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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Kaune Esanti Paskelbia 
Afsiausties Padėtis

Esą gręsiąs konfliktas tarp Plechavičių 
remiančios kariuomenės bei Voldema
rą remiančių Lietuvos Šaulių ir * eleži- 
nio Vilko’. - Lietuvos Atstovybė neigia 

-------------\/ Lietuvos Pasiuntinybė 
Amerikai neigiasaviškis Daily Mail korespon

dentas praneša, kad pabėgėliai 
iš Kauno pasakoją, jogei [laiki
noj
paskelbta
Esą kiekvieną valandą laukia
ma susikirtimo tarp dviejų sa- 

\ vanorių karinių organizacijų, 
būtent tarp, Lietuvos šaulių ir 
“Geležinio A’ilko,“ kurios re-

Lietuvos • sostinėj csbnti 
apsiausties padėtis.

Voldemarą, ir regula rėš kariuo
menės, kuri pritarianti gen. Ple
chavičiui.

[Telegrama Naujienoms]
NVASIII-NGTON, D. C., vks.

2. — Kyšy su užsieniu spaudoje | 
paskelbtomis žiniomis de] taria
mojo suokalbio nuversti Lietu
ves vyriausybę ir štabo virši
ninko Plechavičiaus bei kitų ka
rininkų areštavimo iš Kauno 
oficialiniai pranešama, kad to-1 
se žiniose nėra nė vieno žodžio

Lietuvoj Pasiutinybė 
Amerikai.

Kaukaziečiai, pami
šė iš bado, galabija 
sovietu valdininkus

Gijžęs iš kelionės vokiečių in
žinierius pasakoja, kad ba
daujantieji kaimiečiai valgo 

žmogieną v,

BEJU.YNAS, vas. 3. - Vo
kiečių inžinierius Hanš AVege- 
ner, kuris ką tik <grįžo iš Kau
kazo, perkeliavęs per aukštuo
sius kalnus iš Vladivostoko i c 
Tiflisą, pasakoja baisių istori
jų apie žmonių hadą, nepapras
tus šalčius, sovietų valdininkų 
suktybes, galvažudybes ir kary 
balizmą.

\Vegener pasakoja:
“Mes išvykome iš Vladikav- 

kazo pašliaužomis Naujų Metų 
dieną, pasiėmę geroką naštą 
maisto, kadangi Vladikavkaze, 
mus įspėjo, jogei pakeliui mai
sto bus sunku gąjjH. Po ilgos 
kelionės,
kaimelį, pamatėme, kad daly
ko butą dar blogesnio, nei mes 
galėjome 
jai buvo 
mes per 
turėjome
šautuvu rankoj, 
nuo užpuolimo.

“Kazbeko valsčiuje buvo di
džiausias trukšmas. Įdūkę gy

ventojai kaltino vietos sovieto 
^omisarą, kad jis slaptomis iš
bardavęs valdžios maisto ir ki- 
m reikmenų išteklius, kurie bu- 
yo skirti badą* kenčiantiems 
hnonėms. Komisaras, kuris per 

; tris dienas slapstėsi, dabar bu- 
Ąvo rūsčių kalniečių surastas ir 

J /atvilktas Į rinką.
“Nežiūrint baisaus speigo, 

, komisaras buvo nurengtas pli
kai ir priverstas bėgti ‘per Se

kai pasiekėme pirma

lioti. Gyvento- 
žadėję, jogei 
pasimainydami

stovėti
idant atsiginti

ORHSr
Chicagai ir apielmkei federa 

linis oro biuras šiai dienai pra 
našauja: 
'vkili būt sniego; nedidelė tem

atiniam!; vidutiniai 
lytų vėjai.

iraturos buvo vi-
rytų ir pi

Vakar te
liūtiniai 33c F

šiandie saulė tėka 7:01, lei
džiasi 5:07. Mėnu teka 3:25 
jyto.

Chicago, III., Pirmadienis, Vasario-Februaty 4 d., 1929
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\ 1A nite and l'acttic rimtol 

Kabulas, Afganistaųo sostinė, kurį užėmė sukilėliai

'r? •?•: į: :<>• /.

K

Del stiprios žiemos “"Š“Xmi 
alkanų vilkų gaujos 

puola kaimus
lę vyrų ir moterų, kurie bėgan
ti pliekė rimbais. Valymas “pež 
šeringą’ tęsėsi bent‘dešimtį mi
nučių, kol nelaimingas komisa
ras susmuko ant žemės. Ketu-! 
rio« moterys šoko prie jo ir į : 
gulintį kūną susmeigė savo pei
lius.

“Paragavus kraujo, minia 
troško jo daugiau. Ji puolė vie
ną policininką. Bet už jį užsi
stojo vienas aukštas kalnietis, 
kuris, matvt, tuiėjo įgyvento- lopšio dti kūdikiu
juose didelės įtakos, 
įlinkas ištruko.
sumušta^

“Mes radome 
vaišingą vietos

Bcvnijoj 
mus, 
lopšio,

ir poli ei-'; 
nors ir gerokai

No. 29

LIĖTUVOS ŽINIOS

Arklį rado miške pa*ę 
smaugtą; žmogaus 

neranda \

vilkai, jsigavę j na- ; 
sudraskė, /pagrobę iš 
du kudikins

ELKHOBN, Wis, 
čia pciieija, sulaikė 
Ii su 135 I *Automobilio

Įninkąs J. ('. Salyer tapo arės-1 
luotas. i.Salyer, 28 metų am
žiaus, pasirodė esąs protestouų 
kuniii’o sūnus. Jis pasisakė al
koholį gabenęs iš Chicagos i s.> 
vo namus La ('.rosse.

“Šito Afganistane bijoma 
teroru įsigalėjimo

KAUNAS. MendAis Fai- 
Inas, gyv. Vilijampolėj; \ltvar
ko g-vėj, prieš Kalėdas X^yyko 
su arkliu pakinkytu į vienkin- 
kj vežimėlį prekiauti provinci
joj. Išvaži.vo į Raudondvario, 
Čekiškės ir Vilkijos valsčių apy

linkes ir nebegrįžo. Prie savęs 
turėjo apie 1000 litų pinigų. Be
tyrinėdama ir beieškodama kri
minalinė policija dingusio Fai- 
no rado Nocenų miške netoli 
Netonių ir Miškinių kaimo, 
Raudondvario valse, arklį pa
smaugtą ir paslėptą miške ne
matomoje vietoje. Kiek toliau 
nuo arklio taip pat rado ir jo 
vežimą. Reikia manyti, kad Fai- 

api- 
lavo-

nas nežinomų piktailarių
11 žmonių žuvo sniegui Plf^as ’y nužudytas. Jo 

nugriuvus nuo kalno Įno ,esk()j,mas Ujamas.

galonais 
ir alkoholio

automobi- 
alkoholio. 

suvi
Sosto uzurpatorius areštavęs 

daug buvusių Amanullos val
dininku ir ministeriu v *

MASKA A, vas. 3. v. .T žinių
Sovietų e ,

agentūra T'ass praneša, Suimta organizuota 
rusų Turkestane, netoli gių ir plėšikų gauja 

Alma Atos, Trockio trč- --------— )

va-

3. Išbadėję vilkai, sniego pū
gų ir šalčio genami iš savo lin
dynių kalnuose, šioje apygardoj 
ėmė užpuldinėti kaimus ir tero
rizuoti gyventojus. Iš Bihačo, 
B< unijoj, praneša, kad vilkai, 
įsigavę į vienus itmiius; pasi- 

i ir
Diktatorius aeroplanu išlėkęs į 

Vąlenciją bandyti sukilimą 
patrempti

Ispanuose iš naujo 
kilęs maištas

teroro

ku ris 
kaip

nuo
mimo vietos, sniegynui nugriu- 
vus nuo kalno buvo užmušti 
vienuolika žmonių.

juos sulijo.

Vilkai apniko Mol
daviją

Bl’CILA RĘSTAS, Rumunija, I 
vas. 3\— Moldavijoj išbadėju-;

prieglaudos pas 
daktarą, kur? 

tačiau galėjo mus pavaišinti tik 
karštu vandeniu, nes nieko ki
to m turėjo. Bet mes turėjome 
arbatžolių, ir daktaras pasisa
kė, kad ai batus jis jau per tris 
savaites nebuvo ragavęs.

“Kai aš prisiminiau baisia . . . , , ....
scena rinkoj, daktaras pasakėtkur T* sutrukite sus-tsiekunų..aeroplanu 
“Tai nieko. Per pastaras < 
savaites vien šioje apygardoj 
šešiolika sovietų valdininkų bu
vo nugalabinti!

