligonių lankytojų raportas. Pra
nešta, kad buvo šeši sergantys 
draugai, kuriems sutefkta pa
šalpos. Pirmininkas pranešė, 
kad mirė du nariu—Petras Dar-j 
gis ir Aleks. Odin.

Komisijų raportai buvo tokie. 
Draugystės atstovas Chicagos 
Lietuvių Bendrovei, p. Pocius, 
išdavė raportą. Jo raportas 
priimtas. Išduota raportas ko
miteto surengimui maskių ba
liaus. Iš raporto paaiškėjo, 
kad balius pavyko gerai, nes j 
publikos buvo pilna svetainė ir 
visi jautėsi patenkinti; ra po r-1 
tas priimtas.

Toliau ėjo priėmimas naujų 
narių, kurie išpildė aplikaciias I 
baliaus vakare. Tą vasarų j- j 
stojo draugystėn 47 nauji na-i 
riai. Smagu buvo pažiūrėti, 
kai visi sustojo, visi puikus vy
rai, ir kiekvienas pasižadėjo 
veikti draugystės labui, kiek 
kuris išgalės, idant padarius 
draugystę didžiausia Bridgepor- 
te. šiandien musų draugystė 
turi 190 narių ir jeigu visi na
riai darbuosis draugystės didi
nimui ir toliau, tai, be abejo
nės, Draugystė Palaimintos 
Lietuvos augs ir augs. Valio 
draugai, stokime t darban visi 
kaip vienas,nes kiekvienas mu-Į 
sų turime draugų, tik reikia 
juos prikalbinti, o jei kiekvie-1 
nas draugas Įrašytų draugys-l 
ten nors po vieną naują narį,1 
tai jau draugystė turėtų neto-. 
Ii 1,000 narių.

Taipgi pranešu tiems (Irau-I 
gams, kurie išpildė aplikacijas1 
laike baliaus, kad jie turi atsi
lankyti sekantin susirinkiman. 
0 susirinkimas Įvyks 11 dieną 
balandžio. Busite priimti vel
tui. Mat, paliko 10 aplikacijų, 
tų, kurie jas išpildė, bet kurie 
neatsilankė.

Tą vakarą buvo įplaukų

GAVOME iš Vilniaus nau- 
•ai leidžiamą žurnalą — 
‘Vilniaus šviesų”. Galima 
rauti “Naujienose”. Kaina 
>0 centų.

Office of County Gerk 
of Cook County, Illinois

State of Illinois )
) SS.

County of Cook )

Purenant to the provisions of 
šeetion 34 of the Primary Elec- 
tion Lw of Illinois, I hereby 
•ertify that the color of the 
>aper to be used for the pri- 
■nary ballots of the respective 
oarties for the Primary Eelec- 
ion to be held in the County 
f Cook, outside the City of 

Chicago, the City of Chicago 
leights, the Tovvn of Cicero 

ind theVillagc of Summit, on 
Tuesday, April lOth, A. D., 
1928, shall be as follovvs:

Democratic Party ....Pink 
Republican Party ....... White
Jndependent Republican Blue
In vvitness whereof, T have 

’ereunto sėt my hand and af- 
fixed the seal of the County of 
"'ook, this 22nd day of March, 
A. D., 1928.

ROBERT M. SWEITZER, 
County Gerk of

Cook County, Illinois 
(Seal).'

$890.33, o išmokėta $289.50. 
Draugystė turi turto dabar 
$11,790.79. Kaip matote.
draugystė yra turtinga 
ir pinigais. Ji pinigus 
tokiose vietose kuriose 
ša šeštą nuošimtį.

—K. J. Demereckis.

PRANEŠIMAI
Brighton Park. Teatras ir Baliuj. 

Keistučio Pašelpinis Klubas rengia 
pasilinksminimo vakarėlį. Bus su
lošta graži komedija “(’onsilius b'a- 
cullali'-” subaloj, kovo 21 d. Mc- 
Kinlev park svetainėj, tarp VVestern 
Avė. ir 39 gatvės. Pradžia 7:30 v. 
vakare. Kviečiame kuoskaitlingian- 
siai atsilankyti.— Komisija.

Milwaukee, Wis. SI.A 177 kuopos 
susirinkimas įvyks I d. balandžio. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti, nes | 
bus balsavimas centro valdybos.) 
Taipgi neužmirškite užsimokėti mę-| 
nosines mokestis. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti prie SLA. 
177 kuopos.—J. Virbickas, seki’.

Pranešimas Cicero Liet. Raudonos 
Rožes Paš. Kliubo estra susirinkimas 
Įvyksta pėtnyčioj, kovo (March) 23 
d., p. W. Lukštus svet. Yra daug 
svarbių reikalų, musų vakaras ‘Auš- 
rosSunu.s” kovo 25 d., — porą dienų 
beliko. Prašome narius grąžinti ne
parduotus tikietus tam teatrui, ne
grąžintus tikietus rokuosime parduo
tais. Valdyba B. Tumavich.

MHMMBMBHunBHaurana 
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DOMININKAS PUNDINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 22 d., 6 valandą ryte, 
1928 m., sulaukęs 16 m. am
žiaus, gimęs Lietuvoj, Kauno 
rėd., Taurgės apskr., Girdiškės 
parapijos, Lingių kaimo. Ame
rikoj išgyveno 28 metus. Pali
ko dideliame nubudime moterį 
Petronėlę, sūnų Domininką 17 
m., Antaną 10 m., Edvardą 3 
3 m. ir dukrelę Stanislavą 14 
metų, brolį Juozapą ir pussese
rę Barborą Šatbarienę ir gi
mines, o Lietuvoj dvi seseris, 
Joną ir Barborą. Kūnas pašar
votas, randasi 710 W. 18th St. 
A. Butkaus koplyčioj.

Laidotuvės įvyks seredoj, ko
vo 28 d., 8:30 vai. ryte iš ko
plyčios j Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Domininko Pun- 
dino giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis, 
Puseserė ir Giminės,

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Butkus. Te). Canal 
3161.

ST E PONAS B A LSE VIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 22 d., (5:15 vai. vakare, 60 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Ukmergės apskričio, čobiskų 
parapijos, Pamūšiu kaimo, A- 
merikoj išgyveno 27 metus. Pa
liko dideliame nubudime mote
rį Marijoną ir seserį Marijoną 
Valinckienę, švogeris Tamošus 
Sopatavičius. Lietuvoj paliko 
brolį Joną ir Motiejų Sapatavi- 
čių ir Oną Matečunienę. Kū
nas pašarvotas randasi 1417 
W. Division St.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, 
kovo 26 d., 8:30 vai. iš ryto 
iš namų j šv.. Mykolo parapi
jos bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stepono Balsevi
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Moteris, švogeris ir 
Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Lekavičia.

Visi. Naujieną Spulkos nariai ma
lonėkite priduoti savo knygutes j 
Naujieną ofisą dėl patikrinimo ne
vėliuos, kovo 28 d., 1928 m.

n<iii<us Atsiminkit Balandžio 22 d., Bus 
padeda i Neilėldienis. Tą dieną bus ART.

BABRAVIČIAUS Išleistuvių Kon-
lemtas, Lietuvių Auditorijoj.

Draugystė šv. Kazimiero Karalai- 
čio susirinkimus įvyks kovo 25 d., 

■ 1928, nedėlioi 12 valandų, Chicagos 
1 Lietuviu Auditorium, 8133 S. Halsted 
! St., Chicago, III. Malonėkit susirinkt 
1 laiku. T. Aidimai*.

Amerikos Lietuvių Politiškas Kliu- 
bns North Wost Salės, rengia ma
sinį mitingą ir parudavimą. Tas 
įvyks, nedėlioj, kovo 25 d., kaip 2:30 
po* pietų, 1644 VVabansįa 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 <1., Spaulding Hali, 
3312 W. North Avė. Prasidės 6:30 
vai. vakare. Po koncertui bus liksmi 
šokiai. Visi dalyvaukite ir bukite 
laiku. Nuoširdžiai kviečia

Komitetas.

Dykai Alyva
Subatoj ir nedėlioj, kovo 24 ir 25 
1 galionas dykai su pirkimu 10 ga
lionų gasolino; -r- galiono alyvos 
dykai su pirkimu 5 galionų gaso
lino.

Sinclair Service Station
S. E. Cor. 50 Place ir 

W(>stern Blvd.
Atsivcškit šį skelbimą su savim

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Musą patarnavimas, 
laidotuvėse ir kokiam* 
reikale, visuomet ėst* 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

S. D. LACHAVIC2
Lietuvta Graborlus Ir 

Balzamuotoja*
2314 W 23rd Pi.

Ckilaro, HL
Patarnauja laidotuvF 
se kuopigiausiai. Rei
kalo meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu 
šito užganėdinti.
Roosevelt 2515 - 2516

Tel. Roosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

IR BALSAMUOTOJAS
Nubudimo valandoje 
suteikiam gerinusį pa
tarnavimą. Palaidoj:- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pianai patenkinti.

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABV VEDfiJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

,Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

3201 Auhurn Avė., Tel. Blvd. 3201
* jansnaBasssn—■—

A. VIOIKAS-LULEVIGH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street
Kampas 31-mos gatves

Phone Victory 1115 
Baigusi ak u še- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pcnsy 1 v a- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
prie! gimdymą, 
laike gimdymo 
ir po gimdymo. 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose veika
luose moterims 
ir mergi n o m s, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6
9 vai, vakare.

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

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

Tel. Branswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultraviolėtini Iviesa ir diathermia

Res. 6690 South Artesian Avenua

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

CUcaiOb III

Lietuves Akušeres
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAITSHILLAS 
AKUŠERKA

3252 South Halsted Street

Viriui Unlversal
State Bank__

Motery* ir mergi
noj kreipkitės su 
-eikalals nuo 12 iki 
8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

Mrs. N. Žukauskas D.N.
Registruota Akušerka ir 

Naprapatė
3249 S. Morgan St.

Patarimas dykai

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, 0. D.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS’
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avense 

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

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

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

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

DR. ELLEN L. COLLEY 
OPTOMETRISTAS 

Egzaminuoju akis, Pritaikau akinius, 
Išrašau receptus 

11055 Michigan Avė.
2 aukštas Parkway Bldg. sekamos 

durys nuo Parkwav teatro 
OFISO VALANDOS:

nuo 10 ryto iki 12 dieną, nuo 1 iki 
5:30 ir nuo 7 iki 9 

Uždaryta utarninko ir ketvergo vak. 
Tel. Pullman 0463

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avense 

Telefonas Boulevard 7820 
Res„ 6611 South Albany Avense 

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

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai.: 1—3 ir 7—8: Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandoj

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Telephone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street
Cor. Rockvvell St.

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

Phone Prospect 6659 
Ofiso Phone Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS

Lietuviai Daktarai
Telephone Hemlock 0066

DR. B. J. ROOTH
LIETUVIS DENTISTAS

X-Ray Laboratorija
7054 S. VVestem Avė.

Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:00 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M. I

CHICAGO

Office Bnulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 .South Ashland Avense

Ant Zaleskio A p tiekos 
CHICAGO. ILL.

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

TeL Lafayette 4146 
Valandos 

nuo 9 iki 11 ▼. ryto 
nuo 6 iki 9 va), vak.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street
Tel. Boulevard 2160 

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

DR. MARGERIS
8421 South Halsted Street 

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

Telefonas Boulevnrd 1989
DR. S. A. BRENZA

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

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedalioj pagal sutartį

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3243 So. Halsted St.

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

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

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

i Įvairus GydytojRi __
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas ligas vyrų ir moterų 

; senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. 8EAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:39 iki 4:S0 v. po pietų

TELEFONAS CANAL 0464

Ofiso Tel. Victory 6898 
Rez. Te!. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rasas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrilkų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3192 S'o. Halsted SU Chicago 
arti 31 st Street

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai-------

Ofisas
4729 South Ashland Avense, 2 labos 

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 8:80 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo. 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Miaway 2880

Telftphone 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 dienų

Res. Telephone Plaza 8200

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

NaktJ So. Shore 2238, Boulevard 6488

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loorais Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6358

Įvairus Gydytojai
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaakee 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'. Norwoll’.4 aptiekos, 

kampas 46 Place.
Atsineškit ši skelbimą, gausit $2 

pigiau už visą dantų darbą.

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą 

šeši mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Ne- 
reik nieko jmo- 
keti, nereik m o- 
k€ti nuošimčių. 
Jūsų dantys pa- 
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad Jums reikės 
mokėti:

$30 — mokėsit po $5 per 6 mėn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mėn. 
$90 — mokėsit po $15 per 6 mėn. 
5120 — mokėsit po $20 per 6 mėn.

Dr. C. W. I)e Roųue
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai cgzaminacija. Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 1Q-12, 2-4 ir 6-9 
4930 W. 13 St., CICERO 

Tel. Cicero 49

Tel. Boulevard 0537
DR. MARYA 

DOWIAT- SASS
1707 W. 47th St.

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų

Dr. Elleonore 
Murphy

Specialistė moterų ir vaikų ligų.
Gimdymai prirengiami namuose, 

kainos nebrangios.
Prie patarnavimo išlavintos 

nursės
3032 W. 111 Street
Tel. Beverley 10055

Nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
5904 So. Kedzie Avė. 
' Tel. Hemlock 6333

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vak.

Advokatai
JOSEPH J. GRISH

(Juozas J. Grišius)
ADVOKATAS

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

Namų Telefonas Repablic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

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

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piot 
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.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. Wbshington and Clarka Sts.
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 8396

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

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

Namų Telefonas Republic 9600

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie »t., Room 2001, 
Tel. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—6

Vnkii uh i .h
3241 South Halsted St.

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

Pėtnyėios.
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Kai kas apie balt 
gūdžius

Winchestei’ avenue, tel. Bruns- 
wick 1152; pas M. Jurgelionie- 
nę, “Naujienose”, 1739 So. 
Halsted Street, Lietuvos kon
sulate, mieste, pas p-lę Gaižai- 

sek rotorių.
, kad manantieji 

dalyvauti bankiete rezervuotų 
vietas bankietui arba įsigytų 
bilietus iš anksto.

Programui pasibaigus 
kiai.—Reporteris.

— šo-

Educational
Mokyklom

Business Service
Biznio Patarnavimai

Rytoj baltgudžių bankietas 
paminėjimui dešimties metų su
kaktuvių nuo laiko paskelbimo 
nepriklausomos batgudžių res
publikos, Congress viešbutyje, 
Florentine Room salėje. Prasi
dės 5 vai. po pietų.
Baltgudžių tautinis judėjimas

Paskaita
ren-
Bru-

Kaip lietuviai amžių slenki-Į 
mo turėjo pergyventi visokerio-) 
pos įtakos, ypač iš artimųjų 
kaimynų pusės, taip ir baltgu
džiai neišvengė jos. Lenkai, ru
sai (vadinamieji velikorusai), 
mažrusiai maišėsi ir painiojosi 
vieni kitiems “po kojų” ir da
rė veni į kitus įtakos.

Nežiūrint to, baltgudžius ga
lima skaityti kaip tautą, turin
čią ypatingų savybių, skirian-l 
čių ją nuo kitų tautų. Ir balt
gudžiai patys skaito save ir no
ri, kad kitos tautos žiūrėtų į 
juos kaipo į baltgudžių tautą. 
Jie net įrodinėja, kad jie esan
tys tyriausi išlikusieji

Ghicago Eorutn Council 
gia paskaitą profesoriui 
no Roselli, kuris kalbės sekma
dienyje po pietų Adelphi tea
tre temoje “Kiek kainuoja su
laikymas grūmojančio naujo 
karo”.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLV KALBOS 

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

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

KARPENTERYS
Dirbu visokius darbus; malcvoju, 

popieruoju ir cementinį darbą atlie
ku gerai ir pigiai visiems žmonėms.

Financial
Finansai-Paitkolog

—i^sKoiTir^ —
MORGIČIAMS

Turime užtektinai pinigų. Pigios 
kainos, lengvi Išmokėjimai. Taipgi 
$100 iki $300 už 2)4 nuošimčių, be 
komiso.

GEORGE KOPPEL 
2739 West Division St. 
Phone Brunswick 8968

Help Wanted--Feinale 
parHninkių Reikia 

REIKALINGA moteris prižiūrėti
2 vaikus. Kambarys ir valgis. 721 
W. H) PI. 1 fl. rear.

8106

senovės

Krutamieji paveiks 
lai iš Lietuvos

Bridgeporte — Lietuvių Au
ditorijos svetainėje, kovo 29 ir 
30 dienomis, (pradžia 7:30 vai. 
vak.) ir —

Marųuette Parke, šv. Bitus j 
parapijos salėje (63-čia gatvė 
ir Washnenaw avė.) — sekma
dienyje, 1 dieną balandžio, bus 
rodomi krutamieji paveikslai iš 
Lietuvos. Marųuette Parke jie 
bus rodomi dviem atvejais tą 
pačią 'dieną — 3 vai. po pietų 
ir 7:30 vai. vakaro.

Rodys juos p. Dirvianskis.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO 

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Business Service
Biznio Patam avim as
PERKRAUSTOME

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

Not Ine.
.1357 W. Lake St. Monroe 0056

Vakarais Monroe 6629

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

WM. MITREWITZ, 
739 N. Troy St.

Tel. Nevada 8345

Furnished Rooms
"**R E N D 0 Nukamba rys vienain^ar 
dviem vaikinams, su valgiu arba be 
valgio. 2554 W. 69 St.

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

Visas ^darbas garantuotas. Atsišaiu- 
kiant Dile kur 3546 N. Ashland Avc. 
Buckingham 0675. •

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius. 

Greitas patarnavimas — construc- 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND & 
MORTGAGE CO.

134 N. La Šalie St., 
Room 2006

Dearbom 4636 — State 5864.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 j savai
tę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.

Furniture & Fixtures
. _________

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, gasiniai pečiukai, $6 ir dau
giau, supamos kėdės, $1 ir daugiau. 
Vaikams vežimukai, doufolds, congo- 
leum patiesalai, vanitys, gras patie
salai $2.

SCHWARTZ BRuS. 
640 East 61st St.

baltgu- štai nuomonė vieno mano drau- 
Kulturi-jj g0, kuris jau turėjo progos ma- 
gyveni- tyti p. Dirvianskio rodomus }>a- 

I veikslus: “Kai kurie tų paveik- 

ma Smetona, Voldemaras ir ki- 
’ tokie ponai. Turiu betgi pasa- 

rodo

BR1GHTON PARK
Visiems gerai žinomas—PRANAS 

SABALIAUSKAS, iš Gruzdžių, gruz
diečiam ir Čiupyliškiams labai žino
mas — Brighton Parke pagarsėjęs 
kaipo geriausis šiaučius. Mano dirb
tuve locname name, kampas 39 St. 
ir Sacrainento Avė. šį skelbimą de
du ne dėl biznio, o tik dėl to, kad 
žmonės kurie myli ekstra gražiai ir 
tvirtai taisyti savo čeverykus. čia 
aš nenoriu pasigirti save, bet žmo
nės giria mano šiaučystės darbą. 
Ateikit, patirsit. Užsirašykit mano 
adresa. SHOE DOCTOR

First Class Shoe Repairing 
F. Sabaliauskas, I’rop.

2957 West 39th St., Chicago, 111.

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

LINCOLN LOAN ASSOCIATION 
1931 Mihvaukee Avė., 

netoli Westem

RENDAI kambarys vienam arba 
dvie vaikinams prie mažos šeimy
nos. 2 lubos. 740 W. 31 St.

PARDAVIMUI rakandai dėl sal
dainių biznio už gana prieinamą kai
ną, kuriems yra reikalingi panašus 
rakandai malonėkite atsikreipti par
duosiu už visai prieinamą kainą. Ne
praleiskite progos.

2244 W. 23rd St. 
Chicago, III.

Financial
Finansai-Paskolos

8166 Lincoln Avė. 
Room 301 

netoli Ashland

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

AVINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eightecnth Bona & Mortgage Co.

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

RENDON kambarys, merginoms 
arba vedusiai porai, šviesus, svarui 
maudyne, telefonas ir kiti paranka
mai. 5850 S. Maplewood Avė. 2nd fl. 
Tel. Hemlock 9046.

RENDAI kambarys 1 vyrui be 
valgio, 830 W. 34 St. Tel. Boulevard 
7556. i

SUTAUPYK IT 50% už seklyčios 
setus, 2 ir 4 šmotų, Velour, Mahair, 
Linen Krieze. $50 ir daugiau. Pada
ryti musų dirbtuvėj; nauji ir ga
rantuoti.

Atdara vakarais
NEW YORK UPHOLSTERING CO. 

2136 W. Madison St.

RENDAI frontinis kambarys vai
kinui prie mažos šeimynis. 3 fl. 
3213 S. Auburn Avė,

PIGUMAS. Gražus riešutinis se
tas valgomo kambario, miegruimio 
ir seklyčios, karpetai, radio ir t. t.