“Valdžia, matyt, daro, ką ga- j 
lūdama, kad pristatytų maisto, 
bet kad keliai užversti, tai vie
nutėlės transportacijos priemo
nės yra tik aeroplanai ir moto
rinės rogės. Bet rogėms persi
risti per kalno kaukaras tarp 
Dušeto ir Kazbeko yra tiesiai 
negalimas daiktas.

“Dūšele dalykų padėtis buvo kus drebėjimas
kiek ramesnė, kadangi dienų T.„|žikist.,ll() ,kl.rtite, 
prieš tai į čia buvo 
visa virtynė motorinių 
atgabenusių ne tik maisto iš
teklių, bot ir nemaža policijos, 
kuri, kąi aš atvykau, neramu- 
mų>*tfuvo jau gerokai apmalši
nus. ‘Čekus’ nuovada buvo kim- 
štinai prikimšta kalinių, kurių 
turpe man parode kc-turioliKų 1 
asmenų, kaltinamų dėl valgy
mo žmogienos. Vienas vyrajk’ir 
moteriškė buvo kaltinami dėl 
suvalgymo jauniausio savA vai
ko.

“Tarp Dušeto ir Mcscheto

LONDONAS, vas. 3. — Tele
fonu gautas iš Madrido prane

šiu vil'klį gaujos puola kaimus, Šimas sako, kad Ispanijoj vėl 
ieškodamos maisto. Gyventojai kilo rimtų neramumų.
bijo dagi iš namų išeiti. Viaioncijoj įgulos vadas atsi-

Krašte siaučia dideli speigai, sakęs klausyti diktatoriaus įša
li smaukius sniego pūgos kai kymo, ir gen. Primo de Rivera 

i išlėkęs iš Madrido
į Bucharestą traukiniai ateina maišto patrempti.
nuo penkių iki penkiolikos va- Madride karaliaus rūmai esą 

lojalių kariuomenės dalių ir po
licijos seiigimi. Laikraštininkai 
esą Jš tolo neprileidžiami prie 
rūmų.f Žemės drebėjimas 

r centralinėj Azijoj
Tadžikistano krašte, palei Af

ganistaną, drebėjimas sunai
kino keletą miestelių

KAUNAS. Naktį gruodžio 
mėn. iš v22 j 23 d., 1928 me
tų'A. Panemunės policiją palei 
Vaišvyilavos dvaro mišką to 
pat valsčiaus pas Vytautą Ori- 

Moterims nėr balso pub^u??iškalini Praną Kulisauską paei
nantį iš Erlėnų kaimo, Salantų 
valsč., Kretingos apskrities, ku- 

isjvies- joms eSij geriau žiūrėti namų, Į ris nuo pabėgimo dienos darė 
i nekad maišytis į politikos stambiausias vagystes ir plėši- 

užėmė dalykus mus Policija suėmusi šį pakta-
chanas -------- — dai.j |r vescĮama tardymą išaiš-

Vengrija, kino, kad šis piktadarys “dar- 
vi- bavosi” plačioje apylinkėje tam 

vakar tikroje organizuotoje gaujoj, 
pareiškė parlamente, kad vy- kurioj dalyvavo Vyta/itas Ori- 
r:ausybė esanti priešinga su- nas gyv. Vaišvvdavos kaime, 
teikti moterims balso teisę. Nors A. Panemunės valsčiuje; Motie- 

j vyriausybė labai gerbianti mo- jus Efbašauskas ir Juozas Ulac- 
kas abu gyv. Pomoterių kaimo, 
Pakuoniu valse., Mataušas Čes- 
na gyv. Dvylikių k., Pakuonio 
vai.; Zigmas Milašauske.s gyv. 
Paliuonos k., A. Panemunės 
vąlsč., ir Antanas T'amo.ševičius 
g^v. Tursonų k., A. Panemunės 

>. 3. — Iš Paler^ valse.
praneša, kad ne- šie piktadariai veikė gink-

teisės Vengrijoj• —__

KARACHI, Imlia, vas. 3. — 
Praneša, kad Afganistano sosto 
uzmipatoriaus, Bąšos Sakao, įsa
kymu tapę areštuoti daug aukš
tų buvusio karaliaus Amanullos 
valdininkų, jų tarpe ir buvusie
ji ministeriu kabineto nariai.

Krašte bijoma 
patarimo.'

Basa Sakao, 
Amanullos sostą
llabiibulla, valdąs su geležine BUDEPEŠTAS 
ranka ir prievarta veržiąs pi-'vaS- 3. Belą’szitovsky, 
nusus iš turtingesnių gyventojų, ,|aus 1,tilkakl minjsteris, 
kad galėtų savo armiją išlaiky
ti, su kuria jis tikis atsiginti : r:,ail8ybe esanti priešinga 
nut) savo priešų. .

teris, tarfau ji.mananti, kad jos 
Smerkia Japonijos geriau esą likę žiūrėti namų, o 

politiką Kinams ne mi,išytis polAikoje-

Buvęs ministeris sako, 
if dėl vyriausybės klaidų 
\ japonų žuvę

kad 
daug

Italų miesto galva pa
salomjiudaigotas

ROMA, 
mos, Sieil 
žinomi puolikai nušovė, iš pasa-Uuoti Kauno apskrity ir kitose 

. apylinkėse. Išplėštąjį turtą ap-
Septynios kulipkos 'buvę saugodavo ir visuose piktadarių 

reikaluose pagalbą teikdavo Jo- 
u ________________________nas Grinas. Išplėštasis turtas^yirausybe dėl |os stip- , , , 1 , ...- - shi(|e INDĖNŲ MOKYKLA SUDEGĖ buvo parduodamas tam tik-

luu-a sake, kad Tsiaane daug riems pirkliams vertelgoms,
japonu buvo apiplėšti ir nužu-l Sa.sk/ Kanada, vas. Visi išvardint! piktadariai
dvti dcl to, kad Japonijos vv. 3.^F*ilnnichygaisras sunaikino 10 asmenų - suimti ir patal- 
riausybė darius- nedovanotinų indSn1 mokslų, padaru apie pinti Kauno sunk.ųjų darbų 
klaidų, ir užuot evakuavus ja- S25tl,000 nuostolių. , kalėjimam 
ponų gyventojus iš Tsinano, 
siuntiis ten kariuomenę. Tuo 
___ i ji baisiai suerzinus kinie
čius. Jis nurodė į Nankino in
cidentą, kur japonų gyventąja!

j)r i nenukentėjo, nes ten nebuvo 
japonų kariuomenės kiniečiams 
erzinti. Anglija ir Amerika ne- rst i ii n t tįsios savo kariuomenių j 
Tsinaną, ir tų kraštų piliečiai 
ten nė kiek nenukentėję.

TOKIO, .Japonija, vas. 3. —
Ponų bute baronas Shidehara, . .
buvęs užsienio reikalų ministe- Vita Miesto buimistrą Peiri-

Madridas prisipažįsta, kad k ras- rįs pjrmesniuose trijuose kabi- cone‘ 1 • - 
te neramu ntetuose, aštriai kritikavo da- i R suvarytos.te neramu

MADRIDAS, (Ispanija, vas. 3. i ,
Oficialia pranešimas skelbia, t r*os P°I*LL°s 

ka dėl kilusių rimtų neramumų Į 
Valencijoj vyriausybė nutarus 

•Smar- imtis energingų priemonių mai- 
,..... -..... .......... ............. , įvykęs štininkaąis suvaldyti.

kadangi dieną |Ta(Jži,kistlllU) lkn^le> eentrinėj
lu Azijoj palei Afganistaną, sunai 

logių, kjn0 keie(y miestelių. Sukreti 
mai tęsėsi dvidešimt minučių.

MASKVA, vas

kente, Kokande ir Samarkande, 
kuriuose taipjau buvo gadinta 
namų.

a v« j siumAmžinos taikos su- bUdu 

tartis reichstage
BERLYNAS, vas.

Stresemann Vokietijos užsienio 
reikalų minisiteris, valkai- prista
to reichstagui ratifikuoti Brian- 

ČechoslovaklJ ministe- <l<>Kellot'g'o karų atsižadėjimo
ris pirmininkas pa

sitraukė
PRAHA, vas. 3. — Antonin 

mes matėme sudužusį per snie-jSvchla,. Cechoslovakijos minis'- 
go audrą aeroplanų. Aeroplanas teris pirmininkas, vakar iš savo i 
buvo apiplėštas, o piloto ir me- vietos rezignavo. Priežastis --' 
chaniko kūnai buvo alkanų 
stiečių nusigabenti.’’

paktą.
Paktas tapo perduotas užsie

nio reikalu komisijai, kuri su
sirinks antradienį. Manoma, 
kad paktas bus dar šią savaitę 
patvirtintas.