6749 S. Peoria St., Normai 7521

RENDAI kambarys vyram ar 
merginom su valgiu arba be valgio. 
Yra maudynė. 1 fl. 827 W. 34 PI.

Sewing Machine
Siuvamos Mašinos

Tautinis judėjimas 
džiuose ne taip senas, 
nis jų, kaip baltgudžių, 
mas pradėjo pasireikšti pirm j veikslus: 
kokių 10 metų, o įtemptas tau-Į s]ų man nepatinka, ba parodo- 
tinis judėjimas siekia apie 25 
metus. Jis plečiasi ir gilinasi,-|UKie pviuu. įuriu DUbgt pusa- 
pasiekdamas vis platesnes balt- kyti, kad p. Dirvianskis rodo, 
gūdžių minias ir rasdamas vis daug įdomesnius paveikslus ir 
tvirtesnių pagrindų savo troš- aiškina daug įdomiau, negu p. 
kimams (aspiracijoms). Lukšys ar kurie kiti, parvažia-
Skaičius baltgudžių Amerikoje.1 vl,siej* l>cr Chicagų pirmiau 

Lietuvos paveikslų rodytojai.” 
• Reporteris, 

a_____

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

550G

SKOLINAM PINIGUS
1 ir 2 Morgičiams 

J. A. REDLIN,
S. Albany Avė. Hemlock

RENDAI ruimas dėl dviejų vaiki
nų su valgiu arba be valgio, yra 
maudynė, 1 fl. 822 W. Garfield Blvd.

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

0452
For Rent Automobiles

Amerikoje, pasak p. Voron
ko, baltgudžių esama daugiau 
kaip 500,000. Bėda tečiau su 
Amerikos baltgudžiais esanti 
ta. kad daugelis jų yra suru
sėję arba sulenkėję. Mums, lie
tuviams tuo surusėjimu ir su- 
lenkėjimu nėra ko labai stebė- i 
tis. Argi nėra ir lietuvių, kurie' 
skaito ir vadina save 1 
Bet tautinis baltgudžių 
pratimas auga ir čia.

Amerikos dauguma baltgu
džių atvažiavo 1910-1912 metų 
laikotarpiu. Inteligentija, ap
lamai imant, atvyko šion šalin 
pas kutintų pen kerių-šešeri ų
metų laikotarpiu.

Chicagoje baltgudžių 
apie 30,000. čia yra 
Baltgudžių Nacionalio 
nijimo Amerikoje. Tai 
švietos ir kultūros organizaci
ja, varanti taipgi propagandos 
darbą už baltgudžių, kaip tau
tos, reikalus. Nacionalio Balt-

Aš žinau

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam Ir popieruojam. Užlai- 
Kom malevą, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J S. RAMANČIONIS, Sav.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j* 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, 

2810 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

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

RENDAI restaurantas su furnish 
rooms. Kas reikalaujat bizniavęs vie
tos, kreipkitės, 2113 S. Halsted St.

su 
ir RENDON —« 3637 So. Halsted St., 

8 kambarių flatas — $30. Gera vie
ta dėl rooming house. Atsišaukit, 
3435 Emerald Avė. Lafayette 4420.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MES užmokčsitįie cash už jusu automo
bilių. visokių iSdirbyscHų ir modelių. Mes 
mokėsimo daugiau negu Bluc Book verte.

ATLAS MOTORS Ine.
0031) Cottage Grove Avė.

10 DIENŲ 
IŠPARDAVIMAS

DIDŽIAC'SIS BAKENAS 
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

ŠOKIŲ ORKESTRĄ
Dykai orkestrą ir benas mokyk

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

TOM BROWN
BAND AND ORCHESTRA SCHOOL 

34 W. Lake St.
Phone State 0796

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

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

KOKIE HEBB TONIG
Gamtinės puikiausios gyduolės nuo 
vidurinių ligų, jos turi savyje x:1* 
Žryniausius žiedus. Parduodamos 

ovaujančiose vaistynėse.
Arba

ROXY REMEDY CO.
1460 W. Madison St., 

Haymarket 4219.

Ii-

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

C. MOSER
625 West 48tK Place 

Yards 1034

7715 So. Halsted St. 
LKapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė
tik
va-

Lietuviai sako: “Vienuolynas, 
vienuolyno, prie vienuolyno” ir 
tt. Bet man rodosi, kad jie ne- 

i žino ką kalbą. Jie turėtų saky- 
j lenkais? ti: “Viengungynas, prie vien- 

gungyno, apie viengungyną.” 
Vienuolis juk yra tas, kuris gy
vena vienas, 
kurios yra vadinamos 
lynais”, jų gyvena 
čiai. Tai jau ten 
vienuolis, apie kurį 
bet visas šimtuolis!

OI aš, tai galiu pasakyti, kad 
gyvenu vienuolyne, nes ne tik 
jokios dresės pas mane nekaba 
ant sienos, bet nei svetimų kel
nių nesimato, ir gyvenu iki pat 
ausų žemėje. Ryte išlendu kaip 
barsukas, apsidairau — jei gra
žu, einu į viršų, o jei ne — tai

Tel. Lafayette 6738-6716

susi-

esama 
centras 
Susivie- 
yra ap-

gūdžių Susivienijimo tikslas yra!a^^ l
ugdyti baltgudžių širdyse ne
priklausomos baltgudžių liau-

Ale tose vietose, 
vienuo- 

visi spie- 
gyvena ne 

kalbame,

Na, ir ką jus manote — ar 
ne mano tiesa, kad vienuolis

dies respublikos idėj, obalsiu: turi būti vienas, o ne pulko gy- 
ioimimnlrol LnH<r>._ Vt‘ntl . 1 UOS gi,Baltgudijos šeimininkai baltgu-

Štai šis susivienijimas ir ren
gia banketų paminėjimui ir ap- 
vaikščiojimui dešimties metų 
sukaktuvių nuo laiko paskelbi
mo baltgudžių liaudies respub
likos 1918 metuose.

Bankietan kviečiami baltgu
džių kaimynai— lietuviai, lat
viai, ukrainiečiai, regis, čeko- 
slovakai ir kitų tautų atstovai. 
Bankieto tikslas surasti bend
rą kalbą bendrais interesais 
kaimynų, kurie gyvena greta 
vieni kitų ir kuriems lemta gy
venti taip ir ateityje.

Be puikaus koncerto, kurį iš
pildys profesionalai baltgudžiai 
artistai, bus prakalbos.

Kalbės, žinoma, patys baltgu-^ 
džiai; kalbės Lietuvos konsulas 
Chicagai p. Kalvaitis, “Naujie
nų” redaktorius P. Grigaitis, p.

ukrainiečiai ir, 
konsu- 
kviesti 
p. Ul- 
ameri-

Rodis; kalbės 
gal būt, Čekoslovakijos 
Jas. Latviai taipgi yra 
ir kalbės jų konsulas, 
man, kaip ir kai kurie
kiečiai visuomenės darbuotojai.

se vietose:
Juozas Voronko, 1029 Nortli

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

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

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

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

STATANT NAMUS
Architektas Prižiuręs darbą 

gavus morgičių pas

J. J. Hertmanavičiu
SOS) W. 35th St.

(Fabian & Co.)

PADVIGUBINKI!' hAvo investnieiitus. Tvc- 
liiinias Himlikatiib, HiitctkK juiiih dideli pelną 
greit. Jijh turit turėti tik $125 cuhIi. Tai 
yra geras iuvestnicntas. Apžiurdkit kol iii- 
vestuosit nors vieną skatiką. Del informa
ciją adresuoki!.

Naujienos, Box 1054

Situation Wanted
Darbo Ieško

PRIVATIŠKAS žmogus parduoda 
gerai žinomą grojikų pianą, kaip 
naujas, už $100, puse cash, kitus į 
60 dienų.

6621 S. Richmond St., 2 flatas

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

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

45 TO 61 EAST 55th ST.

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

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

UPHOLSTER1NG, popieravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge
rinusį 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., AVellington 3377.

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
AugŠčiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

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

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

GEORGE SCHIRER, 
6512 S. Halsted St.

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

REIKALINGAS Real Estate ma- 
nageris, kuris galėtų tvarkyti ofisą 
ir kontroliuoti selsmanus. Suteiksi
me kooperavimą iš seniai įsteigtos 
firmos ofisą. Pasimatykit su 

HUTCH1NSON
J. N. Zewert and Co.-

4377 Archer Avė.

kurie gyvena 
tokiose vielose, kaip vadinamie
ji šiandien vienuoliai, reikia 
vadinti viengungiais arba sen
berniais.

Taigi tikras vienuolis tai esu 
aš. O kai atpakutavosiu už pra
eities nuodėmes, tai lipsiu iš po 
žemės gyventi ten, kur ir visi 
kiti šventi piliečiai gyvena.

—Pustapėdis.

PLUMBERIS — garo ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

ATYDAI LIETUVIU
Atliklt «av<» nudevojinią ir dekoravimą nėr 
ekspertus. Dykai npakaftliavinias. Nuo lai* 
ko arba kontraktauns darbas. Važiuojam 
bile kur Chicuiroj arb priemiesčiuose.

J. J. SHAKENMAER
911) Milvvaukee Avė. 

Brui)swivk 731)7

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

819 W. Adams St. 
Monroe 1946

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

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

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

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

vakaras

REIKIA salesmenų pardavinėti 
malt syrupą, plačiai išgarsintą Chi
cagos grosernėse. Naujienos, 1739 S. 
Halsted St. Box 1053.

20% PIGIAU
ant visų instrumentų 

Garantuotas sutaupymas ant bresi- 
nių, pučiamų ir struninių instrumen
tų, vartotų ir naujų. Taipgi biskį 
primokėjus mes išmokinsime jus gro
ti bile kokiu instrumentu.

MR. MACKIE
3209 N. Ashland Avė., 3rd lubos 

Tel. VVellington 1146

Special Bargenai
BUICK BROUOHAH '27 .................. ........
BUICK 26 sedan Mstr 0----------------
CHEVROLET Landeau ttedan 1027 .... 
COLE H sadan 1020 ------- -------------------
HUDSON COACH ’2(l ....................................
PACKAHD Sglo (J sedan----------------------
1’AIOE 1925 Bpoi. sedan----------------------
J’AIGE Sport ..................... .........................
V ELI E Sport ....................... ...............................
VVILLYS-KNIGHT. 1024 Tour. Cal. Ton 

Dar 150 Hainnkimul — 
lAmokčjlmai*

7001 8. Halsted V

$O5O 
$425 
$325 
$350 
$31)5 
S3S5 
>425 
$150 

»)»5
__ M. $185 

— cMh arba
Vtncennea 9447

REIKIA gerų shearmenų prie No.
3 žirklių. Apax Iron and Metai Co. 
4000 Wentworth Avė.

REIKALINGAS blaivus vyras 
dirbti barnei — $14 savaitei. Ateik 
po 3 subatoj. 401 S. Peoria St.

[CLASSIFIED ADS
Miscellaneous

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

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
Šildomų boilerių, furnas ir gasinių 
Sečių ir taisymas jų. American 

tove Repair Works, 3110 Went-
worth Avė. Phone Victory 9684.

ATYDA Lietuviams dėl gerų le- 
daunių. (dedam ledaunes.

Atsišaukite
CARBONDALE MACHINE CO.

222 W. Kinzie St.
Superior 2055-56

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

NAUJAI atidarytas hotelis, duo
damos visos vigudos ant vietos ir 
valgis. 4119 So. Halsted St.

MALEVOJU, popieruoju ir calcim. 
$5 už kambarį.

Telefonuokit
Diversey 5067

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

MALEVOJU, popieruoju, craftex, 
til’fany darbas garantuotas. Darbas 
ir materlolas pigiai.

Tel. Ardmoro 1073

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitls pas
M. J. KIRAS,
8885 So. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia _

DABAR TURIME GERŲ DARBŲ 
MOTERIMS

Lovų taisytojų, $60 į mėnesį, 
“nastry” virėjų, $75 j mėnesį. Indų 
plovėjų, $17 į savaitę. “Soda pispen- 
ser”, $18 j savaitę. Veiterkų, $16 j 
savaitę. Virėjų. $25 iki $30 j savai
tę. Prie sandvičių mergini}, $15 į 
savaitę. Moterų prie siuvimo, $15 
į savaitę. Mergini} prie namų darbo, 
$15 i savaitę, kambarys ir valgis. 
Merginų prie įstaigų darbo, $50 j 
mėnesį, kambarys ir valgis.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

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

Turiu Parduoti Tuojau
$750 vertės Starck grojiklis pianas 

už $150, su benčiumi ir roleliais. 
Taipgi 10 Victrolų, taip kaip naujos 
po $20 kiekviena. Taipgi turime 
aukštos rųšies elektrinių 6 tūbų ra
dio, labai pigiai.

Atsišaukite subatoj arba nedėlloj 
iki 9 vai. vakaro.

AMERICFAN VVAREHOUSE, 
2216 W. Madison St.

SPECIALIAI! SPECIALIAI 
Buick Master Sis Sedan ...........
Hudson Coach ..............................
Nash Coach ..............................
Buick Sport ..............................
Oakland Sedan ..........................
Mes garantuojam, kad visi karai yra 
A-l stovyje. Atdara vakarais ir ne- 
dėlioj, Faget Buick Co., 4400 Archer 
Avė., Virgirtia 1200.

$495
$375
$675
$850
$650

BUICKS 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit

Taipgi 1OO daugiau geros"'vertės Cbrysle- 
,rių, Nash, Dodges, Hudsonų, Oaklands, Rcos, 
Chevrolet*, Cadillac* ir tt. Visi karat ga
rantuoti. Išniokėjiniais. Visuomet atdara.

2701 W. Madison

Radio
TURIU parduoti savo Freshman 

console radio labai pigiai, laibai rei
kalingi pinigai. Atsilankykit šiandie. 
Gretzner, 5600 S. Fairfield Avė., £nd 
apt. ar Tel. Republic 7279.

M & K Motor Sales

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai 

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

ir

BR0WN FURN. CO. 
1741 W. Madison St 

Seeley 5633

REIKIA patyrusių operatorkų prie 
dresių.

L1PSON BROS.
325 W. Adams St.

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

-----——--------------------------------
BREWER’S MATTRESS

. Mes matrasų 
Paimam ir pristatėm j

ir upholstering šapu, 
specialistai.
namus.

GI I E. 43 St.
Drexel 2287

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2’/^ nuošimčio ir lengvais išmokė- 
įimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 

Jo jokio komišino.
S. OSGOOD,

2231 West Division St. 
Tel. Armitage 1199

REIKALINGA lietuvaite mokanti 
angliškai už veiterką restorane su 
Satyriniu savo darbe, 1745 South 

lalsted St.

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

vai. REIKALINGA senyva moteris 
prie ligonio. Nieko kito nereikia 
dirbti, tik ligoniui paduoti valgyti. 
Naktį nereikės būti. Kambarys vie
nai. Atsigaukit 3 lubos, iš priekio. 
P. Pilkis, 731 W. 18 St.

BARGENAS, 8 šmotų parloro se
tas, 8 šmotų valgomo kamb. setas. 3 
šmotų miegruimio setas, Erla Radio, 
kaurų, liampų, skubėkit} apleidžiu mie
stą. 7718 Cornel A ve. Regent 2273

PARDAVIMUI bučertičs fikčeriai 
nebrangiai. Kam reikia, alsisaukit. 
J. Dobrovolskį, 729 AV. 18 Si.

vnicaroe serialus: tr atsakanc.ausl vartotų 
karų pardavinėtojai. 100 garantuotų vartotų 
karų, pilnai (rengti, gerame mechaniškame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mes turime karą kuris tinka viso
kiems reikalams. Caab, itmokėjimais. mai
nais.

0811-18 8n. Halsted St.

BUICK sport touring, 4 ratų bre- 
kiai, $295. De Luxe Motors, 6937 S. 
Halsted St.

DODGE *27. Sodan .......................
BUICK '27, Sodan .. ...................
CADILLAC V-01, 7 pas. Sedan
CADILLAC V-Ūl 5 pa*. Coupe 
AUBURN (1)1(1 sport Sedan . .. . 
NASH ’.'JS Sėdau ...........................
HUDSON '20 Coach ...................

Visi karai garantuoti. Umokčjiiuaia 
2500 So. Halsted St.

Atdara visada

$650 
$000 
$«5O 
$650 
$1)50 
$31)5

DODGE Dcluxc, sėdau, vėliausio 
1926 modelio, pilnai įrengtas, išro
do kaip naujas, tik biskj važinėtas, 
pigiai parduosiu greitam pirkėjui. 

4838 Belden Avė.

10—1926-27 coupes ir sedans. For
dai puikiausiame stovyje, $75 įmokė
ti. 7020 S. Halsted St.

(Contiiiued oa pūga 8)
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Kai kas apie balt 
gūdžius

(Tęsinys)

Rytoj baltgudžių bankietas 
paminėjimui dešimties metų su
kaktuvių nuo laiko paskelbimo 
nepriklausomos batgudžių res
publikos, Congress viešbutyje, 
Florentine Room salėje. Prasi
dės 5 vai. po pietų.
Baltgudžių tautinis judėjimas

Winchester avenue, tel. Bruns- 
wick 1152; pas M. Jurgelionie- 
nę, “Naujienose”, 1739 So. 
Halsted Street, Lietuvos kon- 
sulcite, mieste, pus i>-lę 
tę konsulato sekretorių.

Butų gerai, kad manantieji 
dalyvauti bankiete rezervuotų 
vietas bankietui arba įsigytų 
bilietus iš anksto.

Programui pasibaigus —šo
kiai.—Reporteris.

Paskaita
Chicago Forum Council ren

gia paskaitą profesoriui Bru
no Boselli, kuris kalbės sekma
dienyje po pietų Adelphi tea
tre temoje “Kiek kainuoja su
laikymas grūmojančio naujo 
karo”.Kaip lietuviai amžių stenki

me turėjo pergyventi visokerio
pos įtakos, ypač iš artimųjų 
kaimynų pusės, taip ir baltgu- 
džiai neišvengė jos. Lenkai, ru
sai (vadinamieji velikorusai), 
mažrtisiai maišėsi ir painiojosi 
vieni kitiems “po kojų” ir da
rė veni į kitus įtakos.

Nežiūrint to, baltgudžius ga
lima skaityti kaip tautą, turiu- parapijos salėje (63-čia gatvė V • A •      _ . 1 _ f _ _ 1 • • J

Krutamieji paveiks 
lai iš Lietuvos

Bridgeporte Lietuvių Au
ditorijos svetainėje, kovo 29 ir 
30 dienomis, (pradžia 7:30 vai J 
vak.) ir —

Marquette Parke, šv. Ritos |

STAUJIENffiS, CHčlgo, JH.'

Business Service 
llirnio I’ntarnBvlma.

Educational
Mokyklom

Furnifurc & Fixtures 
Kakandai-Itaisai 

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

Amerikos Lietuviu 
Mokykla

J. P. Olekas, Mokytojas 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 VYashington Blvd.

KARPENTERYS
Dirbu visokius darbus; malcvoju, 

popieruoju ir cementinį darbą atlie
ku gerai ir pigiai visiems žmonėms.

Financial 
FlnnnHai-PaakoloB

MORGIČ1AMS
Turime užtektinai pinigų. Pigios 
kainos, lengvi išmokėjimai. Taipgi 
$100 iki $800 už 2Mi nuošimčių, be 
komiso.

GEORGE KOPPEL
2739 West Division St.
Phone Brunswick 8968

Help yVantcd---- Female
Parbjninkių Keikia

REIKALINGA moteris prižiūrėti
2 vaikus. Kambarys ir valgis. 721 
W. 10 PI. 1 fl. rear.

WM. MITREWITZ, 
739 N. Troy St 

Tel. Nevada 8345

Furnished Rooms
**REND0N kambarys vienam ar 
dviem vaikinams, su valgiu arba be 
valgio. 2554 W. 69 St.

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

Visas jdarbas garantuotas. Atsisau- 
kiam bile kur 3546 N. Ashland Avė. 
Buckingham 0675. •

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius. 

Greitas patarnavimas — construc- 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND & 
MORTGAGE CO.

134 N. La Šalie St., 
Room 2006

Dearbom 4636 — State 5864.

LIETUVIŲ KOTELIS
Pigiausias gyvenimas dėl darbinin

kų žmonių. Su valgiu $8.00 į savai
tę, be valgio $2.00 ir aukščiau.

P. GADEIKO, sav. 
1606 South Halsted Streeet, 

CHICAGO, ILL.

VARG0M0 kambario setas, $5, 
ledaunė, $3, lovos $2, seklyčios se
tai, $15 ir daugiau. Victrolos, bufe
tai, virtuves setai, pusryčiams setai, 
drescriai, $5. Rašymui stalai, mažos 
liampos $2, pianai $25. Virtuvės ca- 
binet $8, gasmiai pečiukai, $6 ir dau
giau, supamos kėdės, $1 ir daugiau. 
Vaikams vežimukai, doufolds, congo- 
leum patiesalai, vanitys, gras patie
salai $2.

SCHWARTZ BRuS. 
640 East 61 st St.

čia ypatingų savybių, skirian
čių ją nuo kitų tautų. Ir balt- 
gudžiai patys skaito save ir no
ri, kad kitos tautos žiūrėtų j 
juos kaipo i baltgudžių tautą. 
Jie net įrodinėja, kad jie esan
tys tyriausi išlikusieji senovės 
slavų įpėdiniai.

Tautinis judėjimas baltgu-

ir Washnenaw avė.) — sekma
dienyje, 1 dieną balandžio, bus 
rodomi krutamieji paveikslai iš 
Lietuvos. Marquette Parke jie 
bus rodomi dviem atvejais tą 
pačią ^dieną — 3 vai. po pietų 
ir 7:30 vai. vakaro.

Rodys juos p. Dirvianskis. 
štai nuomonė vieno mano drau- 

džiuose ne taip senas. Kulturi-j go, kuris jau turėjo progos ma- 
nis jų, kaip baltgudžių, gyveni- tyti p. Dirvianskio rodomus pu
mas pradėjo pasireikšti pirm j veikslus: “Kai kurie tų paveik- 
kokių 40 metų, o įtemptas tau-j’slų rnan nepatinka, ba parodo- 
tinis judėjimas siekia apie 25 
metus.

ma Smetona, Voldemaras ir ki- 
Jis plečiasi ir gilinasi,! tokie ponai. Turiu betgi pasa- 

pasiekdamas vis platesnes balt- kyti, kad p. Dirvianskis rodo, 
gūdžių minias ir rasdamas vis daug įdomesnius paveikslus ir 
tvirtesnių pagrindų savo troš- aiškina daug įdomiau, negu p.

)- Lukšys ar kurie kiti, parvažia-
Amerikoje i vusieR per Chica»Q pirmiau.

Lietuvos pa veikslų rodytojai.” j
Reporteris. '

Skaičius baltgudžių

Amerikoje, pasak p. Voron
ko, baltgudžių esama daugiau 
kaip 500,000. Bėda tečiau su, 
Amerikos baltgudžiais esanti 1 
ta, kad daugelis jų yra suru
sėję arba sulenkėję. Mums, lie
tuviams tuo surusėjimu ir su-. 
lenkėjimu nėra ko labai stebė-i^ Bet man r()dosi’ kad Jle ’1C‘ 
tis. Argi nėra ir lietuvių, kurte Pjno kalbą. Jie turėtų sa >- 
skaito ir vadina save lenkais? tl: 
Bet tautinis baltgudžių 
pratimas auga ir čia.

Amerikos dauguma baltgu
džių atvažiavo 1910-1912 metų 
laikotarpiu. Inteligentija, ap
lamai imant, atvyko šion šalin 
paskuti nių pen keri ų-šešeri ų
metų laikotarpiu.

Chicagoje baltgudžių esama 
apie 30,000. čia yra centras 
Baltgudžių Nacionalio Susivie
nijimo Amerikoje. Tai yra ap- 
švietos ir kultūros organizaci
ja, varanti taipgi propagandos 
darbą už baltgudžių, kaip tau
tos, reikalus. Nacionalio Balt
gudžių Susivienijimo tikslas yra! 
ugdyti baltgudžių širdyse ne
priklausomos baltgudžių liau
dies respublikos idėją obalsiu: 
Baltgudijos šeimininkai baltgu- 
džiai!

Štai šis susivienijimas ir ren
gia banketą paminėjimui ir ap- 
vaikščiojimui dešimties metų 
sukaktuvių nuo laiko paskelbi
mo baltgudžių liaudies respub
likos 1918 metuose.

Bankietan kviečiami baltgu
džių kaimynai — 
viai, ukrainiečiai, 
slovakai ir kitų tautų atstovai. 
Bankieto tikslas surasti bend
ra kalba bendrais interesais 
kaimynų, kurie gyvena greta 
vieni kitų ir kuriems lemta gy
venti taip ir ateityje.

Be puikaus koncerto, kurį iš
pildys profesionalai baltgudžiai 
artistai, bus prakalbos.

Kalbės, žinoma, patys baltgu-x 
džiai; kalbės Lietuvos konsulas 
Cbicagai p. Kalvaitis, “Naujie
nų” redaktorius P. Grigaitis, p. 
Kodis; kalbės ukrainiečiai ir, 
gal būt, Čekoslovakijos 
Jas. Latviai taipgi yni 
ir kalbės jų konsulas, 
man, kaip ir kai kurie 
kiečiai visuomenės darbuotojai.

Aš žinau
Lietuviai sako: “Vienuolynas, 

vienuolyno, prie vienuolyno” ir

susi-

lietuviai, lat-

konsu- 
kviesti 
p. Ul- 
ameri-

se vietose:
Juozas Voronko, 1029 Nortli

Business Service
Biznio Patarnavilnas______

PERKRAUSTOME 
į visas miesto dalis, nebrangiai.

HARVEY & CO., 
Not Ine.

1857 W. Lake St. Monroe 0056
Vakarais Monroe 6629

BR1GHTON PARK
Visiems gerai žinomas—PRANAS 

SABALIAUSKAS, iš Gruzdžių, gruz
diečiam ir Čiupyliškiams labai žino
mas — Brighton Parke pagarsėjęs 
kaipo geriausia šiaurius. Mano dirb
tuve locname name, kampas 39 St. 
ir Sacramento Avė. šį skelbimą de
du ne dėl biznio, o tik dėl to, kad 
žmonės kurie myli ekstra gražiai ir 
tvirtai taisyti savo čeverykus. Čia 
aš nenoriu pasigirti save, bet žmo
nės giria mano šiaučystės darbą. 
Ateikit, patirsit. Užsirašykit mano 
adresa. SHOE DOCTOR

First Class Shoe Repairing

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

LINCOLN LOAN ASSOCIATION 
1931 Milwaukee Avė., 

netoli Westem

RENDAI kambarys vienam arba 
dvie vaikinams prie mažos šeimy
nos. 2 lubos. 740 W. 31 St.

PARDAVIMUI rakandai dėl sal
dainių biznio už gana prieinamą kai
ną, kuriems yra reikalingi panašus 
rakandai malonėkite atsikreipti par
duosiu už visai prieinamą kainą. Ne
praleiskite progos.

2244 W. 23rd St.
, Chicago, III.

2957 West 39th St., Chicago, III.

8166 Lincoln Avė. 
Room 301 

netoli Ashland

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

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

$500

PIRMOS klesos karpenterystes 
darbas. Užganėdinimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

Financial
Finansai-Paskolos

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

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

RENDON kambarys, merginoms 
arba vedusiai porai, šviesus, svarus, 
maudynė, telefonas ir kiti paranku- 
mai. 5850 S. Maplewood Avė. 2nd 11. 
Tel. Hemlock 9046.

RENDAI kambarys 1 vyrui be 
valgio, 830 W. 34 St. Tel. Boulevard 
7556.

SUTAUPYK IT 50% už seklyčios 
setus, 2 ir 4 šmotų, Velour, Mahair, 
Linen Frieze. $50 ir daugiau. Pada
ryti musų dirbtuvėj; nauji ir ga
rantuoti.

Atdara vakarais
NEW YORK UPHOLSTERING CO. 

2136 W. Madison St.

RENDAI frontinis kambarys vai
kinui prie mažos šeimynis. 3 fl. 
3213 S. Auburn Avė.

RENDAI kambarys vyram ar 
merginom su valgiu arba be valgio. 
Yra maudynė. 1 fl. 827 W. 34 PI.

PIGUMAS. Gražus riešutinis se
tas valgomo kambario, miegruimio 
ir seklyčios, karpe ta i, radio ir t. t.

6749 S. Peoria St., Normai 7521

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

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

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome į porą dienų 

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

5506

SKOLINAM PINIGUS 
1 ir 2 Morgičiams 

J. A. REDL1N,
S. Albany Avė. Hemlock

RENDAI ruimas dėl dviejų vaiki
nų su valgiu arba be valgio, yra 
maudynė, 1 fl. 822 W. Garfield Blvd.

Sewing Machine

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

0452
For Reni Automobiles

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai-
Koin mulevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 Šo. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J S- RAMANČIONIS, Sav.

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

C. MOSER
625 Wcst 48th' Placc 

Yards 1034

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j* vieną' dieną

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.

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, 

2310 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago, III.

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

RENDAI restaurantas su furnish 
rooms. Kas reikalaujat bizniavos vie
tos, kreipkitės, 2113 S. Halsted St.

Tel. Lafayette 6738-6716

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

KOME HEBB TONIC
Gamtinės puikiausios gyduolės 
vidurinių ligų, jos turi savyje 
Sryniausius žiedus. Parduodamos 

ovaujančiose vaistynėse.
Arba

ROXY REMEDY CO.
1460 W. Madison St., 

Haymarket 4219.

SU 
ir

Ii-

nuo 
tik 
va-

MES užmokėsime cash už j ubu automo
bilių. visokių IMlrbynAių ir modelių. Mcn 
mokėsimo daugiau negu BĮ u c Book vertė.

ATLA8 MOTORS Ine.
6039 Cottare Orove Avė.

RENDON —< 3637 So. Halsted St., 
8 kambarių flatas — $30. Gera vie
ta dėl rooming house. Atsišaukit, 
3435 Emerald Avė. Lafayette 4420.

Musical Instruments
_______ Muzikos Instrnmentąi

ŠOKIU ORKESTRĄ
Dykai orkestrą ir benas mokyk

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

TOM BROWN
BAND AND ORCHESTRA SCHOOL 

34 W. Lake St.
Phone State 0796

10 DIENŲ 
IŠPARDAVIMAS

DIDŽIAUS1S BAKENAS 
CHICAOJ

Mes turime išvešti tuos karus tuojau 
Chrysler karai atpiginti beveik 

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

7715 So. Halsted St.

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

“Viengungynas, prie vien- 
gungyno, apie viengungyną.” 
Vienuolis juk yra tas, kuris gy
vena vienas.
kurios yra vadinamos 
lynais”, jų gyvena 
čiai. 'lai jau ten 
vienuolis, apie kurį 
bet visas šimtuolis!

OI aš, tai galiu pasakyti, kad 
gyvenu vienuolyne, nes ne tik 
jokios dresės pas mane nekaba 
ant sienos, bet nei svetimų kel
nių nesimato, ir gyvenu iki pat 
ausų žemėje. Ryte išlendu kaip 
barsukas, apsidairau —- jei gra
žu, einu į viršų, o jei ne — tai

Ale tose vietose, 
vienuo- 

visi spie- 
gyvena ne 

kalbame,

manote — ar 
kad vienuolis 
o ne pulke gy- 
kurie gyvena

Na, ir ką jus 
ne mano tiesa, 
turi būti vienas, 
venti? Tuos gi,
tokiose vietose, kaip vadinamie
ji šiandien vienuoliai, reikia 
vadinti viengungiais arba sen
berniais.

Taigi tikras vienuolis tai esu 
aš. O kai atpakutavosiu už pra
eities nuodėmes, tai lipsiu iš po 
žemės gyventi ten, kur ir visi 
kiti šventi piliečiai gyvena.

—Pusta pedis.

CLASSIFIED ADS
Miscellaneous

įvairus

GROTAI dėl visu garu ir vandeniu 
Šildomų boilerių, furnas ir gasinlų 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair Works, 3110 Went- 
worth Avė. Phone Victory 9684.

ATYDA Lietuviams dėl gerų 
daunių. (dedam ledaunes.

Atsišaukite
CARBONDALE MACHINE 

222 W. Kinzie St. 
Superior 2055-56

le-

CO.

STOGŲ dengimui materlolas, rau
donas ir žalias, siute, $2 voleliui, bal
ta malcva, $1.75 galionui. Vinys, ce
mentas ir tt. 2553 W. Madison St. 
Seeley 6065.

NAUJAI atidarytas kotelis, duo
damos visos vigudos aut vietos ir 
valgis. 4419 So. Halsted St.

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

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

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

WHI1TING & SON, 
Norman 1792, 6948 S. Princeton

STATANT NAMUS 
Architektas Prižiuręs darbą 

gavus morgičių pas
J. J. Hertmanavičiu

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

Situation Wanted
Darbo Ieško

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

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

6621 S. Richmond St., 2 flatas

Pontlac ’28 coach ......................
Oakland Landeau Sedan *27 ....
Nash ’26 coach ......... .............
Essex ’26 coach ......................
Chevrolet ’26 4 door sedan ....
Buick ’25 Master 6 touring ....

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

45 TO 61 EAST 55th ST,

$595
$725
$495
$325
$250
$450

ar-

av.

PADVIGUBINKI!’ hAvo invcsttnctiliis. Tve
riamas Kitultkatas, i 
greit. Jijh turit turėti .... __  ____ __
yru 
vestUOHit noru 
vijų

sutcikH jums dideli pelną 
irėti tik $125 cusn. Tai 

geras investmentas. Apžiurčkit kol in- 
vieną skatiką. Del inlorma- 

udresuokit,
Naujienos, Box 1054

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

UPHOLSTERING, popieravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge
riausi 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., Wcllington 3377.

PLVMBEHIS — garo ir karšto 
vasdens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

ATYDAl LIETUVIU
Atliklt «avo inulovojimą ir dekoravimą per 
ekHpcrliiM. Dykai apskailHaviinas. Nuo lai
ko arba kontraktuinis darbas. Važiuojam 
bile kur Chicat'oj arb priemieHėiuose.

J. J. SUAKENMAER
91!) Milwaukeo Avo.

Brunsivick 7307

MAUKS 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. Krank Keliam A Co., 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

MALEVOJU, popieruoju ir calcim. 
$5 už kambarį

Telefonuokit
Diversey 5067

MALEVOJU, popieruoju, craftex, 
tii'fany 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 apskaitliavimus. 
Aaron Miller, 2913 N. Sacramento 
Avė. Phone Irving 7909.
--------------- —---------- ------------------------------

BREWER’S MATTRESS
ir upholstering šapu. Mes matra.sų 
specialistai. Paimam ir pristatėm j 
namus.

11 E. 13 St. 
Diesel 2287

i
■i'W ..

PERKAME

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame

Augščiausias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St,

Chicago, III.

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

Telephone Victory 05C2 
Daro paskolas ant

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

vakaras

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

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas. 
Musų išlygos bus jums naudingos. 

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

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

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St. 

Tel. Arnūtage 1199
.1

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

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.

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

REIKALINGAS Real Estate ma- 
nageris, kuris galėtų tvarkyti ofisą 
ir kontroliuoti selsmanus. Suteiksi
me kooperavimą iš seniai įsteigtos 
firmos ofisą. Pasimatykit su

HUTCHINSON
J. N. Zewert and Co.

4377 Archer Avė.

20% PIGIAU
ant visų instrumentų 

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

MR. MACKIE
3209 N. Ashland Avė., 3rd lubos 

Tel. Wellington 1146

bresi-

Special Bargenai
BUICK BHOUGHAH '27 ............... ......
BUICK 25 sedan Mstr 6----------------
CHEVROLET Landeau sedun 1927 ... 
COLE 8 sadan 1926 ------ ----------------
HUDSON COACH ’2(J ...............................

'PACKAHD Sglo 6 sedan----------------
BAIGĖ 1925 spoi. sodan----------------
BAIGĖ Sport v24 ...........................-.......
VEL1E Sport —................—........................
\VlLbYS-KNIGHT. 1924 Tour. Cal. Ton

Dar 150 iėsirinkimui — cash aro 
llmokejlmais

7601 S. Halsted Vincennee 9447

$050 
$425 
$325 
$350 
$.395 
Š3R5 
$425 
$150 
>95 

<i«5

REIKIA salesmenų pardavinėti 
malt syrupą, plačiai išgarsintą Chi- 
cagos grosernėse. Naujienos, 1739 S. 
Halsted St. Box 1053.

REIKIA gerų shearmenų prie No.
3 žirklių. Apax Iron and Metai Co. 
4000 Wentworth Avė.

REIKALINGAS blaivus vyras 
dirbti barnei — $1’4 savaitei. Ateik 
po 3 subatoj. 401 S. Peoria St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia_____

DABAR TURIME GERŲ DARBŲ 
MOTERIMS

Lovų taisytojų, $60 į mėnesį, 
“pastry” virėjų, $75 į mėnesį. Indų 
plovėjų, $17 į savaitę. “Soda pispen- 
ser”, $18 į savaitę. Veiterkų, $16 į 
savaitę. Virėjų. $25 iki $30 į savai
tę. Prie sandvičių mergini}, $15 į 
savaitę. Moterų jirie siuvimo, $15 
į savaitę. Merginti prie namų darbo,
$15 i savaitę, kambarys ir valgis. 
Merginų prie įstaigų darbo, $50 j 
mėnesį, kambarys ir valgis.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

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

REIKIA patyrusių operatorkų prie 
dresių.

L1PSON BROS.
325 W. Adams St.

REIKALINGA lietuvaitė mokanti 
angliškai už veilerką restorane su 
Eatyrimu savo darbe, 1745 South 

lalsted St.

senyvu moteris 
__ Nieko kito nereikia 

dirbti, "tik ligoniui paduoti valgyti.

Atsišaukit 3 lubos, iš priekio.

REIKALINGA 
prie ligonio. 
Ull VU, VIIV llgVIIllU 
Naktj nereikės būti. Kambarys vie
nai. Atsišaukit 3 lubos, iš priekio. 
P. Pilkis, 731 W. 18 St.

Turiu Parduoti Tuojau
$750 vertės Starck grojiklis pianas 

už $150, su benčiumi ir roleliais. 
Taipgi 10 Victrolų, taip kaip naujos 
po $20 kiekviena. Taipgi turime 
aukštos rųšies elektrinių 6 tubiį ra
dio, labai pigiai.

Atsišaukite subatoj arba nedėlioj 
iki 9 vai. vakaro.

AMERICFAN WAREHOUSE, 
2216 W. Madison St.

SPECIALIAI! SPECIALIAI 
Buick Master Sis Sedan ...........
Hudson 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., Virgirlia 1200.

$495
$375 
$675 
$850
$650

BUICKS 1928 NEW
20% iki 30% sutaupysit

Taipgi 100 daugiau geros' vertės Chrysle- 
,rii|, Kasli, Dodges, Hudsonų, Oaklands, Reos. 
Chevrolets, CadiliacH ir tt. Visi karai ga
rantuoti. limokėjinials. Visuomet atdara.

2701 W. Madison

__________ Radio_________
TURIU parduoti savo Frcshman 

console radio labai pigiai, l^abai rei
kalingi pinigai. Atsilankykit šiandie. 
Gretzner, 5600 S. Fairfield Avė., £nd 
apt. ar Tel- Republic 7279.

M & K Motor Sales

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai 

vniearos serialus,' tr atsakano.aual vartotu 
karų pardavinėtojai, 100 garantuotu vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerame mechaniškame 
stovyje, karai parduodami nuo $180 iki 
$2000. Mes turime karą kuria tinka viso
kiems reikalams. Cash, ilmokėjimais, mai
nais.

6811*18 8o. Halsted St.

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

ir
BUICK sport touring, 4 ratų bre- 

kiai, $295. De Luxe Motors, 6987 S. 
Halsted St.

BR0WN FURN. CO. 
1741 W. Madison St 

Seeley 5633

Mes perkame visus senus ir var
totus rakandus ir mokame geriau
sia kainą. Taipgi parduodamo gerus 
rakandus, pigiai. Harvey and Co. 
1357 W Lake. Monroe 0056 arba va
karais Monroe 6629.

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

PARDAVIMUI bučernės fikčeriai 
nebrangiai. Kam reikia, alsisaukil. 
J. Dobrovolskį, 729 \V. 18 SI.

■DO1KJE ’«7. Sodan ......................
BUICK ’27, Sedan .................
CADILLAC V-61, 7 pas. Sedan 
CADILLAC V-01 5 pas. Coupe 
AŪBUKN 066 sport Sedan . .. . 
NASH Sedan ................ .........
HUPBON Coach ...................

Visi karai garantuoti. limokčjiuiata 
2560 So. Halsted St. 

Atdara visada

yr.’5 
$650 
$600 
$«5O 
$6&O 
$1)50 
$395

DODGE Dcluxe, sedan, vėliausio 
192(1 modeliu, pilnai įrengtas, išro
do kaip naujas, tik biskį važinėtas, 
pigiai parduosiu greitam pirkėjui. 

1838 Bclden Avė.

10—1926-27 coupes ir sedans. For
dai puikiausiame stovyje, $75 įmokė
ti. 7020 S. Halsted St.