9 vienas šeimos nariai 
žuvo ugny

KATASTROFINGAS BUŠO
AUTO SUSIDŪRIMAS

. Priežastis — 
vai- nesveikata. Naujam (kibenetui 

sudaryti prėzdentas Masaryk, 
pakvietė, karo ministerį Franti-

Nubaudė mokyklos 
principalą už 

mušimą

------------ : SFjIJMA, Ala., vas. 3. — Va-
PORTSMOUTH, N. H., vas. kar, nukritus netoli nuo čia ae- 

3. — Paša ži erių i am busui susi- roplanui, užsimušė pilotas Ray 
dums su dideliu automobiliu, jgaffold ir jo pasazierius 
15 paoažierių buvo sužeisti, o well ^Reynolds. Nelaimė 
episkopalų vyskupo Brewstero ko dėl aeroplano sparnų 
žmona užmušta. žimo ore.

j OROWN P0INT, Imi., vtis.
3. — Kriminmlini-s teismas nu-

BUGHANON, W. Va., vas. 3.
Gaisre, kuris praeitų naktį! 

sunaikino čia vienus gyvenamus 
namus, žuvo devyni esmenys, 
visi vienos šeimos nariai. Sn- 

Idegė Pete Fines, jo žmnoa, jų 
šešetas vaikų ir viena jau ište
kėjusi duktė su savo kūdikiu.

Barn- 
atsiti- 
n nin

iiti

bandė kalėjimu Gary aukštes
nės mokyklos principai^ E. 
Spauldingą, kaltinamą dėl mu
šimo mokinių. Spaulding jau 
pirmiau buvo du dartu areštuo
tas už mokinių plakimą.

Pavogė iš pašto $5Q,000

LONDONAS, va*. 3. -- Clar- 
ken>weUyiŠ Mouint Pleasant paš
to pavogė registruotų siuntinių 
vertės apie $50,000.

Sa.sk/
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MUSŲ MOTERIMS
■ ■ ■■ ■ — Veda Dora Vilkienė » ■ 1 ■

KEPTOS BULVĖS SU SURIU

6 nemažas bulves
V4 puoduko karšto pieno
1 šaukštuką druskos
1 puoduką sutarkuoto Ame

rikoniško sūrio
2 šaukštai sviesto
Kepk bulves pačiuje. Su šau

kštu išimk vidurį, pusiaus per
pjautos bulvės. Sumaišyk su 
sviestu, supilk pieną ir sudėk 
sūrį. Piilpi’.dNlk tuščius >ju1-

vių luobus, aptepk viršų tar- 
pytu sviestu ir apiberk 
ka. Padėk ant 5 ar 10 
šių pečiun, idant viršus

papri- 
minu- 
gerai

BULVIŲ RITULIAI

1 j kvortos žalių bulvių 
lių

2 šaukštai sviesto
1 šaukštukas druskos
1 šaukštukas sukapotų 

ruškų.

ritu-

pet-

51596

2514

3044

3C44- Ef’-r to Makel Sizes 
16, 18 years, 36. 38. <0 and 42 
indus bust. .-I:- 
quires P/» yards of 
utaterial.

25H — I d e < I for 
Classroom. Sizes 10, 
12, 14 and ft--year». 
Size 12 reąairea 2>j 
yarda of 46-incb ma- 
terial with % ysrd 
•f 36-lnch contrasting 
and yards of 
bindtng.

Nulupk, išspauak iš bulvių ri
tulius su tam tikru prietaisu, 
arba supiaustyk bulves j ket
virtainius šmotukus. Sudėk j 
druskuotą, šaltą vandenį tegul 
pastovi. Sucipk sviestų ant 
s kati rados, padek bulves ir ke
pink ant mažos ugnies, pamai
šyk, kad neprisviltų. Kaip iš
keps apbirėk dVuska ir Petraš
koms ir padėk ant stalo.

Jeigu norima, galima bulvei- 
virti, ir apipilti tarpytu sviestu 
ir apiberti petruškom. 
j

Išimk vidurį, palikus vienas luo
bas. žiūrėk, kad luobas ne bu
tų sužeistas. Sumaišyk ir gerai 
ištrink bulves su sviestu. Dapilk 
pieną. Išmirkyk silkę,''Sukapok, 
pridek prie bulvių. Bulves su
dek ,1‘tgal į luobas, aptepk tar
pytu sviestu. Padėk atgal j pe
čių, pakepink, kad viršus gerai 
paiu.'tų.

V’tioj silkės gali vartoti su
maltą, šaltą mėsą 
a.i ba kepsnio, arba 
petų kiaušinių.

Apiberk viršų
paduok stalan karštas.

pytu sviestu arba rūgščia Sme
tona.

KEPTOS SALDŽIOS BULVĖS

KAI..™FA| Feenamint

BULVIUI KOŠĖ

6 nemažas bulves 
šaukštai sviesto

Vjj puoduko karšto pieno 
1 šaukštuką druskos 
Truputį pipirų. * 
Nulupk, supiaustyk bulves, 

virk druskuotame vandeny. Per- 
trink per sietą arba sumaišyk 
mediniu šaukštu. Sudėk svies
tą ir gerai ištrink, o paskui iš
plak pripylus pieno. Paduok 
karštą.

Jeigu kam tinka, gali pake 
pinti, sukapotą svogūną an 
taukų ir vartoti vietoj sviesto.

BOSTON BULVĖS

Supiaustyk 
dalis, sudėk 
apipilk pienu 
mėsos, uždėk

nuo sriubos 
virtų suka-

su paprika;

BULVIŲ BANDUTĖS

2 puoduku bulvių košės
Druskos pagal skonies
1 puoduką miltų
Rūgščios Smetonos.
Išmaišyk bulves ,su miltais. 

Pridėk gana Smetonos idant pa
sidarytu gera tešla. Iškočiok, 
padaryk ketvirtainius arba ap
skritas bandutes, kepk karštuo 
se taukuose. Paduok karštas 

mėsos.

žalias bulves į. 4 
j molinį puoduką, 
arba dažalu nuo 
truputį sviesto ii 

j. Išimk kaip bus
minkštas, paduok stalan karštas, 
apibėrus viršų žaliom petruš
kom arba paprika.

BULVIU KOTLETĖLIAI
ŽIRNIAIS

i 1- koses, ar-
šalies

4 virtas, saldžias bujves
l/t Sv. šviesto

puoduko rusvo cukraus^
1 šaukštas vandens
Citrinų sunkos
Nulupk bulve's ir supiaustyk 

į keturias dalis. Sudėk j molinį 
bliudą, apdėk sviestu. Apiberk 
cukrumi, užpilk vandenį .pridė
jus vandenyn citrinų sunkos, 
pagal skonies. Padėk bliudą į 
pečių, kepk pakol gerai parus.

Paduok karštas.

į

Liuosuotoją
Jus kramtysi t
Kaip Gumą •
Soknis

Mėtos _ .1

SALDŽIOS BULVĖS SU 
KORNAIS

2 sv. saldžių bulvių
keną komų
puoduku baltojo dažalo,

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains 

withi Niekad neleiskite šalčiui ar 
kosuliui tęstis

Sunaikinki t 6alt| pirmą dieną Ir Jus ta
da veikiausia negnurite plaučių uždegimo 
ar influenzoB. Kai flu grunioja, yra «ta- ; 
C-ial nuaidCjinian leisti Šalčiui, ar kosuliui i 
tęatia.

Turpo tuojnus sunaikina fialt|. Iltrlnus ■ 
jilo krutinę, ar gerklę, jia palengvina slo- : 
gut|, paltuosiioja aUdkoįrfjlmą. Urnai jus j 

i pajuaite pagerėjimą.
ApalHaugojimui gi nuo flu, įtraukite i l 

kiekvieną naarų kelia karina | dieną ir 
flu bakterijos mažai raa progos įsigyventi, 
ar susirasti veisimos vietą.

Turpo yra veiksmingas antiseptikas, su-1 
1 aldedąs iA senovinių torpetino, camphor ir 
i mcntiiol gyduolių. Kiekvienas gydytojas, ar 

- ( slaugė pasakys jums, kad tie ro
jau nuo aenat yra pripažinti kai- 

/.J____ turin-
ypatybę palengvinti - Sakiuose 

bfle;

Ali druggists—35c and 65c |ars and tubes. 
Cbildrea's Muaterole (tniider forai)35c.