(Contiuued oa page 8)
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((.onti nued from page 7)
NASH COACH ft pauMartų. pilnai

piilkųn ballon tajerai, labai *v»- 
ru«. !»O dienų trarantuota.**. $395, 

F1NANCE CO.
7001 Stony lalanti.. Kairia* KO.iO. 

atdara vakarai* arba netlėlioj

OLSMOB1LE 1927, landeau sodan, 
kaip naujas, $790. Chandler 70 coach 
A-l, $625. A. U Argo. Hemlock 8084

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

ATYDAI AUTOMOBILIŲ 
PIRKĖJAMS

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

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

Phone Yards 6751

TURIU parduoti tuojau savo vė
liausio modelio 4 durimis sedan, su 
stipriu 6 cilinderių motoru, geri ta- 
jerai ir daug ekstra dalių, parduosiu 
už. 8175. Man reikia pinigų, jis kai
navo man *2200, aš važinėjau jį la
bai mažai, jis yra pirmos kiesos sto
vyje. Gali ji matyti hile kada.

3645 W. Polk St., 1 apt.

Dort — 6 touring ..............
Dodge Sedan kaip naujas . 
Moon Ford Sedan ................
Nash 6 Sedan ................
Auburn Sedan kaip naujas 
Willy-Knight Big 6 Sedan, 

kaip naujas ....................
Nash Big 6 Sedan, tik biskį 

totas, išrodo ir bėga 
naujas ............................

$50 
$375 
$300 
$325 
$650

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa, elektra varoma. 1340 West 69 
Street.

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

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

BEAUTY IR G1FT SHOP greitam 
pardavimui. Išvažiuoju Lietuvon. Iš
dirbta ir pelninga vieta, lietuvių 
apgyventoj apielinkėj. Ulbai pigiai. 
Telefonuokite Hemlock 6241.

PARDAVIMUI minkštų gėrimu 
krautuvė — pirtis ir svetainė, geroj 
vietoj, 4 pagyvenimui kambariai, ne
brangi renda. Pardavimo priežastis 
— turiu du bizniu. 4548 Wentvvorth 
Avenue.

PARDAVIMUI siuvėjo Šapių va
lymas ir dažymas, lietuvių apiclin- 
kėj, -kaina pigi, 2353 So. Oakley 
uve.

BRIGHTON PARK 
BARGENAI

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Resortas ir Farma

2—6 kambarių, mūrinis namas, 
yra viškai, skiepas, karštu van
deniu šildomas pirmas apt. j- 
mokėti $2000, kitus sykiu su 
savo renda.

Real Estate For Sale
Namąi-žeini.

EXTRA MAINAI

Real Estate For Sale
Namai-žemč Pardavimui

i TIKRI BARGENAI
2 po keturius naujas mūrinis na

mas 2-jų karų mūrinis garažas karš
tu vandeniu apšildomas, aržuolo už
baigimas, parduosiu arba mainysiu 
ant lotų, bučernės arba į kitokį 
biznį.

6 ruimų naujas mūrinis bungalow 
viskas moderniškai, 2 karų garažas, 
netoli parkų, mokyklų ir strytkarių, 
parduosiu arba mainysiu j lotus, bu- 
černę arba grosernę.

5 ruimų medinė cottage karštu 
vandeniu apšildoma .geroje apielin- 
kėje, 2 karų jnurinis garažas, par-k 
duosime labai pigiai, kaina $5,000.

3 flatai po 4 ruimus ir štoras 
kampinis muro namas viskas išren- 
duota, mainysime ant farmos, lotų, 
arba ant bile kokio biznio.

Bizniavas kampinis namas restric- 
ted apielinkėje, 3 flatai po 5 ruimus 
ir krautuvė su bučenie, parduosime 
pigiai arba priimsime j mainus 2;hi 
3-jų arba 4-rių flatų, geroje apielin
kėje.

2 storai ir 6 ruimų pagyvenimas 
ant bizniavos gatvės ir garažas tin
kamas dėl bile kokio biznio, parduo
sime arba mainysime j lotus, arba 
mažesnį namą.

Mes turime dar daugiaus gerų 
bargenų ir mainų. Mes užtikriname 
Jums teuogeriausį ir gręičiausj pa
tarnavimą.

Kreipkitės po žemiaus paduotu 
antrašu.

Patarimas Publikai!
IŠSIMAINO 3 puikus mūriniai na- Visi sako ir žino, kad su .pirki

mai, su vėliausios mados j rengimais mu ir pardavimu turto, motgičių rei- 
kaląis, notarialitku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu — 

VISADOS yra patartina kriep- 
I ties pas

S. L. FABIAN & CO.

ISS1MAINO 3 puikus mūriniai na- 

šitų visų namų kaina $53,500, par
duosiu pigiai arba mainysiu ant di
desnio namo, garadžiaus, arba road 
house.

IŠSIMAINO puikus bizntavas na
mas su bizniu, ant Archer Avė., mai- onn OK4-U CU. rLinon-n 
nysiu ant privačio namo nepaisant Ovi7 VV. OOLll uL, V/LlICclgO 
apielinkės. Boulvard 0611-0774

IŠSIMAINO naujas muro namas JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
Marųuette Maner, po 6 ir 6 kamba- KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS, 
rius, 2 karų garadžius, namo paran-________________________________
kūmai vėliausios mados, mainysiu 
ant bungalow, cottages, arba ant 
senos mados namo.

IŠSIMAINO puikus garadžius, la
bai bizniavoj vietoj, parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant apartmentinio na-

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

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

; už cash. 
Bungalow randasi Marąuette 

|Manor prie boulevarų ir gat- 
įvekarių. Parsiduos $1,500., pi- 
[giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

Viena iš puikiausių Michigan 
resortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento
rium, 9 skylių privatišku golfo 
lauku; tik trejetą valandų ke
lionės nuo Chicagos; resortas 
išgarsintas tarp augštos klasės 
žmonių ir visų mėgiamas. Gry-j 2—4 kambarių medinis 
no pelno neša apie $14,000 į 
metus. Vertas virš $80,000, 
parduosiu už $68,000.

Taipgi 106 akeriai farma su 
budinkais, inventorium ir sod- 
numi, kuris susideda iš 30 ake- 
rių vaisingų greipsų ir 24 ake- 
rių kitokių vaisinių medžių, jau
no alfalfo laukų ir derlingų ga
nyklų. Farma rubežiuojasi su 

senas ir išd'irbhts resortu ir turi puikų marketą 
produktams ant vietos per visą 
vasarą. Parduosiu už $35,000.

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

Geriausia pirkinys!

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

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

CIGARŲ KRAUTUVĖ greitam 
pardavimui—gera apielinkė, pelnin
gas biznis. Turiu du bizniu, vieną 
noriu parduoti. 11115 \V. 61 St.

PARDAVIMUI sallinas, 3 metams 
lysas, 4 kambariai gyvenimui iš už
pakalio, 2702 W. 47 St.

$850! PARDAPIMUI soft drink pnrlo-
var- 
kaip
.... $850 

Išmokėjimais arba mainais 
AUBURN AGENCY,

5245 W. 22nd St.

PRIVERSTAS parduoti savo 
Btiick Mastcr Six touring karą 
su žieminiu viVšum, vėliausio 
modelio, vartotas tik kelis mė
nesius, visai kaip naujas. Origi
naliai nauji Baloon tajerai. Pri
verstas parduoti jį už $390, ka
ras kainavo $1700, keli mėne
siai atgal. Atsišaukit nedėlioj.

22.31 N. Kedzie Avė. 1 apt.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

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

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

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

3352 So. Halsted St.
Phone Yards 6751

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

Atsišaukite
38zl 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 susita
rimo

Telefonuokite
Virginia 1886 
Visą dieną

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

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

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

PARDAVIMUI saldainių, grosernė 
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. 10321 Michigan Avė.

* Pullman 3047.

PARDAVIMUI grosernė, geroj vie
toj ir geras biznis. 3200 W. 65 P).

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

ris; gera vieta, 
biznis. Parduosiu labai pigiai. 1720 
S. Union avė.

PARDAVIMUI grosernė-delikate- 
sen, daromas geras cash biznis, 4 
kambariai gyvenimui, pigi renda. 
5702 S. Bucine avė.

BRIGHTON Park geriausias sa
liunas šioj apielinkėj su mūriniu 
namu, steaiu heat. Parduosiu arba 
mainysiu į privatišką namą arba sidaryti kooperacija 
lotus. Vcikit greit, nes turiu apleis- „ . . , . . .
ti miestą žmonių 1V visi turės

mai darbo ir įplaukų, 
tės greitai. Naujienos, klauskit 
J. šmotelis.

3144 \V. 13 St.

BARGENAS. Pardavimui grosernė 
ir bučernė su namu arba vienų 
biznį, arba mainysiu j gerą lotą. 
7044 Archer avė. Prospect 2559.

PARDAVIMUI pigiai saliunas'. 
Geroj vietoj, apgyventa visokių tau
tų. Randasi 222 \V. 47 St. Savinin
kas gyvena 4339 S. Hermitage avė. 
K. Kurpe.

PARDAVIMUI saliunas. Labai ge
roj vietoj. Biznis išdirbtas. 1500 \V. 
69 St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, keturi kambariai gyventi. Prie
žastį pardavimo patirsit ant vietos. 
1099 Archer Avė.

PARDAVIMUI nebrangiai senai 
įsteigtas biznis, hanhvare, namų 
reikmenys, randasi geroj vietoj. 
3535 S. Halsted st.

SVARBU KRIAUČIAMS
Parsiduoda Dry Cleaning ir kartu 

kriaučiška senų ir naujų rūbų dirb
tuvė. Pilnai įrengta Dry Cleaning 
mašinos, styminis prosas, siuva
mos mašinos ir trokas dėl išvažio- 
jimo darbų. Biznis išdirbtas per 
daug metų, pelninga vieta, nes ki
tos Dry Cleaning nei kriaučystės 
nesiranda tame mieste nei artimuos 
miestuos. Gyventojų randasi virš 
10 tūkstančių, didis skaičius lietu
vių. Del platesnių žinių kreipkitės 
’ašku ar ypatiškai:
WESTVILLE TAI LOBS AND DRY 

CLEANING
129 North State St., VVestvilIe, UI.

Phone 58

EXTRA!
Pardavimui bučrenė ir grosernė 

ant Bridgeporto tarp visokių tautų 
apgyventa. Priežastis pardavimo 
turiu greitai išvažiuoti ant farmos. 
Mananti pirkti šaukit

Telefonu
Boulevard 2651

BARGENAS, pardavimui grosernė 
ir nesvaiginamų gėrimų krautuvė, 
visa ar pusė. Visokių tautų apgy
venta vieta, priežastis — partnerių 
nesutikimas. 4447 So. Wentworth 
Avenue.

PARDAVIMUI minkštų gėrimų, 
tabako, cigarų, kendžių, mokyklos 
reikmenų ir kitokių dalykų krautuvė. 
Priežastis pardavimo išvažiuoju į ki
tą miestą. 4120 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI groseris, kendžių ir 
'’igarų krautuvė. Nebrangiai, grei
tam pardavimui. 551 W. 18 St.

PIGIAI pardavimui saliuno elek- 
trikinė pumpa ir ice box. 2233 Ford 
Avenue.

CICERO. Pardavimui bučer- 
nė ir grosernė lietuvių apgy- 
ventoj vietoj. Biznis išdirbtas 
per daugelį metų. Parduosiu už 
prieinamų kainą. J. W.

1515 S. 49 avė., Cicero, III.

PABDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, gerai apsimokantis 
biznis, nėra kompeticijos, lie
tuvių, lenkų ir kitų tautų ap
gyventoj vietoj. Turiu parduoti 
dėl nesveikatos.

1801 W. 87 Str.

2—4 kambarių taurinis namas, 
yra viškai, skiepas, karštu van
deniu šildomas pirmas apt., 
$2000 įmokėti, kitus lengvais 
išmokėjimais.

j 2—4 kambarių medinis na
mas, $806 įmokėti, kitus leng
vais išmokėjimais.

Mes turime 30 kitų gerų na
mų išsirinkimui.

RUBIN BROS. 
Namų Budavotojai 
4155 Archer Avė.

Čia Tik Bargenai 
Garsinami

mo, nuo 12 flatų iki 20 flatų, gara- /
džiuR turi būt išmainytas j trumpą išmokėjimais arba
laiką.

Su virš minėtais reikalais kreip
kitės pas,

F. G. LUCAS & GO.
4108 Archer Avė.

Phone Lafayette 5107 |

Gali su- 
iš keletosl 
pakanka-1 
Kreipki-1

flatų naujas kampinis namas, 
ir 2-4 kambariai, moderniškai

W. H. KELPS & CO. 
'2419 W. 69th St.

Chicago
Tel. Hemlock 8099

PARDAVIMUI 5 kambarių stu- 
bos rakandai. Parduosiu visus kar
tu arba atskirai. 6605 So. Richmond 
St.

BARGENAS

PARDAVIMUI arba mainymui ke
letas gerai įrengtu farmų ILLINOIS 
valstijoj ir 1N 1)1 ANA valstijoj, 40, 
60, 80, 160 ir 240 akrų, su gyvuliais 
ir mašinomis. Mainysime j bunga- 
low, 2, 4, 6 arba 12 flatų namą, tik
tai su 1 morgičiais. Farmos randasi 
tik 60 mylių nuo Chicagos.

KOUPAL & POLKA 
3756 Ogden Avė. Lawndale^0527

Exchange—Mainai

MES MAINYSIME
Naują 4 kambarių murini bun- 
galow Brighton Parke į jūsų 
sena namą.

RUBIN BROS.
Namų Budavotojai 
4155 Archer Avė.

4
j 2-5
i pabudftvotas ir neša gera rendą. Ran- 
! dasi arti Marųuette Parko. Savinin- 
1 kas pigiai parduoda arba mainys j 
mažesnį namą arbo lotus. •

i 2 fl. muro namas, 5 ir 6 kamb., 
i garu apšildomas, aržuolo trimas, 2 
karų garažas ir kiti modemiški 
įrengimai. Randasi Marųuette apie
linkėj arti Western Avė. Kaina tik 
$13,500, įmokėt $4000.

6 kambarių muro bungalow, 2 ka
rų garažas ir lotas 33x125. Randasi 
Mar<|uette apielinkėj. Savininkas bė
dos priverstas atiduoti tik už $7800, 
įmokėt $2000.

5 kambarių naujas medžio namas, 
ant mūrinio pamato, ir modemiškai 
vidus įrengtas. Lotas 50x125. Randa
si ant 111 St. ir Kedzie Avė. Kaina 
tik $6200, jmoklft $1500. Proga 
tiems, kurie nori paukščių laikyti ir 
šviežiame ore gyventi.

2 nauji namai, 2 po 5 ir 2 po 6 
kambarius, aržuolo trinias, viškos, 
apdirbti porčiai ir kiti moderniški 
įrengimai. Randasi arti Marųuette 
Parko, mokyklų ir kam lainės. Sa
vininkas būtinai turi parduoti arba 
mainys i senus namus ir lotus.

Del platesnių informacijų malonė
kit kreiptis j musų įsteaigą, kas dien 
arba nedėlioms.

K. J. MACKE AND CO. 
(Mačiukas) 

2436 W. 59th St. 
(kampas Artesian Avė.) 

Tel. Prospect 3140
MAINAU garažą ir biznį kas ką 

turite: namą lotus, farmą ar mor- 
gičius. Kreipkitės prie \Vm. Grite- 

' nas, 3241 So. Halsted St. Victory 
5065.

MAINAU du medinius namus ant 
groserio, restorano arba farmos. 
Nnmai nebrangus, geroj vietij. šau
kit Wtn. Gritenas, Victory 5065. 
3241 S. Halsted st.

NAMAS, Štoras ir du flatai. Mai
nau ant farmos nepertoli nuo Chi- 
cagos. Geras namas ir geroj kolo
nijoj. Wm. Gritenas, 
Halsted St. Victory 5065.

3211 South

FLATAINĮ namą mainysiu į gro- 
sernę arba bučernę. Savininkas 
4075 Archer avė.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BRIGHTON PARK IR 
MARQUETTE MANOR

2 aukštų medinis namas, cementi
niu pamatu, 2-4 kambarių flatai. 
Specialia bargenas, $5800.

2-4 kambarių medinis namas, 37 
C ėdu lotas, cash reikia $500. Ekstra 
argonas $5950.
Mainymui nesvaigįnamų gėrimų 

fiarloras ir 3 flatai, labai geroje vie- 
oje, į 2 aukštų privatj namą.

6 kambarių bungalovv, mainysiu j 
North Side 2 arba 4 flatų namą, tu
ri būt netoli elevatorių linijos.

Garažas, geroje vietoje, mainysiu j 
flatinį namą, savininkas turi pasi
traukti iš biznio.

Grosernės biznis su namu, mainy
siu į 2-4 kambarių medinį • arba 
mūrinį namą Brighton Parke.

Perkame už cash grosernes ir-Iotus
2 lotus mainysime į gerus • auto

mobilius.

B. R. Pietkiewicz & Co. 
2608 W. 47 St.

PARDAVIMUI prie 6217 South 
Mayfield Avė., 2 flatų mūrinis na
mas, 5—-5 kambariu, $1000 įmikėti, 
kitus išmokėjimais. Savininkas Wm. 
Kašte, 4075 Archer Avė.

v..

PARDAVIMUI arba mainui 2 fla
tai po 6 kambarius, karštu vande
niu apšildomi, dviejų karų gara
žas. Parduosiu pigiai arba inainy- 
ęsiu ant biznio namo, dvieju flatų 
naujo namo nrba biznio 1 fl. 3423 
So. Leavitt St.

PARDAVIMUI pageidaujamas nut
rinis bungalovv, yra 6 dideli kam
bariai ir sun parlor, 2 karų mūri
nis garažas, gera transportacija. 
7944 S. .Justine St. Stewart 4411.

PARDAVIME keletas mūrinių na
mų po 2 pagyvenimu, po 6 ir 5 
kambarius. Karštu vandeniu šildo
mi. Reikia $5500, $6500 cash. Taipgi 
keletą biznaivų ir rezidencijos lotų. 
Šios savastis randasi pas Vienuoly
ną.. Pamatykite

C. DRUKTENIS
6952 .So. Rockvvell St.

PARDAVIMUI arba mainymui 
dviejų flatų namas ant loto arba 
biznio. 3759 So. Emerald Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 
mažas, pigus namas; mainysiu ant 
loto, automobilio arba biznio. 944 W. 
37 Place.

PARDAVIMUI Brighton Parke 6 
kambarių ir 4 miegami ruimai, me
dinis namas ant cementinio beizman- 
to. Furnasu šildomas, 2 porčiai ir 2 
karų garažas. Lotas 31x125; parduo
siu nebrangiai, 4011 S. Campbell Avė.

HALE AVĖ. 10802—6 kamb. mūrinis 
bungalovv, garu šildomas, yra visi 
įrengimai ir apmokėti, 1 bl. iki gele
žinkelio \Sub. linijos, $10,500, $1000 
mokėti, kitus išmokėjimais. Mes pa- 
nidavosim ant jūsų loto bungalovv ar
ia 2 flatų namą. Tik biskį įmokėti. 
R. H. Ballantine, Ovvner and Builder, 
Beverly 8552.

PARDAVIMUI 2 po 5 kam- 
barius, 3 karų mūrinis gara
džius.

6725 So. Bocknvell Str.
Kaina $14,000. Atsišaukite

J. Velička tel. Republic 3769 
2517 W. Marquette Rd.

PARDAVIMUI 4 flatų, prie West 
. ‘“I., $17,500, tiktai $2,000

$3000, pcash, kitus lengvais mėnesiniais iš
mokėjimais. Taipgi krautuvė ir 2 
flatai prie 63 St. netoli Kedzie.

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

4
PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 

namas, 2 krautuvės, 1 flatas, 2 ka
rų mūrinis garažas, karštu vande
niu šildomas, bizniavas namas, pri- • • • * •• t t • • 1 . •

Nauji, mūriniai, modemiški bunga- 
low, $60 j mėnesį. Atsišaukit šian- 

ildie.
'I SALYER
; |1358 S. St. Louis Avė. Virginia 0420

SAVININKAS turi parduoti mo- 
'įlemišką 2 flatų murinj namą, 7-8 liMarųuette Rd 
kambarių, tik $12,000. cash 

ikitus lenRvais išmokėjimais. 
5933 Normai Blvd.

Normai 6620

imsiu lotus kaipo dalj jmokėjįmo.
Savininkas

2624 W. 51st St.
arba

Telephone Hemlock 7178

Bizniavas lotas ant 69 St., gera 
vieta, delei bile kokio biznio, gatvė 
išmokėta, arti naujos lietuvių bažny
čios ir dabar statoma lietuvių ligo
ninė.

Del greito pardavimo, kaina $3150

A. N. MASULIS & CO.
6641 So. Western Avė. iuojfu.’

Republic 5550
PARDAVIMUI naujas mūrinis 

bungalovv, prie naujų Marųuette Park 
karų, bažnyčių, mokyklų, $1000 cash. 
Taipgi . 60 pėdų, 4 apt. 7207 S. Fair- 
field Avė. Republic 1154.