Better than a Mustard Plast er
2 

pieno,. sviesto ir miltų , nMjntllol
1 puoduką sviestu apipiltų <‘Suni"tw 

baltos duonos, sausu trupinių. 
Nulupk, nuplau 
bulves. Virk\5 
dėk puodan 
tai bulves, tat 
na eilę apib/i’ 
'tiiais. ______ ___,..... ......
tąjį dažalą. Padėk pečiun tegul Skelbimai Naujienose 
kepa 3/4 valandos arba pakol duoda naudą dėlto, 
viršus gerai parus. Paduok sta- i kad pačios Naujienos 
lan karštas. vra naudingos.

Apsisaagokit ažaikritimo! 
Gydyki t kožną žaizdą ar
ba jtiibrižimą sa iiao ne
nuodijančia antiseptika. 
Zunite ažmaia bakterijas, 
ir iigydo.

| no Vfikstnlngi antineptikai, taipjau i 
lya svarbią ’ J/

ir slėgimo. Tarpo kainuoja tik 35c 
aptiekei j. •

Turpo
Osrick. Sure, Šato Helief

r supiaustyk 
įnutes. Nusunk, 

mis, pamainant, 
ornus. Kiekvie- 

duonos trupi- 
Anjjfviršaus supilk bal-

’v kvortos bulvių 
ba sutarkuk virtas, 
ves,

Truputį druskos
Truputį pipirų
Truputį selerų druskos
2 šaukštu sviesto
2 kiaušinių tryniai
Ve puoduko žirnių iš keno.
Viską kartu išpradžios išmai

šyk, o paskui su šaukštu iš
plak. Jeigu kam tinka gali pri
dėti svognų. Padaryk bandu
tes, apiberk trinta, sausa balta 
duona. Pakepink ant karštų 
taukų. Paduok karštus su tar-

bul-

KEPTOS BULVĖS PIENE

2390

mažus
v

Distinc-

KEPTOS BULVĖS IR SILKĖ

pakol i

2379/ Žirniai tolygus mėsai

36 re- 
yards 
mate

2S14 — One • Piece 
Dress. Sizes 6, 8, 10, 
12 and 14 years. Size 
8 retjuires 1% yards 
cf 40-inch tnaterial.

nemažos bulvės
r į puoduko karšto pieno

paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ii 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekviena pavyzdžio kaina 
• 5 centų. Galima prisiųsti pinigus 
.rba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1739 So. 
•laistąJ St.. Chicago. III.

Size 36 re- 
40-inch

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia jdedųJL5 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdj No .......... -......
Mieros ..........................  per krutinę •

JUSTICE ELECTRIC 
LIETUVIAI 

KONTRAKTORIAI

■2596—Mažai panelei suknelė. Su-
• 15 me-

2 šaukštu sviesto
Truputį paprikos
Kepk bulves pečiuje 

bus minkštos. Perplauk pusiau.

Sol Eliis & Sons
PLUMBING. & HEATING

Geriausias materiolas, j pigiausio/ 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre 
ditas visiems.

2118—20—22 S. State St.
Tel. Viptory 2454

606—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 180

rūbas. Greit galima Norint gauti vienų ar _ 
ižai kainuoja. Sukii - nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti « o |A • 4 O L 11 1 A _1. J Al

36 mierai reikia 1%

Taipgi Sviestas, Kiaušiniai ir Varške

Delicious

CHEESE >.
KRAFT-PHEN1X

CHfcESE COMVAME

Gyvcnimo Kovoje darykit tai kad

2379

23/9 -lt r New. 
Sizes 16, 18 years, 
36. 38, 40, 42, 44 
and 46 i n c h e s 
bust. Size 
qutrei 3!4 
of 40-inch 
rial.

2590 -For 
ern Housewlfe. 
Small, medium 
and large. The 
tnediutn aire re- 
ąuires 2% yards of 
36-Ine b mateliai.

3471 
tive Modcl. Sizes 
16, 18 years, 56, 
38, 40, 42, 44 and 
46 inches bust. 
Size 36 reąuires 
3’zi, yards of 40- 
inch m a t e r J a 1 
with % yard of 
32-incb white and 
114 yards of 36- 
inch black con 
trasting.

Mod-

3471

— yra tinkama 
kaina mokėti

1 virtos, šaltos bulvės
V2 puoduko piepo
Truputį pipirų
Ve šaukštuko druskos
2 šaukštu sviesto
PetruŠkų.
Suhiaustyk bulves į

šmotukus. Sudėk į molinį bliu
dą, apipilk pienu, uždėk sviestą, 
apiberk druska ir pipirais, pa
dėk pečiun tegul viršus gerai 
parus. Paduok stalan karštas, 
apil ė>U8 sukapotum petruškom.

‘ Vedame d r a t n ■ l 
naujas ir senas stu- 
bas pigiau negu ki

li tl. Parduodam fix- 
terius ir viską ele
ktrišką.

4104 Archer A v.
Lafayette 3583 I

Gerkit Bowman Dairy Čbnipany Pie
ną dėl energijos, kurią jis jums suteiks. 
Gerkit dėl tvirtumo ir kietumo, kuriuos 
jis suteiks jūsų raumenims ir kaulams. 
Gerkit jį taipgi dėl jo niekad ne j vai mo
jančio šviežumo ir tyrumo, jo Smetonos . 
riebumo ir jo aiškiai geresnio skonio.

Užsakykit bonką šiandie. Visokiau-
. šiai išbandykit jį. Pamatykit kodėl tiek 
daug jūsų kaiminų ir draugų jį pataria.

uz gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE 
tooth pašte 

Large Tube 

2y

3044—Apatinis 
pasisiūdinti ir mi 
ptos mieros 16, 18, 36, 40 ir 42 co
lių per krutinę. C2 „J—1 ’
yardų 40 colių materijos. 
,i2596—Mažai panelei sukn 
mrptos mieros 10, 12, 14 ir 
tų amžiaus.

2514—Vieno šmoto patogi suknelė 
mokykloje arba namie. Galima siū
dinti iš byle materijos. Sukirptos mie
ros 6, 8, 10, 12 ir 14 metų amžiaus. 
8 metų mergaitei reikia 1% yardų 
40 colių materijos.

2597—Naujos rūšies žiurstas arba 
naminis rūbas. Galima siūdinti iš by
le kokios materijos kurią galima len
gvai išskalbti. Sukirptos mieros 16 
44ir 18 metų, taipgi 36, 38, 40, 42, 
44 ir 46 colių per krutinę.

2590—Paskiausios mados žiurstas 
— mažas ir patogus. Sukirptos mie
ros, mažas\ vidutinis ir didelis.

3471—-Suaugusiai moterei tinkanti 
suknelė. Galima siūdinti iš byle ma
terijos. Sukirptos mierjoą 16, 18 me
tų, taipgi 36, 3£ 
colių per krutinę.

TUBBY

uaugiau virė

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

žirnių galima pagaminu visus pietus, ši šeimininkė pagami- 
kuris taip pat maistingas kaip ir mėsa,

Absent Minded

Bowman
DAIRY COMPANY

MILK ’•

Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohto St., Chicago

Švarios, Grynos, Sveikos
Gražios Akys

Yra Puik! Žmogui Dovana 
Murinę Valo, Gydo, Atžvieži- 

na ir Nekenkia 
Jums patiks joa

KnygatS “Eye Care” arba Eye 
Beauty” Dykai

( I CAMT SPlDEC, 
l'VE OMtV GOT A 
FEVJ M i A) IT S T C? 
MEET YOU OOVAJKj

\AT THE bfcUG SaTORE

forJflf > over
38 years

25 ounces for29e

KC
BakingPowder

(double acting)

ŪSE LESS 
than ut high prieed branda 
mcV nLl ? NS OF P O U N D S 
USED BY OUR GOVERNMENT

ood
A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and . 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT
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Perkant Ūkį
Nors du milionai žmonių ap

leidžia ukius kas metai, bet 
apie milionasv gryžta iš miestų 
vėl ant ūkių apsigyventi. Ne 
tik daug miestieišįų pageidauja 
turėti savo ukius, net ir daug 
svetlntaučių, kurie savo šalyse 
pripmtę prie ūkio gyvenimo, 
bet «ykę čionais buvo aplin- 
kybių^Lriversti dirbti visai ki
tokius Mrbųs, ir jie negali pri
prasti Ae didžiulių miestų in- 
dustriąIK®u aplinkybių.
, Pirkti ilw, kad nors miestie
tis jau gatwas tapti ūkininku, 
nėr lengvasBdaiktas.

Ūkio pirksiąs išvengs labai 
daug visokių^laidų ir apsivy
limų ir tinkantį apsaugos savo 
interesus, jeigiBjis iš anksto 
pilnai apmąstys visą klausimą.