NĖR DIDESNIO BARGENO
2 flatų mūrinis beveik naujas, van

deniu šildomas, labai geroj vietoj 
8033 S. Paulina St.

už geroką pasiulimą.
BUNCALOW 7150 Fairfield Avė. 

6 kambarių, vandeniu šildoma, be
veik naują, už geroką pasiulimą. 
priimsiu lotus.

Išvažiuoju į Lietuvą.
8033 S. Paulina St. 
Tel. Triangle 7569

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

AUGUST SALDUKAS 
4034 Archer Avė.

PARSIDUODA gražus medinis 
bizniavas namas ant kampinio loto, 
29X130 storai ir 3ris fialai, 4, 5 ir 
6 kamb. pečiais Šildomas ant 64tos 
ir Marshfield Avė. Kaina $13,500, 
priimsiu lotą ar grosernę į mainus.

AUGUST SALDUKAS 
4034 Archer Avė.

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

KONTRAKTORIAUS BARGENAI 
prie 73 St. JJ biotini nuo VVeatern Avė., 
bungalow lotas tik $800. savininkus aplei
džia inientų.

FULTON.
HJJ17 So. Halsted St.

Vinconneti 1847; Stewart 5700

SAVININKAS maino savo garažą 
48 karų ir 6 kambariai šalimais fia
las, Lyso nėra, galit tuojau įstoti į 
biznį. Rendomis įplaukų į mėnesį, 
$450, biznio daroma apie $1500 į mė
nesį. Mainysiu į 2, 3, arba 4 flatų 
namą, bile kur South Side.

Atsišaukite,
6412 S. Campbell Avė.,

Tel. Republic 7201

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

Del informacijų šaukite

Prospect 2268

$5000 Žemiau Kainos
PARDAVIMUI biznio kampas, 2 

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

3 flatų medinis namas, su beis- 
mantu, peroj vietoj. Kaina $5500. 
Inmokėti $1000, likusius kaip ren- 

Puiki proga įsigyti nuosavybę.

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

da.

Bungalows 
už

Dyką

5 KAMBARIŲ medinė rezidencija, 
, 3 kambariai apačioj, 2 viršui, 2 ka- 
' medinis garažas, cementinis skle- 

visas naujas trimas, naujos 
jrindys, pečiumi Šildomas, yra visi 
įrengimai ir apmokėti, $5900 cash, 

, --------- — -------- --„v------*fpriimsiu tuštį lotą kaipo dalj įmo-
priversti juos tuojau parduoti.1 kčjimo.
a tiktai biskį įmokėti, o kitus1 3436 W. 64 PI. geriausioje Chica- 

Sekąmi' gos dalyje, 8 kambarių mūrinė rezi- 
Koncesijos; dencija, 4 dideli miegruimiai, fron- 

Kraustykitės tinis porčius, su langais ir sieteliais, 
i karštu vandeniu šildomas, lotas 
48x125, gražioj vietoj, yra vaisiniai 
iinedžiai, didelė vieta dėl žaidimų 
tik Vz bloko tolumo, l’/i bloko nuo 
geros transportacijos, kaina $11,000, 

į už mažiau negu pusę.

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

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun- 

galow, kuriose dar niekas negyveno 
Mes i

i Reikia tiktai biskį įmokėti, 
! labai maž.ais išmokėjimais, 
namai yra pardavimui, 
iki gegužio 1 dienos.

kambarių namas ...
kambarių namas ...

‘ ,i namas ...
kambarių namas ...

*cxaejj

kambarių $5300
$7300
$7500
$7950

4
. 5 kambarių

6 kambarių
I 7 kambarių

vėj< tik 8 blokaf nuo GrancUAve.
Taipgi mes pabudavosime ant jūsų 

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

Matykit savininką ir budavotoją

J. COLEMAN 
2104 N. Harlem Avė.

randasi pi
Avė.

Specialis Bargenas
PARSIDUODA keturių flatų po 

4 kambarius, namas geram stovy 
visi improvements yra išmokėti, 
randasi Chicago Lawn, greitam par
davimui, parduosime už ....... $12,000
su $4000 {mokėjimo.

>as,

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

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

Yards 0807

Bungalovv už 
$1000

ir po $75 j mėnesj. Skam- 
ir tai yra tiesa, ši kompa- 
viena didžiausių Chicagoje, 

mo
lus iš 

plytų, su vėliausiais įrengimais kny- 

plumbingas, vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga moderniškam na- 

i. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pmnutyiMLc uiunų iiiviicunį namą.

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

Carlson Construction
• Company

10838 S. Talman Avė.

J. N. Zewert and Co. ’ įmokėjus
4377 Archer Avė. Inba^yra .

pastatys ant jusu loto gražų, 
dernišką namą. Visas namas b

CICERO BARGENAS

s

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na- gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
mas 5 ir 5 kambarių, garu apšildo- plumbingas, vandeniu šildomas, vis- 
mas ir 2 karų garadžius, yra visi ---------
įrengimai vėliausios mados. Savimn- muj Neužmirškite, atsila 
ką galima matyti tarpe 5 ir 7 vai. • pamatykite musų modelinį

mas ir 2 karų garadžius, yra visi

vakarais.
4726 W. 13th St. 

Cicero, III.

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

KOUPAL & POLKA 
3756 Ogden Avė. Lavvndale 0527

BARGENAS už $5,500 10 kamba
rių namas, karštu vandeniu apšildo
mas, 2 kart) 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. 7322 S. Oakley Avė.

Paskutinis Žodis ir 
Bargenai

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

per
NEGIRDĖTAS ATSITIKIMAS 

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

Saukit
Lafayette 6036

P. Vaičaitis

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

4 FLATŲ mūrinis namas, fumice 
apšildomas, mainysiu ant bungalovv 
j Marųuette Manor.

4 FLATŲ naujas mūrinis biznia- 
vas namas ant South Side, mainysiu 
ant bungalovv arba 2 fialų, namas 
Marąuette Manor.

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

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

Kreipkitės
840 W. 83rd St.

Klauskite
S. F. MARTINKUS

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

Phone Triangle 6090

PARDAVIMUI arba mainymui į 
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 0800.

KAS turite South Side 2 flatų 
namą mainymui, į kampinį murinj 
bizniavę 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 Housto’n 
Avė., So. Chicago.

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

D’ALES ANDRE
3O43’/6 Armitage Avė.

Spauuding 4266
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Tarp Tigro ir Smauglio
'(Misijonicriaus pasakojimas.)

Tas atsitiko apie dvidešimt 
metų algai, l?ot nors praeis ir 
du syk tiek laiko, aš vistiek 
nepamiršiu to atsitikimo. Kaip 
jums atrodytų padėtis medyje 
tarp milžiniško smauglio, pa
sirengusio surakinti jus savo 
mirtingame glėbyje ir alkanų 
tigrų šliaužiančių paskui jus Į 
medi?

Aš tada buvau tarp tokios 
Scilės ir Charibdės, kad net po
sakis ‘ln medio tutisąimus ibis". 
(Pati nepavojingiausia vieta 
— viduris) negalėjo mane nu
raminti, nes priešas nestovėjo 
vietoje, o artinosi prie manęs.

Aš atvažiavau į Ceilono sa
lą ir ėjau misijonieriaus parei
gas netoli Koloml>o. Kartą su 
dviem savo draugais — Garre- 
tu ir Jangu, sumaniau džiung
lėse pamedžioti.

Rylas praėjo l>e nepaprastų 
nuotikių, gi apie ketvirtą va
landą pastebėjau už 40—50 jar
dų, gražų povą. Iškėlęs šautu
vą, aš iššoviau ir paukšti^ nu
krito ant žemės, bet, matomai, 
tik lengvai sužeistas, nes man 
stengiantis jį sugauti, ištruko 
ir greitai pradingo tarp krū
mų ir tankios žolės. Įsitikinęs, 
kad paukštis skristi jau nega
li, aš nežiūrėdamas draugų per
spėjimų neiti perdaug toli, pa
sileidau jį vytis.

Bet greitai aš Įsitikinau, kad 
skverbtis per mišką šituose kra
štuose yra nejuokai: nė kelių, 
nė takelių nebuvo, išvirtę me
džiai, dygliuoti krūmai ir miš
ko tankumynas labai trukdė 
judėjimą, gi vietomis medžių 
lapuotos viršūnės visai nepra
leisdavo šviesos ir negalimą bu
vo nusivokti apie kelionės kryp
tį-

Sugauti povą man taip ir ne
pavyko. Nuvargęs atsisėdau 
atsidusti. Staiga per visą kū
ną praėjo baisus šiurpulys 
aš išgirdau netolimą tigro stau
gimą. Pašokęs apsidairiau, l>et 
vietos kur tikrai butų galima 
pasislėpti — nebuvo. Vieninte
lis, kas man ' atėjo galvon, tai 
— Įsilipti Į medį.

Žvėris galėjo kiekvieną minu
tę prisiartinti, apie ką pama
nius mane net šiurpas nukra
tė.

Ik t Į medį įlipti pasirodė 
netaip jau kngva. Bemaž visi 
medžiai buvo aukšti, lygus, tie
sus ir apačioje neturėjo šakų, 
už kurių butų galima nusitver
ti, ar koja atsispirti.

Neramiai dairiausi aplink. 
Nelaimę lemiąs staugimas ai
dėjo kas kartas arčiau. Tik 
dabar aš pastebėjau medį, ku
ris savo rusimi skyrėsi nuo ki
tų aplinkinių medžių tuo, kad 
ne |M‘rdaug aukštai nuo žemės 
buvo išsišakojęs.

Laikas brangus. Kad butų 
laisvesnės rankos, numečiau sa
vo šautuvą ir buvau jau me
dyje. Prisiminęs, kad tigrai vik
riai laipioja medžiais, jaučiau, 
kad naudos iš šito bus maža, 
bet kitos išeities nebuvo ir ra
minausi tuo, kad žvėris pra
eis manęs nepastebėjęs.

Lipti buvo nesunku ir pasi
kėlęs 16-48 pėdų aukštumo, 
pasislėpiau užlaikydamas kva
pą, tikėdamasis išvengti tigro 
dėmesio. Praslinko kelios kan
kinančio liudėsio minutės. Stai
ga viršuj išgirdau kokį tai kei
stą šlamėjimą. Pakėliau galvą 
ir savo nelaimei pamačiau bai
sų smauglį, kurio liemuo buvo 
apsiviniojęs aplink vieną iš 
viršutinių šakų, gi galva lin
gavo viršuj manęs, lyg kokia 
švytuoklė.

Matomai, mano staigus pa
sirodymas medyje sutrukdė jo 
ramybę, nes jis įsmeigė į ma
ne savo šaltas šnirkščias akis, 
laikas nuo laiko piktai šnypš
damas, kas nieko gero nelėmė

nelaimingajai atikai, patekusiai 
į nasrus šios baisenybės...

Mirtinai išsigandęs, aš stai
ga nukreipiau nuo jo savo žvil
gsnį, dalinai dėl pasibiaurėji- 
mo, dalinai todėl, kad girdėjau 
pasakojant, jog gyvatė savo 
žvilgsniu hipnotizuoja auką, 
prikaldama ją vietoje savo aki
mis. Su silpna vilčia pabėgti, 
aš dirstelėjau žemyn ir pama
čiau savo pirmąjį priešą tig
rą, kuris ramiai atsigulė po 
medžiu, matomai, visai nesi
rengdamas puolimui. Kiek ga
lėjau spręsti, tai buvo jaunik
lis tigras, nedaugiau 6 7 pė
dų ilgumo, bet ganėtinai stip
rus įvaryti man baimę. Manęs 
jis dar nepasteliėjo, ir jeigu 
ne maža nelaimė, gal bučiau 
visai išvengęs pavojaus, tigras 
gal butų pasišalinęs kito gro- 
>io sau pasiieškoti.

Bet nelaimė....
Kada tigras jau rengėsi pa

sišalinti, aš neatsargiai užkliu
džiau už šakos savo skrybė- 
ę ir nežiūrint į mano didžiau
sias pastangas ją sučiupti, ji 
nukrito žemėn... visai šalę tig
ro. žvėris pašoko ir baisiai 
staugdamas, reikšdamas pyktį 
ir nusistebėjimą, dairėsi į vi
sas puses, ieškodamas įvykio 
kaltininką. Pakėlė galvą aukš
tyn ir staiga žalsvos jo akys 
sužibo Įnirtimu — jis pastebė
jo mane. Padėjimas buvo be 
išeities. Tik dabar aš supra
tau, kokią didelę klaidą pada
riau, palikdamas šautuvą že
mėje.

Sėdėjau, kaip prirakintas, 
medžio išsišakojime. Bijojau 
pasijudinti, nes kol aš buvau 
užimtas tigru, gyvate nusilei
do dar žemiau ir dabar linga
vo savo galva tik per kokius 
10—12 colių nuo manęs. Man 
nenorom prisiminė panašumas 
mano padėjimo su aprašytu 
pasakojime Edgaro Poe “Pet 
and Pandelum”, kur ant kali
nio galvos nuo kalėjimo lubų 
lėtai leidosi aštrus kalavijas...

Pamatęs mane piktai urgz
damas tigras jau lipo j me
dį.

Vienintelis išsigelbėjimas da
bar galėjo man būti, tai nu
šliaužti pirmyn šaka, ant ku
rios sėdėjau ir nušokus žemėn 
sugriebti šautuvą. Bet gyvatė 
buvo perdaug arti ir aš buvau 
įsitikinęs, kad prie mažiausio 
pasikėsinimo pasitraukti ji ma
ne puls.

Pažvelgiau j artėjančius ma
to priešus ir šaltas prakaitas 
aprasojo mano kaktą.

Tuo tarpu medin nutupė pa
pūga ir gyvatė ja susidomėjus 
oakėlė galvą, norėdama ją su
gauti. Pasinaudodamas šia trum
pa pertrauka aš nušliaužiau 
išilgai šakos ir nekuriam lai
kui jau nebuvau tarp dviejų 
ugnių. Dabar atstumas tarp 
manęs ir žemės buvo apie 18 
pėdų ir, žinoma, pavojingas šo
kimas aš galėjau nusilauž
ti koją, Izet tai vis tik butų 
geriau, negu tapti auka vieno 
iš mano priešų.

Jeigu man pasisektų nušok
ti žemėn ir sugriebti šautu
vą, tai aš galėčiau nudėti tig
rą, nedavęs jam nė nusileisti 
žemėn iš medžio, o paskui gal 
būt kulipka pasiekčiau gyva
tę.

Man besvarstant savo suma
nymą, tigras pamažu, negal
vodamas lipo j medį, gi gyva
tė, nesugavusi papūgą, vėl lin
gavo senoje vietoje...

Tigras kilo vis aukštyn ir 
aukštyn. Pagaliau atsidūrė iš
sišakojime, kuriame aš nese
nai sėdėjau ir nepakeldamas 
galvos į viršų, žvalgėsi j šalis 
ieškodamas manęs.

Tada tai ir atsitiko tas, ko 
aš visai nelaukiau. Smauglys

Atitrukęs didelis šmotas cemento iš San Francis tvankos, kurį smarki pasiliuosavusi vandens 
sriovė nunešė veik mylią nuo tvankos. ,

žaibo greitumu staiga puolė 
savo naują auką, apsiviniojo 
apie tigro kaklą ir pradėjo j j 
smaugti.

Tigras atsidūrė pačiame ne- 
|>atogiausiame padėjime: na
gais jis turėjo laikytis už me
džio ir todėl negalėjo gintis.

Nekurį laiką jis visgi dar 
ritosi, bet netrukus kakton iš
virto jo akys, išlindo liežuvis, 
iš snukio pasirodė kraujas ir 
galingi nagai atsileido. Su 
įtempimu ir baime sekdamas 
vykstančią prieš mane kovą, 
aš pamačiau tigrą bejėgiai ka
bantį ore, lyg pakartą smaug
lio glėbyje.

Tuomet, baisi gyvatė išvinio- 
jo savo liemenį nuo viršutinės 
šakos ir neskubėdama nuleido 
savo grobį iki žemės, šiuo jos 
raitymosi metu aš turėjau pro
gos ją gerai apžiūrėti, lai bu
vo milžiniška gyvatė, geltonai 
tamsios spalvos, apie 30 pėdų 
ilgio ir kaip žmogaus koja sto
rio.

šiurpuliai nukratė mane pri
siminus, kad galėjau pakliūti 
į josios mirtiną glėbį.

Nuleidusi tigrą žemėn, gyva
tė prišliaužė ir apsiraičiusi ke
letą sykių aplink jo kūną su
triuškino ir sumalė jį taip, jog 
negalima buvo pažinti. Baisus 
buvo reginys. Aš niekuomet ne
užmiršiu aiškiai girdėto kaulų 
tratėjimo.

Greitai smauglys vėl išvy
niojo savo slidžias žiedus ir 
aš pamačiau beformę masę — 
apgailėtinas liekanas baisaus 
tigro, čia prasidėjo nauja šlyk
šti operacija — smauglys iš
lėto ėmė ryti tigrą, pradėda
mas nuo galvos, kuri greitai 
išnyko jo žiotyse. Smauglio oda 
pradėjo temptis taip, kad ro
dėsi tuoj plyš; iš žiočių var
vėjo limpančios seilės, šlapi
nančios grobį.

Jsitikinęs, kad smauglys da
bar užimtas ir nekreipia j ma
ne dėmesio, aš nusprendžiau 
apleisti savo vietą. Nusileidęs 
tuo pačiu keliu, kuriuo ir įli
pau, aš nutvėriau šautuvą ir 
priėjęs visai arti prie gyvatės, 
šūvių sutriuškinau jai galvą.

Po mano kojų gulėjo negy
va baidyklė laikanti savo kru
vinuose nasruose tigro lieka
nas.

Nustebęs ir nejudėdamas 
stovėjau, žiūrėdamas į savo 
dar nesenai baisius, dabar be
jėgius priešus. Ir lyg iš mie
go atbudau, kuomet kas tai 
pašaukė mane vardu. Tai bu
vo mano draugai. Jie karštai 
sveikino mane, išgirdę apie ste
buklingą mano išsigelbėjimą.

Gerai, kad tamsta iššovei, 
kitaip mums sunku butų tam
stą surasti — pasakė vienas 
iš jų.

— Jus, kaip matyti, sumed
žiojote retą (žvėrį. Duokite aš 
nuplausiu vieną tigro nagą, — 
tamsta galėsi jį sau atminčiai 
pasiimti.

Įvairios Žinios iš 
Klaipėdos Krašto

Rašo A. Kemėža

Kaip klaipėdiečiai pasitiko 
Naujus Metus

Pas mus yra tokia pat ruoša 
Kalėdoms, kaip ir Amerikoje. 
Visi kas tik gyvas, ruošia Ka
lėdų Eglaitę, perka dovanas, 
ruošiasi svečius priimti ir pa
tys j svečius važiuoti. Visi, 
kaip tikintys, taip ir laisva
maniai, prisilaiko ■ iš senovės 
pas žmones įsigyvenusių Kalė
dų tradicijų. t

Klaipėdos “kultūros” Būre
lis Kalėdų antrą dieną “Ryto” 
salėje rengė šeimynišką vaka
rėlį, su pakvietimais ir su au
komis už įžangą — kas' kiek 
aukojo. Buvo artistų-mėgėjų 
išpildytas programas vien iš 
monologų ir deklamacijų. Ka
lėdų Diedukas prie papuoštos 
eglaitės dalino vaikams dova
nas.

Po programai buvo šokiai, 
žaismės ir skrajojantis paštas. 
Gretimoj salėj, “Kultūros” bū
relio artistams ir veikėjams 
kulturietės parengė skanią va
karienę; žinoma, su “valstybi
nės” pasilinksminimo skisty- 
įnėliu, tik jo buvo' nedaug...

Vakarėlis buvo gana links
mas, tęsėsi iki I vai. rytoj; pub
likos buvo arti dviejų šimtų.

Naujų Metų yi pasitikimus 
lietuvių organizacijos rengė 
net trijose vietose.

Klaipėdos Giedotojų Draugija 
Naujų Metų pasitikimą rengė 
šaulių Name, kur visiems cho
ristams buvo dykai suteikta va
karienė, o svečiai mokėjo po 5 
litus. Buvo gražus programas, 
kurį išpildė choras ir solistai. 
Paskui buvo Įvairus žaidimai, 
rateliai, šokiai iki ryto.

Lietuvių gi kliube Naujus 
Metus pasitikti susirinko visa 
lietuvių surdotuota-frakuota in
teligentija, aristokratija, kari-, 
ninkija (oficierai) ir visi links
minosi, gėrė, valgė, šnekėjosi, 
šachmatais lošė irgi iki rytui.