Ūkio namas yra visai kitokia 
nuo miestoA Mieste žmonės per
ka namus tik pinigus jdėti j 
gerą investmentą, ir daugumoj 
atsitikimų namo savininkas už
siima koku nors užsiėmimu, ku
ris atneša užtektinai pinigą 
pragyvenimui. Iš kitos pusės, 
ūkis turi ne tik už save užsi
mokėki, bet dar pristatyti gy
venimo ivikmenas ūkininko vi
sai šemynai. Kartais reiškia 
vietą, gyvenimui ir bizniui, vi
sam amžhii. Ūkio namas ir biz
nis neatskiriami. Jeigu aplin
kybės nėr tinkamos, tai ir pa
sekmingas ukininkystės biznis 
tą ūkininką nepatenkins.

Pasekmingai vesti ūkį, ūki
ninkas turi gerai apsvarstyti 
sekančius svarbius reikalavi
mus :

1. Gerai apsipažinti su ūkio 
bizniu.

2. Iš anksto sužinoti ar žeme

Superintendent of Documets, 
Government Printing Office, 
Washington, D. C.

Kurie nori apsigyventi val
džios apdrėgintose vietose, gali 
gauti pilnas informacijas iš Re- 
clamation Service, Washington, 
D. C.

Commissioner of the General 
Land Office, Washington, D. 
C. maloniai duos informacijas 
apie viešas žemes.

Kai kurios valstijos teikia 
pagelbą ūkininkams tinkamai 
apsigyventi. Californija su So. 
Dakota turi valstiškus žemės 
burius. Director of Immigra- 
tion of Wisconsin Department 
of Agriculture, apart kitų da
lykų, duoda patarimus norin
tiems apsigyventi Wisconsine.

Keliose kitose valstijose, tų 
valstijų State Board of Agri
culture, arba panašios organiza
cijos, turi sąrašus ūkių ant par
davimo arba knygutes apie tų 
valstijų žemdirbiškas aplinky
bes. Pav., New Yorko Depart
ment of Farms and Markets, 
kasmet išleidžia— "‘A List of 
Farms fo Sale or Rent i n New 
York”.

Turime tik vieną rekordą 
apie viešą organizaciją, kuri 
ragina ukininkystę tarpe imi
grantų. Tai yra Jewish Agri- 
cultural Society su vyriausiu 
ofisu New Yorke Jr skyriais 
Chicagoje, 4 Philadelphijoje ir 
Eilėnville, New York. Ta orga
nizacija duoda paskolos žydams- 
ukininkams arba norintiems 
pirkti ukius. Nuo 1920 m., 
kuomet buvo darbas pradėtas, 
iki šiam laikui apie 9,000 pa
skolų dasiekė net $5,700,000. 
šita draugystė duoda patari
mus legališkuose dalykuose, 
pataria apie žemdirbystes prob
lemas, sanitaciją, turi darbinin
kams departamentą, vakarinę 
mokyklą ir išleidžia mėnesinį

rašė E. H. Thompson, iš *§uv. 
Valstijų žemdirbystės Departa
mento. Knygutė išleista kaipo 
Farmer’s Bulletin No. 1088, ir 
siunčiama ant pareikalavimo iš 
Bureau of Publication, U. S. 
Department of Agriculture, 
Washington, D. C. (FL1S).

(Pacific and Atlantic Photo]

John G. Clay, Chieagos skal
byklų šoferių unijos viršininkas, 
kuris prieš kiek laiko tapo nu
žudytas.

Klausimai ir at
sakymai

Parsitrauk imas šeimynos 
Amerikon

Klausi m ils. Išgyvenau Suv. 
Valstijose*keturis metus ir iš
siėmiau savo pirmas popieras. 
Sulaukęs kitą metą galėsiu tapti 
pilnu piliečiu, ir galėsiu parsi-

Bet aš noriu kuogreičiausia juos 
parsitraukti. Ką patariate da
ryti? Ar dabar imti žingsnius 
juos parsitraukti kaipo parink- 
tinius imirantus po kvota (nes 
šeimyna apsigyvenusio ateivio), 
arba laukti pakol tapsiu pilnu 
piliečiu ?

O. L. Scranton, Penn.
Atsakymas: Prašymas pa- 

rinktinės kvotoje vizos visai ne
kenks kitam prašymui, kuomet 
tapsi Amerikos piliečiu ir rei
kalausi, kad šeimyna Amerikos 
piliečio butų įleista. Kas žino, 
gal jiems tuoj bus išduotos pa- 
rinktinės kvotos viza.

Form 575
Klausimas: Npriu prašyti pa- 

rinktinės kvotoje vizos mano 
žmonai. Turiu tik pirmas po
pieras. Kur turfu pasiųsti pra
šymą ir kokioj formoj ?

J. N., Stamford, Conn.
Atsakymas; Turi gauti ir iš

pildyti form 575 (Declaration 
Regarding Lašt Entry into the 
United States). Tikrai pažy
mėk, kada atvažiavai į Suv. 
Valstijas. Jeigu nežinai kada 
atvaižavai, parašyk Foreign 
Information Service, 222 Fourth 
Avė., New York City, paduo
dant kiek tik galint informaci
jų—iš kur išvažiavai, kada iš
važiavai, j kurį uostą' atvažia
vai ir vardą laivo arba laivo 
kompanijos.

Form. 575 tinkamai išpildyta 
turi būti pasiųsta į imigracijos 
stotį, kur buvai įleistas (jeigu 
Nevv Yorke, tai Commissioner 
General of Immigration Kilis 
Island New Yorke) įdėk penkių 
centų krasos ženklelį.

Immigracijos stotis, kuomet 
pertikrins tavo atvažiavimą, 
pareikalaus tikrų informacijų 
iš Amerikos konsulo užsieny 
apie tavo legališką įleidimą, kas

TTTTTrrTTtnfninTyiTmfTTrTTTHYTTnTTTTYtTTTTrrYT

tinkama javams, ar gyvuliams.
3. Ar aplinkybės tinkamos ne

tik gyvenimui, bet bizniui. Ūkis 
neturi būti per toli nuo kokio 
nors centro. (

4. Ūkininkai turi turėti .už
tektinai pinigų nusipirkti ukiui 
visus reikalingus daiktus ir pa
dengti šeimynos išlaidas pakol 
gali javus pardavinėti.

Ūkininkas turi pats apsupa i 
žinti su ūkio visais gerumais ir 
blogumais; jeigu jis nepatyręs 
ūkininkas, gali kreiptis prie tam 
tikrų agentūrų, kurios jam gali 
pagelbėti.

Pavyzdžiui, 
Ž md’rb’ stės 
Bniras pilnai

žurnalą—gal pirmas tos rųšies 
šioje šalyje — pavadintą “The 
Jewish Farmer”. Per savo Ex- 
tension Service pasiekia didžiu
mą žydų-ukininkų Suv. Valsti
jose.

Kuris žmogus ketina pirkti ar 
rendavoti ukj, ras labai daug 
naudingų patarimų knygutėje- 
“Selecting a Farm”, kurią pa-

trąukti savo žmoną ir vaikus 
kaipo nekvotinius imigrantus, kvotoje.

duos tavo šeimynai pirmenybę

Suv. Valstijų
D? pa rt amen4 o 

išmatavo įvairių 
šalies dalių žemę, ir to biuro 
raportai siunčiami dykai iš U. I 
S. Department of Agriculture. j. 
arba užmokant mažą mokestį l

■ Ičmvkite
U APDKAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnie* Langų. Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
t>«*r didelias ir geriausia* kompa-

IM*

KEAI ĖST ATE: Tūrių gerų
• vinose Chieagos dalyse.

M1SZEIKA
Naujienos
"O Halstro 

Tel. Roo81 *lt 8500

Šalčiai, kurie išsivysto į
į pneumonią

lengvina ir gydo užnuodytą plėvę 
ir sustabdo irritaciją ir uždegimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvį jis 
susigeria į kraują ir tuomi sustab
do gemalų augimą.

Creomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus 
kosulio, salio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar 
“flu.” 
jūsų šalfj 
tų vart 
K1

Pastovus kosulys ir šaltis tan
kiai priveda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Creomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. 
Creomulsion yra naujas medika- 
liškas išradimas ir jis veikia jpad- 
vigubintu greitumu; jis palengvina 
ir gvdo liga apimta odą ir sulaiko 
gemalų augimą.