Lietuvių “Ryto’’ viešbučio 
salėse Klaipėdos krašto Karių 
(kareivių) Draugija ir geležin
keliečių “federantija” bendrai 
surengė Naujų Metų pasitiki
mą. Karių choras sudainavo ke- 
lioliką liaudies dainų. Paskui 
sekė šokiai, arba kaip čia va
dina, linksmoji vakaro dalis.

Naujų Metų pasitikima* va-

šį nagą aš iki šio laiko ne
šioju prie laikrodžio grandinė
lės. Jis man primena anas bai
sias valandas, kurias aš per
gyvenau medyje tarp baisaus 
smauglio ir alkano tigro.

Verte B. Buišas. 

kare niekas neina gulti be vi
durnakčio. Kada išmuša dvy
liktą valandą nakties, dirbtu
vės ir laivai pradeda švilpti ir 
kriokti, o kas turi šautuvus, 
pradeda šaudyti į orą ir šiaip 
kelti triukšmą. Kiekvienas pa
sitikęs savo prietelį ir pažysta
mą Spaudžia ranką ir linki lai
mingų Naujų Metų. Ir visą 
Naujų Metų dieną girdisi vien 
sveikinimai ir linkėjimai. To
linus gyvenantys savo pažysta
miems ir giminėms siuntinėja 
pasveikinimo atvirutes Kalė
doms ir Naujiems Metams, 
ypač vokiečiai.

>;< # >.*’•
Penkių metų Klaipėdos sukili

mo ir susijungimo su Didž. 
Lietuva sukaktuvių apvaikš- 
čiojimas

Sausio 15 d. Klaipėda apvai
kščiojo penkių metų sukaktu
ves Klaipėdos sukilimo ir Klai
pėdos krašto prijungimo prie 
Didžiosios Lietuvos.

Tą dieną 11 vai. ryte lietu
vių liuteronų ir katalikų baž
nyčiose buvo laikomos pamal
dos už žuvusius Klaipėdos kraš
to vaduotojus-sukilėlius. Po 
pamaldų lietuviai ėjo Į kapiny
ną, nešdami daugybę gyvų ir 
negyvų Relių vainikų sudėti 
prie žuvusių šaulių ]>aminklo. 
Apie 2 vai. po piet kapinyne su
sirinko didelė žmonių minia ir 
daug.augštų valdininkų: guber
natorius Merkys, Direktorijos 
prezidentas Kadagynas, Klaipė
dos krašto komendantas pulk. 
Įeit. Liormanas ir daug kitų. 
Kun. Dr. Gaigalaitis pasimeldė 
iš šventraščio ir sugiedojo lie
tuviškai liuteronų laidojimo 
giesmes, — Dievo žodžius, kaip 
jie vadina. Po pamaldų sekė 
jo pamokslas-prakalba. Jis šias 
Įlenkiu metų sukaktuves vadi
no lietuvių išaukštinimo diena; 
prisiminė, kad lietuviams Die
vas padėjęs ir Klaipėdą išva
duoti ir Genevoje priešus nu
galėti; taipjau ragino visus 
lietuvius prie vienybės, broliš
kumo, teisybės, dorybės, apšvie- 
tos ir mylėti savo iš priešų at
vaduotą tėvynę; visus ragino 
sudėti tėvynei auką gerais dar
bais, kaip kad tie karžygiai, ku
rie padėjo galvas už savo kraš
to liuosybę. Po to visi klaipė
diečiai dar sugiedojo maldą.

Antras kalbėjo kareivių ka
pelionas kun. dr. Bartuška (a- 
merikietis). Pirmiausia papra
šė viąus sukalbėti po tris “Tėve 
musų” ir pakartojęs poeto Mai
ronio žodžius ragino paimti į 
rankas šių žuvusių už Lietu
vos laisvę karžygių paliktą tes
tamentą : Viską aukoti lovy- sulaukę musų

nei ir būti pilnais drąsumo, nar
sumo ir pasiryžimo.” Prisimin
damas šio krašto padėtį prieš 
penkis metus, priminė, kad 
nors tautų sąjunga ir buvo 
paskelbusi obalsj “laisvė ma
žosioms tautoms,” bet jis ne
buvo vykinamas ir pildomas. 
Vos Lietuva paskelbė pasau
liui savo nepriklausomybę, kaip 
tuoj Rusijos bolševikai, siuntė 
savo žmones ir davė pinigus 
tiems, kurie norėjo Lietuvą su
juokinti; lenkai irgi siuntė sa
vo žmones, rėmė Lietuvos prie
šus pinigais ir ginklais, kad 
tik Lietuva sunaikinti; iš va
karų gi pusės, Vokietija tlar ir 
dabar papirkinėja čia mokyto
jus, valdininkus ir deda visas 
pastangas Lietuvą sunaikinti, 
pavergti, išnaudoti, sugermani- 
zuoti. Pasaulio gi didžiosios 
valstybės j visą tai žiuri Į>er 
pirštus ir nieko nedaro, kad su
stabdyti mažosios tautos puo
limą. Mes, lietuviai, turime 
būti vienybėje, o būdami vie
nybėje ir bendrai veikdami ga
lėsime atremti visus priešus ir 
sustajidyti visus priešų puoli
mus ant musų šalies, štai ir ši
tie žuvę prieš penkis metus 
Lietuvos sūnus, kuriuos mes 
čia minim, yra atlikę Lietuvai 
didelį darbą. Prancūzai norėjo 
padaryti iš šio krašto šmugelio 
ir nedorybių lizdą, sulipyti ko
kį tai “freištatą,” bet šio kraš
to lietuvis jaunikaitis paskelbė 
karą galingiems Napoleono ai
niams franeuzams ir juos nu
galėjo. Ir kur tokia drąsa ir 
narsumas? Tai kunigaikščio 
Vytauto dvasia įsigyveno lietu
vio krutinėję ir pripildė ją kar- 
žygiškumu. Ir visi tie musų 
jaunieji bus per amžius musų 
tautos/gerbiami ir verti būt 
didžiojo Vytauto ainiais. Tokia 
maždaug buvo kun. Bartuškos 
kalba. Baigęs kalbą dar liepė 
sukalbėti visiems “Amžiną at
silsį.”

Karių orkestras sugriežė ge
dulas maršą, o Vaičiūno veda
mas Giedotojų draugijos cho
ras, kartu su orkestru, sudai
navo “Garbingai jus žuvot, 
mielieji draugai” Gubernato
rius Merkys irgi kelis žodžius 
pagerbimui žuvusiųjų pratarė. 
Gana jausmingą kalbą pasakė 
Šaulių Sąjungos pirmininkas 
Skipytis, pabrėždamas, kad 
šaulių Sąjunga pasižada savo 
krauju išlaikyti tą krauju iš
kovota Mažosios Lietuvos susi
vienijimą su Didžiąja Lietuva. 
Jis sakė, kad kitos tautos turi 
duoti laisvę Lietuvoje kuritis 
lietuviškai kultūrai. Tanu dar
bui šauliai kviečia į talką visus 
gimines ir brolius. Dar kitas 
Šaulių Sąjungos viršininkas 
maj. Kalmantavičius pareiškė, 
kad sukilėlių žuvo tik mažas 
skaičius, bet sukilėlių dvasia, 
tėvynės gelbėtojų dvasia, da
bar yra įsigyvenusi šimtuose 
tūkstančių Lietuvos vyrų ir 
moterų. Po to prie kapo žuvu
siųjų paminklo liko sudėti visi 
vainikai ir iškilmės kapinyne 
užsibaigė.

Skaitlinga minia po šių pa
gerbimo apeigų skirstėsi kas 
sau, o kita dalis nuėjo tiesiai 
į “Ryto” viebuitį, kur buvo pa
gaminti skanus pietus už 5 litus.

Pietuose dalyvavo virš šim
to žmonių. Laike pietų griežė 
dūdų orkestras. Baigiant pietus 
gubernatorius Merkys pasakė 
maždaug tokią prakaJbą: Se
novėje garbingą lietuvių tautą 
ištiko piktas likimas. Tauta ir 
Lietuvos valstybė tapo išdras
kyta ir svetimųjų pavergta; 
tie gi pavergėjai siekėsi lietu
vius kuogreičiausia išnaikinti, 
ištautinti. Jau senai kai kurie 
musų tautos veikėjai suprato 
pavojų visiško musų tautos 
išnykimo ir stengėsi atgauti 
musų tautos laisvę, kad išskir
styta tauta vėl susivienytų j 
krūvą, į vieną valstybę. Tie se
nųjų veikėjų troškimai taip 
greit neišsipildė ir jie mirė ne- 

tautos laisvės.

Bet staiga iškilo pasaulinis ka
ras, susikovė galingosios val
stybės, musų pavergėjos, ku
rios pirmiau buvo išdraskiu
sios musų valstybę ir pavergu
sios musų tautę. Tas karas bu- 
vo tokis, kad mes, lietuviai, 
vieni prieš kitus kariavome. 
Buvęs toks įvykis ties Stalu
pėnais. Rusų kariuomenės bu
lelis varėsi apie 20 vokiečių 
kariuomenės kareivių ir visi jie 
tarp savęs kalbėjosi lietuviš
kai, nes Vokietijos lietuviai ne
mokėjo rusiškai, o Rusijos lie
tuviai nemokėjo vokiškai ir jie 
galėjo susikalbėti tarp savęs 
tik lietuviškai, Tas atsitikimas 
j visus mačiusius tai, padarė 
neužmirštiną įspūdį. Pasaulinis 
karas su visais jo nuožmumais 
paakstino labiau pavergtąsias 
tautas kovoti už visišką tų tau
tų išsiliuosavimą, taip kad ka
rui baigianties, kada pavergė
jai galiūnai buvo visai nusil
pę, susikūrė daug nepriklauso
mų mažų valstybių, kurioms 
buvo lengviau iškovoti sau lai
svę. Ar mes, lietuviai, galėjo
me tikėtis, kad nuo vieno mu
sų tautos stipriausio pavergė
jo teks ginklu savo laisvę ap
ginti? Ar mes tikėjomės, kad 
prieš keturius pasaulio galiū
nus teks mums ginklą pakel
ti ir to rezultate bus šiandie
ninės penkių metų sukaktu
vės? Bet ta laisve dar ne vi
sa lietuvių tauta džiaugiasi, 
Vilnija dar neša sunkų lenkų 
jungą; o taip pat ir anapus t 
Nemuno dar didelė tautos da
lis nežino ko laukti. Bet vis 
deltd pirmasis musų tautos lai
svės etapas, arba laisvės atga
vimo brydis jau padarytas. Gal 
nemažai tam gelbėjo ir isto
rinės aplinkybės. Kad nebūtų 
buvę tų pirmųjų kovotojų ir 
musų tautos budintojų, tai 
šiandie vargiai būtumėm ga
lėję būti nepriklausomi. Am
žina garbė tebūnie tiems, ku
rie kovodami už musų kraš
te* laisvę, mirė dar jos nesu
laukę!

Pulk. Genys sušunka: Lai 
gyvuoja laisva Lietuva! Ir te
gu visuomenė, v’si Lietuvos 
piliečiai, pagelbsti išlaikyti pa
vyzdingą tvarką. Dabar Lietu
vos kariuomenė stovi Klaipė
dos nepriklausomybės sargy
boje ir neri turėti su visuome
ne gerus santikius. Bet dabar, 
kol klaipėdiečiai dar netarnau
ja Lietuvos kariuomenėje, tai 
:r santikius palaikyti yra daug 
sunkiausi tečiaus neužilgo ir 
klaipėdiečiai tarnaus, tai tada 
ir sentikiai tarp krašto gyven
tojų ir kariuomenės pagerės. 
Unkiu palaikyti gerus santi- 
kįps su klaipėdiškiais.

M6j. bajoras Kalmantavičius 
sako, kad jam labai malonu, 
jog |>er tuos penkis metus tau
tiškume, kad ir nedaug, visgi 
pažengta pirmyn. Jei svetimie
ji |>er 500 metų neįstengė mus 
visai sunaikinti, tai dabar, ka- 
ia esame laisvi, tą kas iš mu
sų buvo atimta, greičiau at
gausime. “Tuo tarpu vedate 
kultūrinę kovą, bet tečiaus ti
kiu, kad šiai kovai sumažėjus 
jus galėsite prisidėti ir prie 
musų Vilnijos brolių išvadavi
mo iš lenkų vergijos, kas man, 
kaipo vilniečiui, butų labai ma
lonu”, baigdamas pareiškė maj. 
Kalmantavičius.

Kalba šaulių Sąjungos pir
mininkas Skipytis. Tarp kitko 
jis savo kalboj pareiškė: šian
die švenčiame penkių metų su
kaktuves ( Didžiosios ir Mažo
sios Lietuvos susivienijimo. 
Bet kaip nė kalbėsi, vistik ma
tai ir jauti, kad to tikrojo su
sivienijimo dar nėra. Norėčiau 
duoti vieną pavyzdį, kuris api
budintų esamą padėtį. Sakysi
me, yra didelis miškas-giria. 
Vienoje pusėje auga beržynas, 
o kitoje eglynas. Kaip tas ber
žynas skiriasi nuo eglyno, tai 
tokis pat skirtumas yra ir tarp 
mus. Abieji lietuviai esame

(Tąsa ant 2 pusi.)
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ĮVAIRIOS ŽINIOS IS KLAIPĖDOS KRAŠTO
(Tąsa nuo 1 pusi.)

vo- 
Aš

sa-

vienos motinos Lietuvos, bet 
mes esame rusų-lenkų auklėti
niai, o jus, klaipėdiečiai — 
kiečių kultūros auklėtiniai, 
čia bučiau kitaip kalbėjęs, 
ne mano kaiminas krašto 
rektorius Reizgys, sėdintis
le manės, nebūtų apie musų 
tarpusavinius sentikius pla- 
čiaus papasakojęs ir nebūtų 
nusiskundęs, kad klaipėdiečių 
pageidavimai tankiai Kaune ne- 
L-ojami lieka. Ištikrųjų, liko 
daug kas nebota, nepadaryta, 
nesmagu net apie tai kalbėti. 
Ką turime daryti, kad iš to 
beržyno ir eglyno išeitų vienas 
gražus miškas? Aš tankiai ma
tau plaukiant Nemunu dideles 
ekskursijas iš Kauno į Klaipė
dą. bet nematau ekskursijų at
plaukiant iš Klai|>ėdos į Kau
ną. Kaune turim universitetą, 
kurį Linko daug studentų iš
visų Lietuvos kampų. Aš ty- reikalai ir jų akys yra nu

kreiptos daugiau į Maskvą ar 
Varsa va, nes ir įstaigose 
daugiau kalbasi rusiškai, 
ne lietuviškai. Todėl keliu 
rę už tikrą susivienijimą! 
lio!

4 turim vieną valstybę, bet net 
įstatymų nesistengiame sude
rinti, subendrinti. Valdininkija 
yra valstybės ramstis, bet ar 
rasime krašto Direktorijoje val
dininkų iš Didžiosios Lietuvos, 
ar rasime Didžiojoj Lietuvoj 
valdininkų iš Klaipėdos kraš
to, nors čia yra gana daug pa
vyzdingų valdininkų? Toks val
dininkijos apsimainymas daug 
prisidėtų prie susiartinimo. Vo
kietijos vyriausybė, turėdama 
ją remiančių kunigų ir moky
tojų, vistik remiasi ir ant ki
tų valdininkų ištikimybės 
pritarimo. Bet pas mus yra vi
sai priešingai. Neturime čia nė 
kunigų, nė prijaučiančių moky
tojų, o yra labai daug valdi
ninkų neaiškaus nusistatymo, 
kuriems nerupi musų valsty
bės ir tautos gerovė. Yra į čia 
atsiųstų gana daug valdininkų 
iš Didžiosios Lietuvos, kuriems 
neapeina Lietuvos valstybės

ir

rinėjau, kiek jame yra klaipė
diečių ir radau vos vieną-kitą 
jaunuolį. Mano žiniomis, klai
pėdiečių mokinasi Kaune tik 
apie 10 žmonių. Jus, Klaipėdos 
krašto vadai, galėtumėt sura
sti galimybės siųsti savo jau
nuolius mokintis Kauno mok
slo įstaigose, musų universite
te. Žinoma, Kaunas turėtų pa
rodyti savo vaišingumą. Tas 
atšalimas veikiausia paeina nuo 
lo, kad vieni kitus dar per- 
mažai pažystame. Švęsdami ki
tas penkių metų sukaktuves, 
tai yra 10 metų Didžiosios ir 
Mažosios Lietuvos susijungimo 
sukaktuves, galėsime švęsti tik
ro susivienijimo sukaktuves. 
Laikai gražių romantiškų kal
bų praėjo,
susivienijimo 
gyvenime, ko aš 
linkiu.

tik 
tau-

reikia dabar tikro 
darbų pačiame 

nuoširdžiai ir

Direktorijos 
primindamas 

krašto

Kalba krašto 
narys Keizgys, 
kai-kuriuos Klaipėdos 
prie Didžiosios Lietuvos prisi
jungimo kovų ir laikinos val- 
džicH sudavy m o laikotarpio nuo- 
tikius. Del musų tautos valdy
bes buvo kiek apsirikta, sako 
kalbėtojas. Svetimųjų įtaka 
musų krašte vis dar tebėra di
delė. Su ginklu atgavome sa-

kad garantuoti visišką valny- 
l/ę, reikėjo daug rimtų darbi
ninkų, kurių mums truko ir 
trūksta. Tečiaus musų sieki
nius parėmė visuomenė ir ti
kiuosi, kad ji ir ateity tinka
mai rems. Kai dėl Mažosios ir 
Didžiosios Lietuvos santikių ir

buvo gana dideli, bet paskui 
jie sumažėjo. Juk mes esame 
tik dvidešimts dalis visos Lie
tuvos. Jeigu iš Kauno čia dau
giau lankosi, tai natūralu; o 
kai dėl klaipėdiečių 
irgi gana lankomės. .

tai mes 
šiai tik 
1921 m.
šventė,buvo Lietuvos Dainų 

tai iš 3,500 dainininkų-choris- 
tų, klaipėdiečių buvo 500,, — 
taigi septinta dalis visų daini
ninkų. Mes džiaugiamės, kad j 
čia buvo atsilankiusi Lietuvos 
opera, kuri parode augštai Lie
tuvoje pastatytą meną. Pagei
daučiau, kad ir ateity lanky
tųsi opera arba Kauno teatras, 
kas irgi nemažai prisidėtų prie 
musų susiartinimo.

Paskutinis kalbėjo Lietuvių 
Tautinio banko direktorius Juo- 
zupaitis. Tarp kitko jis pa
reiškė: Labai gerai, kad pri
sipažinta, jog trūksta gerų san
tikių ir nėra tikro susivieniji
mo, už kurį nesenai musų bro
liai savo kraują praliejo. Bu
vo pasiskundimų iš kalbėtojų 
pusės, kad jx?rniažai lankoiną- 
si; bet buvo atsitikimų, kad 
nuvažiavus svarbiais reikalais 
Kaunan, ne visada buvo ata
tinkamai priimti. Vokietija ir 
Austrija yra atskiros valsty
bės, bet stengiasi netik gyve
nančią abiejose valstybėse vo 
kiečių tautą suvienyti, bet sten
giasi suderinti ir įstatymus. 
O pas mus kas daroma? Nors

Krašto komendantas pulk. 
Įeit. Liormanas palinkėjo Lie
tuvos šauliams Lietuvoje ir čia, 
Klaipėdos krašte, geriausio pa
sisekimo. Orkestras sugriežė 
Lietuvos Himną, perskaityta 
gautus nuo kitų organizacijų 
sveikinimus ir tekgramas, ir 
tuo pietus baigėsi.

Vakare, kaip 8 vai., miesto 
teatre buvo koncertas su vai
dinimu, kurį surengė Klaipė
dos šaulių būrys atvadavimo 
sukaktuvių paminėjimui.

Buvo suvaidinta vieno veiks
mo Vidinio drama iš baudžia
vos laikų Lietuvoje “Ne sau 
žmonės”. Koncertinę dalį iš
pildė Vaičiūno vedamas Giedo
tojų Draugijos choras. Choras 
tarp kitko stebėtinai gražiai 
sudainavo Moniuškos Maldą iš 
kantatos “Milda”, bendrai su 
konservatorijos simfonijos or
kestru. Paskui sudainavo “Jau 
slavai sukilo“.

Teatras buvo pilnas publi
kos, nežiūrint J<ad buvo gana t....... ..
uugšta įžanga. (priimti

. Taip tai mes paminėjome lą ir atsispausdino visokių gar- 
Klaipėdos krašto atvaduoto-1 sinimų, kad prisiviliojus anie- 
jus. riikiečius j savo bakūžėlę. Prieš

♦ * ♦ j atplauksiant laivui su ameri-
Pasitarimas dėl tinkamo Ame- į kiečių ekskursijomis, p-iu Bal

tikes lietuvių ekskursijų pa
sitikimo ir priėmimo.
Sausio 16 d. įvyko Klaipėdos 

lietuvių organizacijų komiteto 
ir kooptuotų • narių pasitari
mas apie Amerikos lietuvių ek
skursijų pasitikimą ir priėmi
mu. C

Susirinkimą atvėrė komiteto 
pirmininkas Adofnas Brakas. 
Susirinkime dalyvavo laikraš
čių reporteris Ę. Gedgaudas, 
šaulių būrio vadas V. Gonai
tis, Tautinio Lietuvių banko 
direktorius Oliugaitis, Klaipė
dos Giedotojų Draugijos choro 
vedėjas A. Vaičiūnas, nuo Lie
tuvių Susivienijimo A. Kemė- 
ža, policijos orkestro vedėjas 
Radžiūnas, nuo “Aukuro” drau
gijos Stikliorius, nuo “Kultū
ros” būrelio A. Būdvytis, nuo 
“Keleivio” Redakcijos V. Gvaz- 
dinskas, nuo muitinės J. Auš
ra, miesto stoties atstovas, če- 
choslovakijos konsulas Reišys 
ir nuo gyvenančių Klaipėdoje 
amerikiečių kun. Bartuška.

Pirmiausia išklausyta prane
šimus komiteto, jau pereitas 
dvi vasaras veikusio priėmi
mui gryštančių per Klaipėdos 
uostą amerikiečių. Vienas ko
miteto narys pranešė, kad pe
reitą vasarą iš Amerikos į Klai
pėdą atkeliavo penkios lietu
vių ekskursijos, kurios atvežė 
apie 909 lietuvių. Viena eks
kursija vežė apie 75 keleivius 
į sovietiją. Amerikiečių pasi
tikimo ir priėmimo komitetui 
pavyko tris ekskursijas gražiai 
priimti. Komiteto nariams pa
vyko amerikiečius svečius pa
sveikinti ant laivo ir pasise
kė juos suorganizuoti ir pakvie
sti į “Ryto” viešbutį, kur bu
vo surengti pietus su muzika
liu ir dainų programų ir or
kestru; kalbėtojai gražiai svei
kino amerikiečius ir suteikė 
jiems daug visokių informaci
jų, ypač apie apsigyvenimą 
Klaipėdoje. Tai buvo gdras, ma
lonus ir priderantis amerikie
čių priėmimas.

Bet kitos ekskursijos liko 
suskaldytos. Mat Baltijos laivų 
tarnautojas Baltulius įsisteigė 
privatinį, neva amerikiečiams 

i “restoraną” — valgyk-

tunienė prisisamdo visokių “tar
nų”, su kuriais ji “fifty-fifty” 
dalinasi iš amerikiečių uždirb
tais pinigais už 
tarnavimus” ir

narys turi iš- 
formalę kvitą 

kam pinigai 
ar tai šaulių

įvairius “pa- 
“užkandžius”. 
“tarnai” dar 
išlipus iš lai
kam bary, kur

ant laivo, ar jau 
vo, ar mu i tynęs 
muitinės ir geležinkelio tarnai 
tvarko amerikiečių bagažą, ap
nyksta amerikiečius ir ima agi
tuoti, kiyl visi eitų į Baltunie- 
nės “restoraną“ valgyti. Atvy
ktiems į jos “restoraną” ame
rikiečiams Ballunienė pasako, 
kad “snapso” ji neduodanti, bet 
jeigu kas atsineša, tai ji neiš
varanti; o už pietus, jei jie ne
gardus, nemokėkite nieko, o jei 
bus gardus, tai po vieną dole
rį. Na, o broliai amerikiečiai 
sugryžę į savo tėvynę būna su
sijaudinę, kiti tuojaus pasisku
bina išsigerti, o jau išsigėrus 
širdis suminkštėja, tai už pie
tus kitas Baltunienei užmoka 
ir du dolerius. Paskiau, atsi
peikėjęs, keikia visą Lietuvos 
tvarką ir priėmimą kai pajun
ta, kad Klaipėdos Baltunienės 
“restorane” buvo brangus pie
tus. Kitas amerikietis pasako: 
“senovagan”, Amerikoje gauni 
pietus už 50c, o čia kainavo 
keli doleriai.

Taigi, kad amerikiečius pri
imti be jokio išnaudojimo-eks- 
ploatacijos, tai Klaipėdos lie
tuvių komitetas amerikiečiams 
priimti turi pasirūpinti, kad 
visi atkeliavusieji amerikiečiai 
būti) aptarnaujami šaulių orga
nizacijos narių ir kad ameri
kiečiai nė muitinėse, nė kur 
kitur nedavinėtų “kyšių”, nes Į

jie žino, kad visi tarnautojai 
gauna algas. Jeigu gi nori au
koti kokiam tikslui, tai pini
gus turi priduoti priėmimo ko
mitetui, kurio 
duoti aukotojui 
su pažymėjimu 
yra aukojami:
organizacijai, ar “Aukuro” kny
gynui, ar kokiam kitam tik
slui, kurį pats amerikietis nu
rodys. Ir tos aukos turi būti 
sunaudotos visuomenės labui, o 
no naudai privačių žmonių. 
Amerikiečiai gi su tais savo 
“kyšiais” čia tik demoralizuo
ja visus tarnautojus.

Ekskursijų gi vadams reikia 
išanksto pranešti, kad jeigu 
norės nunešti ant žuvusiųjų 
už Klaipėdos atvadavimą šau
lių kapų gėlių vainikus, tai ek
skursantai turi dar už kokios 
dienos prieš laivui atplaukiant 
į Klaipėdos uostą, sudėti pini
gus*, kokią dešimtį dolerių ir 
priduoti tuos pinigus ekskur
sijos vadui, kuris su komite
tu susitars ir nupirks-užsakys 
vainiką.

Amerikiečių priėmimo vieta 
turi būti lietuvių “Rytas” vieš
butyje, kadangi kitos lietu
viams prieinamos ir lietuvių 
vedamos vietos Klaipėdoje nė
ra. “Ryto” viešbutyje gi ant 
stalų yra kainaraščiai ir pie
tus čia kainuoja ne doleris, 
bet 2 litai 50 centų, — ame
rikoniškais pinigais 25c. Vieta 
yra švari ir smagi pasisėdėji-/ 
mui, yra užtektinai vietos ir 
prakalboms surengti ir visoms 
priėmimo iškilmėms atlikti. 
Kurie nori nakvoti, tai irgi 
gali čia rasti vietos nakvynei. 
Išėjus iš viešbučio sėdai į gat- 
vekarį, kuris nuveža amierikie-

(Tąsa ant 3 pusi.)

LABAI ŽINGEIDUS DALYKAS NAMŲ SAVININKAMS
Nelaukite iki sezonas prisiartins, nes kainos viso materiolo 

tikrai pakils. Jei jus manote budavoti arba taisyti namą, turė
tumėt tuojau tai daryti. Jei jus neturite užtektinai pinigų nu
sipirkimui reikalingo materiolo ir užmokėjimui jūsų paranku- 
mui mes galime jums duoti mėnesiniais išmokėjimais, net dve
jiems metams išmokėjimui.

Štai yra keletas specialų dėl tų žmonių kurie atsilieps į šį skel
bimą: 3 ply, No. 1, slate roofing, 168 ketvirtainių pėdų rau
donas ar žalias, vinys ir cementai, 1
roleliui ............ .......................................................
3 ply, No. 2, Slate roofing, 108 ketvirtainių pėdų, raudonas ar 
žalias, be vinių ir cemento, 
roleliui ...................................................................
Plaster board, No. 1 rųšies, 4x6 iki 4x10, 
pėdai ................................................ ........
Wall board, No. 1 rųšies, visokių mierų, 
pėdai ................................................... .

Porch Sash„ šviesų 2(4x5/2, 1%, su stiklais 1 C
kiekviena ................................................................

3c

5 cross panel durys $3 ir daugiau

Mes suteiksime užtektinai lentų ir stogui mote- į /ĮĮĮ 
riolo pastatymui 2 karų garažo už........... ..............

Atdara kasdie iki 6 vai. vakaro, o nedėliomis iki pietų.
Nieko nerokuojama už dastatymą

South-West Lumber Co
3456-60 Archer Avė.

Netoli Kobey. Tel. Lafayette 0115-0116

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

IS LIETUVOS Į KANADA
ant Kanados farnnt

1
100 svarą Dutcli Boy Wliite Lcud
1

Ateinant pavasariui Kanados farmoriai reikalauja daug darbi
ninkų. Tad dabar, yra GERIAUSIAS LAIKAS ATITRAUKTI 
SAVO GIMINES l KANADĄ. Nes uždarbiai 
yra geri.

Aš padarau visus dokumentus atitraukimui 
moterų ir merginų. Mano patarnavimas yra

EISENSTE1N BROS. & WILLIAMS
568 Koosevelt Kd.

2-ros dury h j rytus nuo JclTeruun St.

žemiausios kainos ant maliavų ir aliejų
štai yra kai kurie specialai dėl šių išpardavimo

galionas aliejaus .........................  98c
“ , ’ ’ ...............  $12.25

galionas varnišio ........................................................... . $1 ir dapgiau
galionas nialevos ......................................................... 1$ ir daugiau

Visas tavoras garantuotas
Kelias rakandą valytojo dykai prie kiekvienu pirkiniu 

už $1 ar daugiau

IMPERFECT IN ORIGINAL

Pirkit Sau Velykoms Rubus Dabar
SU DIDELIU SU TAUPUMU PINIGU

BANKROTO IŠPARDAVIMAS
$25,(100 vertės Olselio Rūbų Stakas, prisakyta išparduoti, kad užganėdinus 
kreditorius; bus išparduota 5600 siutų, virštutinių kautų, ©verkautų tiesiai 

publikai už 35% pigiau olselio kainų.
% miliono dolerių stakas ant dviejų aukštų, bus išparduotas pigiai

j Kanadą, dcl vyrų, 
teisingas, saugus ir 

greitas. Nes aš turiu daug metų patyrimą laivakorčių biznyje.
Taipgi parduodu laivakortes į Lietuvą ant visų laivų linijų ir 

ant'visų lietuvių ekskursiją Į Lietuvą. Sekanti Buitie America Li
nijos laivai išplauks iš New Yorko tiesiai j Klaipėdą.

Lithuania, April 17,
Estonia, May 2,

Lithuania, May 29
Estonia, June 16

V. M. STULPINAS
3255 So. Halstcd St., Chicago, III

Tel. Vidury 6122

ATIDAI SEIMININKIŲ!!!

SAMUEL HELMAN
Pardavinėtojai

PA1NTS, WALL PAPER, BKUSHES, VARN1SHES, ETC.
1121 So. Halstcd Street Phoiie Canal 5063

Išpardavimas Prasidės Subatoj,Kovo 24
Nauji pavasariniai siutai, viršutiniai kautai 

ir overkautai

Visi Pavasariniai Siutai ir Viršuti !■
$25 niai Kautai Dabar . . .

Visi Pavasariniai Siutai ir 
$30 niai Kautai Dabar

Viršuti- ’1 4M
Visi Pavasariniai Siutai ir Viršuti- $1 Q.85 
$10 niai Kautai Dabar .... JL

Visi Pavasariniai Siutai ir Viršuti- $9 0.85' 
$45 niai Kautai Dabar .... mv

Visi Pavasariniai Siutai ir Viršuti- $9 e.85 
$50 niai Kautai Dabar ....

Jaunuolių 2 kelnėmis siutaiVaikų 4 šmotų siutai verti
$12.50, dabar .... Jg gg verti $20, dabar gg

Atdara 
visą 
dieną 

nedėlioj
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ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO
(Tąsa nuo 2 pusi.)

tik

kur, norintiems,

tiesiai į geležinkelio stotį 
už 5c ir automobilį samdy- 
nereikia. Amerikiečiams ko

mitetas čia, ant vietos, patieks 
visas žinias
galima pirkti namus, dvarą ar 
ukj. Patarnavimas turi būti 
teikiamas sąžiningas ir kuoge- 
riausias, be jokio atlyginimo.

Lėšas spaudos išlaidoms pa
dengti komitetui turi duoti gu
bernatorius. Visas amerikiečių 
priėmimo darbas turi būti su
tvarkytas tuojaus; visi komi
teto pranešimai turi būti at
spausdinti ir pasiųsti Ameri
kon Lietuvos konsulams, kad 
konsulai įteiktų juos keleiviams 
duodant vizas. Tuose komiteto 
pi aliejiniuose turi būti sužy
mėta kiek Klaipėdos krašte 
vokiečiai parduoda dvarų, ūkių 
ir namų miestuose, kad ame
rikietis dar keliaudamas jau 
sužinotų kur kreiptis ir kur 
kas parsiduoda, 'lik taip mes 
amerikiečius patrauksime j 
Klaipėdos kraštą. O Čia ame
rikiečiams lietuviams patiks, 
nes čia laukai yra nusausinti, 
viskas auga, ūkių trobesiai gra
žiai įrengti, smagus gyventi, 
viskas kultūringa. Klaipėdoje, 
kaip ir Chrcagoje, yra vanduo 
namuose, yra skerdyklos, ga
gas, elektra, elektros gatveka- 
riai. Automobiliais važinėti yra 
lygus, kaip stalas, plentai. Mie
stuose namai procentuojasi 12 
nuošimčių, taip kad amerikie
čiams su doleriais yra labai 
patogios sąlygos apsigyventi ir 

smagiaus gy-
negu Amerikoje.
sutiko greitu laiku su- 
kitą komiteto susirinki- 
galų linai viską sutvar- 

Pirm. Rrakas dar pasa
kė, kad p. Baltuną už šmeiži
mą ir aidimą komiteto darbo 
ir šmeižimais demoralizavimą 
lietuvių, lengvai butų galima 
pašalinti iš Baltijos laivų kom
panijos. Bet yra gaila žmogaus, 
nes darbo netektų. Tad jis bus 
tik perspėtas, kad jis ekskur
sijų
nedemoralizuotų ir 
pėdos uosto vardo nežemintų. 

♦ * *
Nauja lietuvių politinė 

partija

daug gerinus ir 
venti

šaukti 
m a ir

neskaidytų, amerikiečių
kad Klai-

piusio 17 d. “Rytas” 
Klaipėdoje, galutinai susi- 

tvėrė Lietuvių Visuomenės po
litinė partija, kuri jau prieš 
pereitus Klaipėdos Seimelio ir 
miesto tarybos rinkimus buvo 
preliminariai susiorganizavusi, 
buvo atlikusi visus formalumus 
ir jau dalyvavo Seimelio rin
kimuose, pra vesdama atstovą 
Dr. Trukavą, lietuvių gimna
zijos mokytoją'.

šiame susirinkime tapo pri
imti Lietuvių Visuomenės par
tijos veikimo programas ir 
įstatai ir liko išrinkta parti
jos valdvba šiems metams: Dr.

viršininkas Au
kas Aušra, pir-girna

klys šiušelis, valdininkas Liau- 
teris. Kandidatais-pavaduotojais 
liko mažiau balsų gavusieji: 
uosto kapitonas Stulpinas, pa
što tarnautojas Kornekas, gu- 
be matūros referentas Dėdulė. 
Susirinkime dalyvavo virš šim
to žmonių.

Partijos tikslas yra 
ti lietuvių kulturinius 
nominius reikalus ir 
čia patogias sąlygas
tautinei kultūrai augti”.

Kad tai pasiekti, partija 
stoja už pilną prekybos ir pra
monės laisvę; pagerinimą ūkių 
ir ūkininkavimo 
rinkos užsieny 
tams; reikalauja 
ditą; tinkamiau
lies administraciją;

ipgin-

sudaryti 
lietuviu c

ir suradvmą v c

ūkių produ li
pa togių kro

su tvarkyt ša- 
reformuo

ti teismus; kad mokyklose bu
tų įvesta amatų mokinius; kati 
mokytojai butų valstybiniai nu
sistatę ir kad visose mokyk
lose butų mokoma ir lietuvių 
kalba.

Del bažnyčią partijos pro 
grame sakoma:

“Del savo tikybos niekas ne
turi nukentėti. Visos tikybos 
tvarko pačios savo tikybinius 
reikalus ir rūpinasi pačios sa
vo bažnyčiomis. Bet valdžia 
neturi prileisti, kad per bažny
čią tiesioginiai ar netiesiogi
niai butų varoma bet kuri Val
stybei ar Kraštui kenksminga

Darbininkų klausimu naujo
ji Lietuvių Visuomenės parti
ja sako:

“Partija stengsis į Krašto 
Direktorija, j Centro Vyria li

ti, kad vietiniems darbininkams 
nestigtų produktyvaus darbo.

“Darbininkai turi būti ap
drausti įstatymais nuo ligų ir 
nelaimių, aprūpinti jie ir jų 
šeimos senatvėje.

“Bedarbės metu 
turi būti šelpiami.

“Karo našlaičiai 
žeistieji turi būti 
Vyriausybės,
valdžios šelpiami”. 

♦ * ♦
Darbininku padėtis Klaipėdos 

mieste. Progos amerikiečiams 
Klaipėdos krašte.
Pereitų metų pradžioje Klai

pėdoje buvo apie 23 šimtai be
darbių, kuriems miestas mokė
davo bedarbių pašelpą. šių,

darbininkai

ir kare šu
tą i p Centro 

taip ir vietinės

bar, Klaipėdoje bedarbių yra 
tik apie 500 ir tai daugiausia 
senukai, ar karo invalidai, ku
rie vistiek nėra normalus, svei
ki darbininkai, šiemet yra pa
didinta pftšelpa bedarbiams, 
taip kad bedarbiai dabar gau
na daugiau. Senatvės pensijos 
darbininkams buvo mokamos 
jau nuo 60 m. amžiaus, o da
bar pensijos mokamos tik nuo 
65 m. Taigi kurie yra sulau
kę 65 m. amžiaus, tie gauna 
senatvės pensiją.

šiemet bedarbių skaičius dar 
labiau sumažės, o gal bedar
biai ir visai išnyks. Mat vasa
rio, kovo ir balandžio mėne
siuose daugumos vokiečių lai
kas gyventi Klaipėdos kra-

tis — važiuoti į savo tėvynę 
Vokietiją. Be to atsirado daug 
darbų prie namų statybos ir 
namų ta išimo, ko nebuvo ki
tais metais. Jau dabar, šal
čiams kiek sumažėjus, daug 
dirba prie mūrinių namų sta
tymo. Klaipėdos miestas jau 
baigia statyti didelius namus 
dėl 60 šeiminų. Pernai tuo lai
ku prie tų namų niekas ne
dirbo. Lietuvos centraline val
džia irgi skubiai stato mėsos 
ir šiaip konservų eksportui už
sienin šaldytuvus.

Dabar, kada keičiasi politi-

daug žydų pirklių iš Latvijos 
ir sovietijos ir perkasi čia na
mus. Todėl namai nuolatos 
brangsta. Mat žydai veikiai nu
jaučia kur yra biznio.

Pereitais keliais metais daug 
amerikiečių lietuvių pervažia
vo per Klaipėdą, bet dauguma 
į Lietuvą parvažiavusių tik pa
dangėmis vaigštinėjo, todėl ir 
nematėčia esančio aukso. Ki
tas dar pasako: čia nėra tokių 
augštų mūrų, tokių augštų dūm
traukių prie dirbtuvių, kaip 
Amerikoje, tai iš ko čia, gir
di, gyvensi. Bet kiek ameri
kiečių čia apsigyveno, tai visi 
yra labiau patenkinti, negu gy
venimu Amerikoje, nes čia nu
sipirkus namą už kokius $5,000, 
galima iš to namo pragyven
ti su šeimina. O Amerikoje 
turėdamas $5,000 vistiek busi 
niekas daugiau, kaip šapos dar
bininkas ir žmogus ne sau, bet

Kaip* žemė pasverti
Žemė tokia didelė, kad Apie 

jos sunkumą sunku ką nors 
pasakyti. O mokslininkai tvir
tai ir aiškiai sako, kad žemė 
sveria 6000 trilijinų tonų. Jie 
ne tik žemę pasveria, bet ir 
saulę ir visas žvaigždes, ku
rias akys užmato, šiuo tarpu 
kalbama apie tas svarstykles, 
su kuriomis pasvėrė žemę. Sun
ku pasakyti, ar mažos ar dide
lės tos svarstyklės, bet jos ran
dasi žmogaus galvoj.1 ,

Žmogus patyrė, kad ne vien 
žemė traukia žvaigždes ir žvai
gždės žemę, bet visi kūnai trau- 

l kia vienas antrą tam tikra jė
ga, kurios didumas priklauso 
nuo kūnų tarpusavio atstumo 
ir nuo jų masės didumo. Kad 
du šalia stovinti akmens vienas 
kitą traukia, mes nepastebim, 
nes jų masės, palyginus su že
me, yra be galo mažos. Bet 
kaip žemė traukia prie savęs 

„ , i kiekvieną daiktą, visi pajun-Guhma pilku ir dvarų, nes yra kam tik teko nuo kokios 
senų vokiečių, kūnų sūnus yra nws aukšte3n6s vietos nupulti. 
žuvę didžiame kare ir jie, B masi didumo ir traukia. 
dėl savo senatvės, parduoda I jgg03 tarpU3aves pri. 
dvaius ir važiuoja | Vokic- |(|aU3()nlyH)gs galima sužinoti, 

kokia jėga vienas antra traukia 
Dabar visokie vokiečių agen- du mums žinomos masės ku

tai iš Vokietijos veda slaptą nai. Taip pat galima sužinoti, 
agitaciją, kad vokiečiai neva- kokios masės vieiias iš dviejų 
žiuotų į Vokietiją, nes ir Vo- kūnų, kurių antro mase mums 
k lelijoje, 
tojų 
jaučio gyventojų prieauglio, da
rosi jau perankšta. Todėl vo
kiečiai savo slaptoj agitacijoj 
ir spaudoj rodo savo piliečiams 
gerovę Pietų Amerikoj, ar Ru
sijoj, kad tokiu budu paska
tinus savo žmonių perteklių 
emigruoti j kitas šalis, taipjau 
ir j Lietuvą. Ir jeigu tik Lie
tuvos valdžia liuosai įsileistų 
vokiečius, tai bematant vieton 
lietuvių amatninkų visur dirb
tų vokiečiai. Mat Vokietijoj 
pragyvenimas yra trigubai 
brangesnis, o ir be to žmonės 
yra apipinti tinklų tinklais vi
sokių mokesčių. Tik vienas da
lykas Vokietijoje yra pagirti
nas, — mokslas ir žmonių švie
timas ten eina visu smarku
mu. O susipratę gi ir apsišvie
tę vokiečių emigrantai gi vi
sur susiras sau gyvenimui ke-

Čia yra gerų ūkių su dides
niu ar mažesniu žemes kiekiu.