Iš visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažjsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną iš geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo
mulsion turi dar kitų gydančių 
elementų apart l^eozoto, kurie pa

snigus sugrąžiname jeigu 
ar kosulio nepalengvin- 

nt jj taip, kaip nurodyta, 
it pliusų aptiekorių. (apg)

CREOMULSION
AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatve
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.
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Naujienų Ekskursija 
Lietuvon 

šiuo pranešame visiems “Naujienų” skaityto
jams ir draugams ir visiems, kurie rengiasi keliau
ti į Lietuvą aplankymui savo giminių ar apsigyven
ti, kad Naujienos tam tikslui rengia ekskursijų

Gegužio 22 d., 1929
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Patartina pasiųsti žmonai už
laikymo afidavitą, kurį ji turės 
pristatyti Amerikos konsului su 
vizos aplikacija.
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JOSEPH VILIMAS
N a m u Statymo 
KONTRAKTORIUS

4558 S. VVashteria w Avė. Chicago, III

H 
H 
•i 
H 
'I 
H 
’■ 
H 
-i

M 
M 
H 
M
M 
M 
M

M

George Washington
Visi, kurie rengiatės ar manote keliauti Lietu

von ir norite turėti smagių kelionę, kreipkitės tuo
jaus j “Naujienas” ir paveskit mums parūpinti dėl 
jūsų reikalingų kelionei dokumentų. Sekite toles
nius musų pranešimus.
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FLIT
IŠNAIKINA

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

Su Ženkleliu rrfUNioii 
£h.ABCl 437 reiškia geruma

NAUJIENŲ SPAUSTUVE
C »

Operuoja patyrę, gabus unijų darbinin
kai ir kiekvienas darbas yra atliekamas 
gerai, gražiai ir nebrangiau kaip kitur.

Čia DirbamiDabar Gali Nusinirkti
Naują 1930 Mod

MAJESTIC
Elektrinę Radiją

BE JOKIO ĮMOKEJIMO
Su Radijos Tūbomis.

Tik mažą sumą užmokėjus už knygų vedimą 
turėsi šitą puikią radiją savo namuose. 

Už įdėjimą nieko neskaitom. 
PAMATYK JĄ ŠIANDIEN.

Veltas išmėginimas jūsų 
pačių namuose per

30 dienų.
Nemokamas patarnavimas 

per vienus metus.

$160.25
su viskuo.

X
Nieko daugiau nereiks

K pirkti.
Mes taipgi įgalioti parda
vinėti kitas radijas, RCA. 
Radiolas, Zenith, Majestic, 
Atwater Kent, Freshman, 
Spartacs, Bosch, Colonial, 
Eveready, Victor, Eiseman.

\

Cirkuliarai garsinimui bargenų.
Bilos ir raštynės reikmenys.
Pranešimą ir pakvietimu laiškai.
Draugysčių konstitucijos.
Plakatai parengimams garsinti. 
Visokie draugysčių reikmenys. 
Laikraščiai ir knygos.
Kortelės,'tikietai, atvirutės.

Visa-Kas. _Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Kd. 
arti St. lx)uis Avė. 

CHICAGO, ILL.
v

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visokį už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri J Marguti. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St.

Telephone Victory 1266
Chicago, III.

Modelis 71

Jums ar jūsų draugystei reikės ką norsKai 
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x KAUNO PAREIŠKIMAS

LATVIŲ KNYGOS CHICAGOS BIBLIOTEKOJE

NACIONALIZMAS — PAVOJUS ŽMONIJAI

Britanijos ekonomistas, Norman Angell, atvykęs į 
šią šalį laikyti paskaitas, sako, kad valstybių ginklavi
mąsi grasina pražudyti Europą. Europa šiandie yra su
skilusi į kokias 30 nepriklausomų valstybių, kurių kiek
viena didina savo armijas ir tobulina ginklus prieš vie
na kitą. Po šita augančia ginklavimosi našta jos galų 
gale susmuks — arba tarp jų kils kova, kurioje jos su
naikins viena kitą.

Sulaikyt Europą nuo šitos katastrofos galima tik-

Lietuvos vyriausybė, kaip praneša Associated Press 
telegrama iš Kauno, išleido oficialį pareiškimą, nugin

dama pasklidusias užsienyje žinias apie susekimą są
mokslo prieš valdžią ir apie armijos karininkų areštus- 
Bet jeigu šis pareiškimas teisingas, tai kuriuo budu ga
lėjo būt išleista iš Kauno kablegrama apie tuos įvykius? 
Žinias, kurios eina iš Kauno į užsienį, peržiūri karo cen
zorius.

Jeigu sakytum, kad cenzorius pramigo, tai ir tuo
met reikia neužmiršti, kad telegrafast Lietuvoje yra 
valdžios rankose. Kaip gi butų galėjusi valdžios įstaiga 
siųsti į užsienį telegramą, kurioje net pats prezidentas 
yra kaltinamas, kad sąmokslas buvo daromas su jo ži
nia, — jeigu tai nebūtų buvę tiesa?

Beje, kuomet Kaunas bando nuginti žinias apie 
“pučą”, tai šeštadienį Chicagos “Daily News” įdėjo te
legramą iš Londono, kurioje sakoma, kad Šauliai ir 
“Geležinio Vilko” organizacija rengiasi į mūšį su regu- 
liare armija, kuri stoja už Plechavičių.

Chicagos Viešasis Knygynas (Public Library) tik- 
ką išleido latvių knygų katalogą, kurį pagamino p. John 
J. Schmidt. Iš katalogo patiriame, kad Chicagos Viešam- 
jam Knygyne yra apie 2,500 latviškų knygų, įrištų į 
1,600 tomų.

Katalogas sudaro 64 pusi, švariai atspausdintą di
doko formato brošiūrą (ji parsiduoda Knygyne po 10 
centų už kopiją), latvių kalba, su trumpa angliška įžan
ga ir angliškais antraščių vertimais. Knygos suskirsty
tos kataloge į įvairias rūšis sulig turiniu, pavyzdžiui: 
Bendri Raštai, Filosofija, Religija, Socialiai Mokslai ir 
t. t. Ir gale katalogo pridėta visų rašytojų vardų sąra
šas-

P. Schmidt, matyt, atliko.darbą labai rūpestingai ir 
bešališkai, taip kad kiekvienas skaitytojas, nežiūrint ko
kios jo pažvalgos, gali surasti kataloge tą, kas jam pa
tinka (jei tik tai yra išleista latvių kalboje). Katalogo 
autoriui patariant, Viešasis Knygynas, nupirko ir pa
dėjo ant lentynų beveik visą latvių tautos literatūrą 
(dalį knygų paaukojo Chicagos latviai).

Būtinai reikėtų pasirūpinti, kad ir lietuvių skyrius 
butų taip pat pilnas ir gerai sutvarkytas Viešamjam 
Knygyne, kaip latvių. Dabar lietuviškų raštų tenai be
veik nėra, o tuo tarpu Chicagoje ir priemiesčiuose gy
vena gal koks 100,000 lietuvių, — kuomet latvių čia yra 
viso tik apie 5,000. Tuo labiau šitas dalykas yra mums 
svarbus, kad Chicagoje yra daug priaugančios ir įvai
rias mokyklas lankančios lietuvių jaunuomenės, kuriai 
juk butų labai pravartu susipažinti su savo tautos lite
ratūra.

Jei susidarytų lietuvių komitetas, kuris tą reikalą 
paimtų į savo rankas, tai Chicagos knygynas neatsisa
kytų paskirti pinigų lietuvių knygoms nupirkti ir jas 
įrišti. Kas nors turėtų padaryti jų sąrašą; paskui rei
kėtų surasti kompetentišką žmogų katalogo parašymui. 
Jei pas lietuvius nesusirastų tinkamo asmens, tai tą dar
bą gal sutiktų atlikti tas pats p. Schmidt, kuris pagami
no latvių knygų katalogą. f

Latvių skyriaus sutvarkymui, kiek girdėjome, Vie
šasis Knygynas išleido apie $20,000. Iš to matome, kad 
jo vedėjai supranta, kokios reikšmės turi žmonėms skai
tyti literatūrą savo gimtoje kalboje- Jisai nesigailės pi
nigų ir lietuvių knygoms, jeigu tik patys lietuviai norės 
jų turėti.

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paštus

Metams ...............    $8.0(
Pusei metų .............................. 4.00
Trims mėnesiams ................... 2J)0
Dviem mėnesiam ................... l?Bp
Vienam mėnesiui ................. .  .7<|5

Chlcagoj per išnešiotojui:
Viena kopija .............................. 8c
Savaitei ........►••••••••••••••••••e••••••••«••• 18c
Mėnesiui ................   75c

tai atmetus nacionalizmo politiką ir pakeitus ją tarptau
tiniu susitarimu ir bendradarbiavimu.