, delei didelio gyven- bus žinoma, o taip pat žinosime 
perviršio ir nuolat didč-1 vienas antro traukimo jėgą.

Taip apskaitliavę, kokia didu
mo jėga traukia žemė prie sa
vęs akmenuką ir pasverdami, 
sužinoję to akmenuko svorį, 
galima apskaitliuoti žemės ma
sę arba jos svarumą.

z

J. V. Barkauskas
Fotografas

Pasekmingai traukiame gru
pes ir pavienius. * Reikalui 
esant einam į namus. Musų 
kainos prienamos. Darbo ge
rumas užtikrintas — kviečia

me atsilankyt.
4090 Archer Avė.

Tel. Lafayette 0265
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DVIGUBAI VĖL.DVIGUBAI
tik PER penkis metus!!

Resterfield

^>0

MES pareiškiame savo širdingą 
jsitikinimų kad taliakai vartojami 
Chcsterfield cigaretuose yra geresni 
ir todėl puikesnio skanumo negu 
Lile kituose tos'kainos cigaretuose.

Liooett & M vers Tobacco Co.

Introd.ii___

Buvo daromos didžiausios pastangos au 
tomobiliij industrijoj iš pat pradžios Dvide
šimto Amžiaus ir tas dabar yra atsiekta vie
natiniame motoriniame kare—naujame Hup
mobile Century Eight. Hupmobile didžiuoja
si tuo karu ir tai yra šiame amžiuje didžiau- 
sis atsiekimas mechaniško tobulumo ir jo kai
na yra labai pigi dėl tūkstančiu 'Amerikos 
automobilių savininkų

Garsinkites Naujienose

Pasinaudokite Proga

Lenkijos, į Klaipėdą atvyksta

Iš priežasties Vlado Grabausko mirties, bu
vusio vieno iš savininkų Brisk Parlor Mfg. 
Co.’ jo dalį parlor setų išparduoda už labai 
nužemintų kainų* Todėl visi, norinti pirkti 
parlor setų, kviečiami pasinaudoti šia retai 
tepasitaikančia progų pirkti frontinius se
tus už labai pigių kainų

Brisk Parlor Mifg. Co
Barbora Urbaitė, vedėja 

3016 Archer Avė.
Biznio Tel. Lafayette 5053 

Rezidencijos Tel. Lafayette 8440 
Šventadieniais matyti pagal sutarimų

HUPMOfiLE
BALZEKASMOTORS 

HUPMOBILE 
6012 So. Kedzie Avė. 

Sales and Service

l'les PriilMpi i mąinus senus karus ant labai geru išlygų 
Parduodam vartotus automobilius įvairia išdirbysčių. (
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Juokai
M. Zosčenko.

Kepurė
(.Jubiliejinis feljetonas).

[“S.”J Tiktai dabarties pil
nai jauti ir supranti, ant kiek 
mes per dešimtį metu pažen
gėme į priekį.

Na, paimkime bet kurią mu
su gyvenimo pusę — lai yra, 
visame kame pilnas išsivysty
mas ir laimingas pasisekimas.

O aš, brolyčiai mano, kaipo 
buvęs geležinkelietis, labai aiš
kiai matau, ko pavyzdžiui, pa
siekta tame, galima sakyti, 
svarbiam fronte.

Traukiniai vaikščioja pirmyn 
ir atgal. Supuvę pabėgiai nu
imi). Semaforai sustatyti, švil
pukai švilpia teisingai. Na, sta
čiai, malonu ir nepavojinga va
žiuoti.

O pirmiau! Kad ir tais pa
čiais 19 metais. Būdavo važiuo
ji, važiuoji — staiga pilnas su
stojimas. Mašinistas, vadinas, 
rėkia iš (raukinio galvos, reiš
kia eikšckit, brolyčiai.

Na. susirenka keleiviai. Ma
šinistas jiems sako:

Taip ir taip, begaliu, bro
liai, toliau važiuoti dėl kuro 
priežasties. Ir jeigu, sako, yra 
kas užinteresuotas tolimesniu 
važiavimu — i šsi kratyki t j.š 
vagonu ir aida į mišką malku 
gaminti.

Na, keleiviai pasibara, pasi
vaipo, vadinas, nauji įvedimai, 
bet vis dėlto eina į mišką pjau
styti ir skaldyti.

Pripjauna meterį malką ir 
toliau važiuoja. O malkos, aiš
kus dalykas, šlapios, velniškai 
šnypščia ir blogai traukia.

O čia štai vėl prisimena at
sitikimas - tais 20 melais. Va
žiuojam mes tokiu kukliu lai
du i sostinę. Iškart staigus su
stojimas pusiaukely. Tučtuo
jau — trupučiuką atgal pasi
stūmė ir vėl sustojimas.

Keleiviai vadinas, klausia: 
kodėl sustojimas, dėl ko atgal 
stumiasi? Nejaugi, poncdie 
švents, vėl reikės eiti malku, 
o gal būt banditizmas vvsto- 
S) ?

Mašinisto padėjėjas savo:
Taip ir taip. Mašinisto 

kepurę nupūtė ir jis dabar
ties nuėjo jos ieškoti.

O pagadėlė buvo tą dieną 
iš tikro nesusipratusi — vėjas, 
lietus... i

Išlipo keleiviai iš traukinio, 
išsirikiavo ant pylimo. Staiga 
pamalė, mašinistas 'iŠ miško 
pareina. Nusiminęs toks. Išba
lęs. Pečiais trauko.

— Nėra, sako, neradau. Šu
nys ją žino, kur nupūtė.

Pastumia traukinį dar 5(M 
žingsnių atgal. Visk keleiviai 
susiskirstė grupėmis — ieško.

lž kokią dvidešimts minu
čių vienas kažkoks žmogeliūk
štis rėkia:

Ei, velniai, čionais! Ana 
ve, kur ji.

Matome, iš tikrųjų mašinis
to kepurė krūmuose kabo.

įteikė mašinistui jo skrybė
laitę, kažkas dar pasakė neil
gą prakalbą apie skrybėlių nau
dingumą, ir vėl visi •susėdo į 
vagonus.

Mašinistas užsidėjo savo skry
bėlaitę, špagatu prisirišo ją 
prie guziko, kad atgal nenupū
stų, ir pradėjo garą pusti.

Ir už pusvalandžio laimingai 
pasijudinom iš vietos.

štai aš ir sakau. Pirmiau bu
vo pilna suirutė geležinkeliuo
se.

O dabarties, ne tik kepurę 
keleivį nupus, ir tai susto

jimas bus ne ilgesnis vienos 
minulės. Todėl — laikas bran
gus. Keikia važiuoti.

(Vertė R.)

Akcinė bendrovė 
ir Barbutė

Su Barbute buvo visai su
sitarta, beliko (»it prie alto
riaus. Tik ar ją kas pamoki
no, ar ji gudresnė, nekaip ma
niau, — ėmė ir paklausė:

— O iš ko gi gyvensiva su
situokę?

— Ar įsimylėjusiems daug 
reikia? — atsakiau, meiliai j 
ją pažiūrėjęs. Bet tatai jos ne
nuginklavo. •

— Esi plikas kaip tilvikas, 
algelė ne kažin kokia. Ne, rei
kia kad pirma pūkais apaug
tum, tada ir prie altoriaus.

Taip man atpyškino, pi lėliu 
kryptelėjo ir į šalį atsisuko. 
Vadinasi, turi pirma pralobt, 
o ne, tai visai atsisuksiu.

Tai kad uždavinį uždavė! Pū
kais apsuk... O kur tų pūkų 
taip lengvai rasi? Pirma buvo 
kas kita: vienas daiktas išvežt 
būdavo draudžiamas, kitas 
įvežt, tai apsisuksi ir gauni 
koncesiją (leidimais tas kon
cesijas vadindavo) arba ir be 
koncesijos viena įvesi, kita iš
veši - žiūrėk, jau ir yra šis 
las. O dabar, kur tu pūkų gau
si?

O reikia gaut, būtinai rei
kia, nes Barbutė gal visai at
sisukti

Ilgai galvą laužiau, bet lau
žiau ne be reikalo. Sugalvojau 
įsteigt akcinę bendrovę ir pa
sidaryt jos direktorium.

Tik kokią bendrovę, ką eks- 
pluotuot? Pirmiausia, žinoma, 
akcininkus, l>et paskui ką?

Vieną vėjuotą dieną man 
staiga nušvito galvoj:

Valio, steigiu bendrovę vė
jo jėgai naudoti! Bet pirma 
reikia gerai ištirti, kaip tie vė
jai Lietuvoje pučia ir kaip vė
jas pakinkyti. O dar pirmiau 
surinkti akcininkų, nes l)e ak
cininkų pagalbos ir maišo vė
jui gaudyt neįsigysi.

Sumanyta, padaryta. Paskel
biau bendrovę, paleidau rekla
mų, daug žadančių, patrioti
nius jausmus žadinančių. Pa
plūdo akcininkų, tik spėk ak
cijas spausdint.

Kaip atsirado akcininkų, su
sidarė bendrovė, aš pasidariau 
jos direktorium.

— Na, Barbute, ką manai? 
paklausiau tada.

— Greičiau prie altoriaus! 
— atsakė.

Taip ir padarėva. Tuojau prie 
altoriaus, o nuo altoriaus tie
siog į užsienį.

Pasibastę sugrjžova ir ėmiau 
galvot planuot. Uždavinys ne
lengvas, užtai dėkingas: algą 
jau kelis kartus sau pakėliau... 
Tiesa, akcininkų kapitalas vis 
mažėja, o vėjo dar vis nepa
sižabojau. Teks papildomųjų 
akcijų leist, o savo nepaliau
siu siekęs iki paskutinio akci
ninkų lito! A.

[“S-va”]

Duona su duona susitiko
A r onai 

draugas, 
aš rytoj išduodu mano dukre
lę už vyro?

— Taip.
— Ar žinai, kad aš jai duo

du 100,000 kraičio?
— Taip.
— Bet, matai, aš neturiu 

daugiau, kaip 50,000. Ar ne
galėtum man paskolinti trūk
stančias 50,000?

sako vienas jo 
ar žinai tu, kad

Aš išpirkau kaip tik visus ma
no vekselius ir pats sėdžiu ant 
pupų! Bei aš galiu tau duoti 
gerą rodą.

J<ada notaras reikalaus 
šimtą tūkstančių litų kraičio, 
tu ištraukęs iš kišeniaus tavo 
penkiosdešimts tūkstančių ir 
padėsi juos ant stalo prieš veid
rodį: penkiosdešimts tūkstan
čių iš pryšakio ir penkiosde
šimts veidrodyje sudaro 
visa šimtą tuksiančių.

— Oi -- vei, aš jau 
jau apie tai, bet mano
mei aš kitų pinigų ir neturiu, 
kaip tik tuos kurie veidrody
je. Aš maniau, kad tu mano 
dukterį vesi. Pukmuras.

ir gi

galvo-
nelai-

įgimtas komersantas
Vienam rusų pėstininkų 

talijone buvo kareivis. Izaakas 
ir pasielgė labai narsiai laike 
atakos prieš vokiečių apkasus. 
Pulko vadas pašaukė jį ir sa
ko:

lia

— Izaakai, tu pasielgei kaip 
didvyris. Turi būti apdovano
tas. Nori gauti medalį arba 100 
rublių?

— Dovanokit ponas pulki
ninke, norėčiau duoti jums pa
siūlymą, prabilo žydelis.

— Kiek kainuoja medalis?

sako Izaa-
kas, — duokit man medalį ir 
devyniasdešimta penkis rub
lius.

Prie kinematografo durų \

— Kur gi jus lendat su kū
dikiu? Ar nematot? “Vaikams 
eiti draudžiama?”

— Pirmiausia, tai ne kūdi
kis, o Dievė koronė, o antra 
— jis ir neina, bet aš jį nešu.

Pamokė
Kunigas uždavė žmogeliui 

“pakiltą” kasdien sukalbėti po 
50 kartų.

Rytojaus dieną įeiną kuni
go kambarin griešininkas:

Tegul bus pagarbintas!
— Ant amžių amžinųjų. 

Amen. — nuobažnai atsakė ku
nigas.

— Tegul bus pagarbintas,..
— Ant amžių, — susirau

kęs pratarė kunigas.
— Tjegul bus pagarbintas, 

— vėl tarė griešininkas, paėjęs 
arčiau kunigo.

— Ką, tamsta, ar kurčias 
esi? supyko kunigas.

— Mat, kunigėli, tamsta tik 
keletą kartų pakartojęs tą pa
tį — supykai, o kaip Dievui 
nesupykti, girdint mano maldą 
kasdien po 50 kartų?

Kunigas susiprato ir dova
nojo žmogeliui “pakutą”.

Aliv-riukštis. .

Kanonais pagrįsta tiesa• •
— Jonai, ar tu žinai, kam 

krikščionys taip uoliai steigia 
vienuolynus?
/ — žinau. Nes Kristus pasa
kė savo pasekėjams: “Vaišin
kitės ir dauginkitės žemėje”.

I. Suvargęs.

Ne lauktas daiktas

Nu, brangusis, kaip žmo
nos sveikata? Praeina paraly
žius?

Taip. .
O kurias dalis pirmiau-

— Liežuvį.

Teisme
— Tamstą vyras muša?
'— Taip. Ir vakar sudavė.

Kurion vieton?
O ponas teisėjas vedęs?

— Taip.
— Tai prašau nuošaliau, pa

Mandras pasikalbėjimas
— žinai, ir aš jau galutinai 

įsitikinau, kad musų tauta ma
ža kuo tesiskiria nuo Skandi
navų tautų...

Būtent?
— Gi, pavyzdžiui, rodosi, 

pernai švedų parlamentas 
naikino visus ordenus savo
ly, o mes šiemet ir be parla
mento juos tik dabar įsistei
giame...

tik
pa- 
ša-

Šeimyniškas pašnekesys
—- Mano brangusis, gražus 

rūbai moteriai yra taip pat rei
kalingi, kaip rėmui gražiam 
paveikslui.

— Sutinku, mano miela, bet 
turiu prisipažinti, jog dar ne
su matęs paveikslo, kuris bu
tų kas savaitę dedamas į nau
jus rėmus.

šeštadienis, Kovo 24, 1928 -------- ------ <
Iš sovietų jumoro:

Viršininkas: Ar šian
dien krosnys nekūrentos?

T a r n a i t ė: Kaip gi, kū
rentos.

Virš i n i n k a s: Ko gi vi
si valdininkai dreba? X %

T a r n a i t ė: Mat tamsta atė
jai.

Nedagirdo
Ir kaip jis galėjo tą 

latiną gauti?
- Žinoma, per pažintis, ne

škar- MALT TŪNIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

stos

taip
i gerą

Tarp literatų
Nu, sveikas, sveikas. Pa

sirodo, esi nejudomojo turto 
savininkas!

— Kas dar do išmistas?! Kur
gi tas mano nejudinamas tur
tas?

Tarp kūmučių
O kaip gi begyvena tam- 
cluknle, ponia Jurgienė?
Dėkų, dūku. Ištekėjo ir 

laimingai. Ir gavo tokį 
vyrą, kad nei apsakyti,

nei aprašyti negalima. Ir gul
do, ir kelia, tiesiog ant 
nešioja.

Ką besakai! lai 
daiktas šiais laikais. O 
ar turi?

Ale kur tau! Pirmą sa
vaitę po šliubo.

ranki!

retas

O gi “Spaudos Fonde”, 
pasirodo, esą sukrautos tavo 
knygos, kurių niekas nejudi-
nas.

Nuraminimas
—Labai aš tamstos prašy

čiau nelįsti prie mano dukters, 
’ nes jinai jau turi sužieduotinį.

Buk ramus, tokių daiktų 
aš jai visai nesiūlau.

Koks tėvas, toks sūnūs
Vienas miesto pilietis turi 

akušerę žmoną, kuri varo di
delį biznį. Tasai pilietis nieko 
neveikia, tik vaikščioja po res
toranus, kliubus, bilijardus ir 
kitas pasilinksminimo įstaigas, 
jo sūnūs liko tretiems metams 
antroj gimnazijos klasėj. Tė
vas užpykęs klausia sunaus.

— Kas bus iš tavęs, vaike, 
kad nenori mokvtis. Ka veik
si, kaip užaugsi?

— Vesiu akušerę — atsakė 
sūnūs.

Tamprus ryšiai
— O jūsų valdyba palaiko 

ryšius su kaimu?
— O kaipgi? Dar vakar pir

mininkas paršeli iš kaimo ga- 
vo-

LAIKAS PADARYTI PERMAINĄ

IšrinKite

HENRY R. SCHWARZEL
REGULERIŠKAS DEMOKRATIŠKAS 

KANDIDATAS I

KOLEKTORIUS
Kad pegerinti Cicero, balsuok už 

PILNĄ DEMOKRATIŠKĄ TIKIETĄ 

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

------ ----- - ------- -------------- ------------ ■-----—. .

Jis yra rekomen- 
duojamas per |

Dr.B.McNicholas
groserninko r.rba aptiekoriaus, jeigu jie negali

Del žindamų moti
nų. Nei vienas ne
gali būti be

MALT TONIC’Ū
arba

Extra Pale Alaus

Prašykite savo 
suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus,
3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627
Ll—------ . ■ — ------ --- ------.....

Visada
I •/ *•

Nauja Padangė Automobiliui

HUDSON

$1250
1265

1325

NEW
HUDSON PRICES

118-inch chassis
Coach
Coupe

(Rumble Seat $30 extra) 
Sedan ...

127-inch chassis
Standard Sedan • !
Custom Victoria - 
Custom Landau Sedan 
Custom 7-Pass. Sedan

AR priett f.o.b. Dttroitf 
plūs war txclse tax 

can pay for cart out of lncom« 
at louiett availabte charge far 

int«rei(, handling and
Injuranct

$1450 
1650 
1650 
195t

Hudson-Super Six turi lietuvių

Hudson vadovystės pastovumas yra pildymu sa
vo svarbiausios užduotės, pasiryžimo ir įprati
mo — kad visada vadovauti vertybėje.
Todėl jis buvo pirmu karu, nebrangiai nuper
kamu, kuris davė tikrai didį pastovumą, tykų 
ėjimą ir užsitikėjimą — viską ko šiandien yra 
geidžiama.
Todėl jis buvo pirmu davėju Amerikai uždary
tų karų, tokių vertų pasigėrėjimo karų kaip va 
— Town Car ir Seedster.

The Coach — Hudson išradimas — privertė fab
rikantus daryti vien uždarytus karus.
Super-Six principas ir taipgi išradimas panau
dojimui eikvojamos šilumos yra dviems didžiau
siais mums žinomais patobulinimais pajėgą var- 
tojančiame pasaulyje.
Naujo Hudson Super-Sixes puikus išrodymas ir 
turtingas j puošnumas yra perviršyjančiu pir- 
mesnius garsių Super-Six maširios puošnumus.

departamentą, K.uomet jus atsilankysite į pardavimo, kambarį 
reikalaukite lie tuvio pardavėjo.

Klauskite M r. Montvid

Hudson Motor Companj of Illinois
2220 South Michigan Avė., Phone: Calumet 6900. Atdara vakarais.