Norman Angell šitaip nupiešė nacionalizmo idėją. 
Jeigu auklėjant vaiką butų jam sakoma, kad jisai turi 
visuomet pirmutinis griebt valgi, visuomet stengtis dau- 
giaus gaut už kitus ir, kuomet kiti jį nori sulaikyt, tai 
mušt juos kumščia arba pagaliu, — šitokį auklėjimą

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ......................  $7.0(
Pusei metų ___  8.50
Trims mėnesiams ___ ............. 1.75
Dviem mėnesiams...... ...... . 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams .......................... ~ $8.00
Pusei metų ............................... 4.00
Trims mėnesiams .................~ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

mes vadintume gyvulišku, nežmonišku. Bet nacionaliz
mas kaip tik ir skelbia tokią egoistišką idėją: musų tau
tai turi būt pirmutinė vieta; ar ji elgiasi teisingai, ar 
neteisingai, mes turime ją remti, kad ir su ginklais ran
kose! Nacionalizmas nori, kad butų tarp tautų toki pat 
santykiai, koki kitąsyk buvo pas laukinius žmones tarp 
atskirų asmenų.

KLARA ZETKIN OPOZI
CIJOJE

Tarpe visokių “nukrypėlių”, 
kurių pastaruoju laXku priviso 
tiek daug visose komunistų par
tijose, atsidūrė ir garsioji Vokie
tijos Klara Zetkin. Ji atstovauja 
Vokietijos komunistams Komin: 
terno pildomajam komitete. To 
komiteto prezidiumo susirinki
me, kuomet buvo svarstoma 
priemonės kovai su “dešiniuoju 
nukrypimu” Vokietijoje, Zet- 
kina pasakė aštrią kalbą prieš 
Thaelmann'o vadovaujamą sro
vę ir prieš oficialj organą “Rote 
Fahne”, kurie gina Kominterno 
wsų politiką. Ji reikalavo, kad 
Maskva liautųsi mėčiusi iš par
tijos dešiniuosius ir leistų vesti 
spaudoje laisvas diskusijas.

BEVALIS, MINKŠTAŠIRDIS 
SMETONA

Chicagos “Draugas”, kuris po 
gruodžio pęrversmo karštai rė
mė tautininkų diktatūrą Lietu
voje, dabar jau visai prastai at
siliepia apie tuos diktatorius. 
Voldemarą jisai laiko nieko ne
paisančiu užsispyrėliu ir egois
tu, o Smetoną — žmogum be 
valios ir bę charakterio. Kalbė
damas apie naują sąmokslą 
prieš Kauno valdovus (apie ką 
anądien buvo pranešta telegra
moje iš Kauno), Marijonų laik
raštis pastebi:

“Šis karininkų suokalbis 
prieš Voldemarą su preziden
to žinia nė\ pirmutinis. Pir
mutinis buv 1927 m. gruo

Deja, 
žodžio,

džio mėnesį. am vadovavo 
pulk. Petruitis, kuris ir Sme
tonos pritarimą gavo, 
prezidentas neišlaikė 
išdavė Voldemarui...

“Dabar antras labai 
šus į pirmąjį karininkų suo
kalbis prieš p. Voldemarą. 
Faktinai nė vienas, nė kitas 
nėra (!“N.” Red.) suokalbis, 
bet noras gelbėti Lietuvą iš 
begalio keblios ir pavojingos 
padėties.

“Antrojo suokalbio auka, 
greičiausia vėl dėl prezidento 
žodžio nelaikymo, yra gen. 
Plekavičius, kuris buvo žy
miu šulu vykinant 1926 m. 
pervartą ir dabartinis vyriau
siojo kariuon^enės štabo vir
šininkas. Sakom, jau areš
tuotas.”
Pasirodo, žymiausia Smeto

nos ypatybė tai — žodžio nelai
kymas. Jis ne tik žodžio nelai
ko, bet ir priesaikos. Gruodžio 
perversmas 1926 m. juk buvo 
priesaikos sulaužymas. Po per
versmo Smetona prisiekė sau
goti konstituciją. Bet ir šitą 
priesaiką jisai, kartu su Volde
maru, sulaužė. Jisai nėra išti
kimas nei Dievui, nei kraštui, 
nei savo sėbrams sąmokslinin
kams. “Tautos vadas”!

SKALDOSI

Hessen’o valstijos (Vokieti
jos) dešinioji komunistų opozi
cija atlaikė savo konferenciją. 
Partijos centras už tai pašalino 
iš partijos dešiniųjų vadus: J. 
Lang’ą, E. Bloch’ą ir Ph. Ple- 
ss’ą. Kiti trys opozicijos šulai, 
H. Buecher, K. Woell ir G. Win- 
kler, gavo įsakymą i

/
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21 d. pasirašyti po tam tikru 
pareiškimu, kitaip busią paša
linti.

Saksonijos seimo narys ko
munistas, Boettcher, kuris ne
seniai buvo išmestas iš parti
jos, pasakė savo kalboje seime, 
kad Rusijos metodai negali būt 
taikomi Vokietijoje. Taip pat 
jisai pareiškė, kad kiti keturi 
buvusieji komunistai seimo na
riai kartu su juo sudarys at
skirą frakciją ir leis savo laik
raštį.

Thueringen’o seimo narys ko
munistas, Tittel, tapo pašalin
tas iš partijos. Kiti komunistai 
atstovai išreiškė savo solidaru
mą su juo ir patys iš partijos 
pasitraukė. Ištikimas partijai 
pasiliko tiktai vienas atstovas, 
taip kad komunistai dabar jau 
nebegali sudaryti nė savo frak
ciją seime.

MARGUMYNAI

automobi-

Skaičius 
..... 4,167,455 
...... 3,733,492 
..... 4,427X60 
..... 4,503,531 
..... 3,573,671 
...... 4,630,000 
5,000,000 (?)

Pranašaujama, kad šiais me
tais Amerikoj bus pagaminta 
5,000,000 automobilių. Apie vie
nas milionas automobilių bus 
eksportuota į kitas šalis.

žemiau telpanti lentelė paro
do kiek kuriais metais Ameri
koj buvo pagaminta 
lių:

Metai
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929
Amerikoj šiandien yra apie 

3,000,000 žmonių, kurie turi po 
du ąr daugiau automobilių.

♦ * *
Prieš penkioliką metų Ameri

koj buvo pagaminta 8,000,000 
“tajerų”. Tai bpvfF'labai dide
lis skaičiu>^ltet štai 1927 m. 
tajepfijuvo pagaminta 64,000,- 
'000, o pereitais metais apie 72,- 
000,000. Yra davinių manyti, 
kad šiais metais tajerų bus pa
gaminta 75,000,000 ar daugiau.

* * *
Amerikoj šiandien operuoja 

apie 92,000 pasažierinių busų. 
Per metus pasažieriai busams 
sumoka apie $350,000,000.

❖ * ♦
Naujų kelių tiesimas ir se

nųjų taisymas yra stambi pra
monė. Kad taip iš tiesų yra, 
galima spręsti iš to, jog per 
pereitus metus Amerika išleido 
keliams 
dolerių.

apie pusantro biliono

$ 4*>

Ford, kaip skelbiaHenry 
laikraščiai, išleido naują knygą 
vardu “My Philosophy of In- 
dustry”. Toj knygoj jis pra
našauja, jog ateityj žmogui be
veik visai nereikės dirbti—visą 
darbą už jį atliks mašinos. Net 
maistą nereikės gaminti namie 
Jį pristatys žmonėms, taip sa
kant, maisto fabrikai.

žemdirbystėj įvyksianti' revo
liucija. Farmos priklausysian
čios stambioms korporacijoms, 
kurios galėsiančios žemdirbystę 
pastatyti ant tinkamos aukštu
mos.

Girtavimas ir rūkymas esą 
ateityj pranyks.

* * «;•
1926 m. Vokietijoj automo

bilių buvo pagaminta tik 51,302. 
Bet jau sekamais, t. y. 1927 
m.; automobilių skaičius pašo
ko iki 125,226. Pereitais me

ilu sausio'tais, manoma, jog Vokietija

pagamino dar daugiau automo
bilių.

Pigiausias dviejų cilinderių 
Hanomag automobilius kainuo
ja 1,800 markių (markė lygina
si maždaug 24 centams). Ketu
rių cilinderių Hanomag kainuo

ja 2,800 markių, o mažasis 
Dixi (labai mėgiamas Vokieti
joj) 2,975 markės.

Automobilio užlaikymas per 
metus atsieina 1,900 markių: 
240 markių garažo renda, 116 
markių valdžios mokesčiai, 360 
tajerai, 144 markės apdrauda, 
630 markių gazolinas, 135 mar
kės aliejus ir 260 markių tai
symas.

Kadangi Vokietijoj vidutiniš
kai imant, amatninkas uždirba 
52 marki per savaitę, tai aiš
ku, kad įsigyti automobilį jis 
negali. Apie paprastus darbi
ninkus nėra ir kalbos.

Kas kita su motocikliais. 
Motociklj Vokietijoj gatlma 
pirkti už 375 markes. Užtat jie 
yra labai prasipltinę. Pereitais 
metais motociklių Vokietijoj 
buvo padaryta apie 1,000,000. 

♦ * ♦
Dr. W. T. Bovie, Northwest- 

•em universiteto biofizikos de
partamento dekanas, laimėjo 
medalį ir $l‘,000 už išradimą 
elektros peilio. Tas peilis yra 
labai parankus operacijoms da
ryti, kadangi ligonis nejaučia

“Geležinis Vilkas”
Slapta Lietuvos fašistų organi

zacija “ku-klux-klan” tipo.— 
Fašistų kovos priemonė—dik
tatoriškas smurtas.—Prie ko 
prieis Lietuva?

(Musų korespondento)
KAUNAS, 1929 m. sausio 19 d.
, Dalykas, apie kurį man ten
ka šiandien rašyti, tikiuosi, jau 
daugumai skaitytojų yra girdė
tas. Pusmetis atgal Lietuvos 
ir Amerikos laikraščiai rašė, 
kad Lietuvos fašistai-tautinin- 
kai savo diktatoriškam rėžimui 
išlaikyti įsteigė slaptą karišką 
organizaciją vardu — “Geleži
nis Vilkas”. Nenorėdami, kad 
jų šlykštus tikslai išeitų aikšt 
ten, prieš visuomenę fašistai 
skelbė, kad ? “Geležinio Vilko” 
organizacija sutverta sporto 
reikalams ir, vadinasi, prieš sa
ve turi tik grynai sportiškus 
ttkslus. ,

Bet netrukus paaiškėjo, ko
kio “sporto” organizacija yra 
tas “Geležinis Vilkas”. Ta
čiau, be spėliojimų ir įtarinė
jimų, visuomenė nieko tikro 
apie šią sąjungą negalėjo su
žinoti. Dar ii\.išiandien gerai 
nežino, nes drakoniška cenzū
ra neleidžia nušviesti tos orga
nizacijos tikslų, kokie jie tik
renybėje yra.

šiomis dienomis jūsų kores
pondentui pasitaikė maloni, re
ta proga gauti pilnus “Geleži
nio Vilko” įstatus (tvarkymo
si statutą). Radosi reikalo, 
jeigu Lietuvoj negalima, Ui 
bent Amerikos lietuviam^ o 
per juos ir visam kulturinfca- 
jam pasauliui, nušviesti, Ras 
ta slaptoji organizacija “Gele
žinis Vilkas”.

Ne dėl to, kad norėčiau už- 
intriguoti skaitytoją, bet dėl 
būtino reikalo parodyti vieną 
charakteringą tos organizaci
jos skruostą, aš pacituosiu 
priesaikos tekstą, kurį kiekvie
nas narys prieš įstodamas į są
jungą, turi duoti, štai ji: 
“Vardan Visagalio Dievo, lai
mingos ir garbingos mano tė
vynės Lietuvos ateities ir ge
rovės, aš, vien kilnios idėjos 
vedamas, stodamas Lietuvos 
tautinėn apsaugon “Geležinis 
Vilkas”, iškilmingai prisiekiu: 
žodžiu, veiksmu ir ginklu gin
ti Lietuvos garbę ir dirbti jos 
gerovei, būti paklusniu, gerb
ti savo viršininkus (vadus), 
griežtai ir be prieštaravimų pil
dyti visus jų įsakymus, šven
tai laikyti visas patikėtas man 
paslaptis, būti ištikimu apsau
gos idėjai, visur ir visados ją 
kūnyti ir ginti, nesigailint nei 

skausmo. Be to, darant opera
ciją, nebėga kraujas. 

* ♦ ♦
Prof. F. C. Caldwell sako, 

jog vyriausia mokyklos yra at- 
sakomingos dėl akių sugadini
mo. Del blogo mokyklų ap
švietimo kas trečias mokinys 
sugadina regėjimą.

Fabrikų ir dirbtuvių apšvie
timas irgi nėra geriausias. Ačiū 
tam įvyksta daug nelaimių. 
Drąsiai galima tvirtinti, sako 
prof. Caldwell, jog 15% visų 
industrinių nelaimių butų gali
ma išvengti, jeigu fabrikuose 
butų tinkamas apšvietimas.

♦ ♦ ♦
1927 m. Illinois valstija paga

mino 239,200,000 bušelių avižų 
Tai buvo didžiausias šioj valsti
joj avižų derlius.

♦ * ♦
Illinois turi daugiau dirba

mos žemės, negu bile kuri kita 
valstija. Farmos produktų per 
metus ji pagamina už $350,- 
000,000.

* * *
Illinois valstijoj yra 4,188 

miestai, kaimai ir inkorporuoti 
miestukai.

Illinois laikrodžių dirbtuvės »■ —'
samdo apie 9,500 darbininkų. 
Per metus tos dirbtuvės paga
mina laikrodžių, kurių vertė 
siekia $29,708,000.—K. ‘ 

sveikatos nei gyvybės, saugoti 
apsaugos ir savo garbę, apsau
gos gyvenime niekados nesiva- 
duoti asmens ambicija ir būti 
vienminčiams nelaimėje ir vi
sados draugu ir broliu, šią 
priesaiką duodamas gerai ži
nau, kad ją sulaužęs galiu at
sakyti savo gyvybe.”

Neabejoju, kad skaitytojams 
nebus nuobodu, jeigu plačiau 
panagrinėsime šios “tautinės 
apsaugos” principus bei tvar
kymąsi, į kurią stojant narys 
pasižada net savo gyvybe ri
zikuoti.

Pilnas įstatų vardas yra 
toks:

“Lietuvos Tautinės Apsau
gos “Geležinis Vilkas” Statu
tas”. Skaitytojau, po žodžiu 
“tautinė apsauga” prašau su
prasti “fašistinės diktatūros ap
sauga”, nes kaip vėliau pama
tysime ši sąjunga jokio kito 
tikslo neturi.

“Tautinės apsaugos” tikslas 
trumpai formuluojamas pirma
me paragrafe: “Tautos garbė 
ir Valstybės gerovė”. Turiu 
priminti, kad šį obalsį ant kiek
vieno numerio viršelio spaus
dina laikraštis “Tautos Kelias”. 
O šis laikraštis yra nuosaikus 
fašistų ideologijos ir taktikos 
reiškėjas, yra, anot jo paties, 
nuosaikus gruodžio 17 d. “prin
cipų” vykdytojas. Reiškia “tau
tinė apsauga” nerado nieko ge
resnio, kaip žodis žodin nura
šyti savo tikslą nuo fašistiš
ko laikraštpalaikio. Ar tai ne 
pakankamai rodo, kad ši “ap
sauga” yra ne kas kita, kaip 
fašistinės diktatūros apsauga?

Bet pažiūrėkime, * ką sako 
antras statuto skyrius. Jis taip 
pavadintas: “Politinė progra
ma”, kur sako: “Apsauga re
mia ir rems kiekvieną tautinę 
vyriausybę, kuri sieks tautos 
vienybės, garbės ir valstybės 
gerovės; gerbia tikybą ir sau
gos nuosavybes teisę”. Kitos 
vyriausybės Lietuvoje, kuri ieš
kotų “tautinės vienybės, garbės 
ir valstybės gerovės” šiuo laiku 
nėra, taigi suprantama, kieno 
pastangomis ši “tautinė apsau
ga” suorganizuota. Ji suorgani
zuota pačių fašistų-tautininkų, 
kuriems kasdien drebą kailis, 
kad nesugrįžtų demokratija. 
“Apsauga” gerbia tikybą”, tai 
gana įsidėmėtinas posakis. Ti
kyba, vadinasi, nestatoma są
jungos principu, ji tik bus pa
gerbiama, kadangi tas naudinga 
prieš tuos visuomenės sluoks
nius, kurie yra religingi. O nuo
savybė tai bus saugojama, čia 
jau pasisakyta aiškiai ir griež- 
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tai. O iš to, kad visas skyrius 
už vardytas “Politinė programa”, 
aišku, kad ši sąjunga ym/frry- 
nai politinė, be jokių-sportiškų 
iliuzijų, kaip ankščiau fašistų 
laikraščiai melavo.

Tikslui siekti priemonės yra 
tokios pat, kokios pažymėtos 
priesaikos tekste. Kiek įdomes
nis posakis § 2: “Atskiro as
mens, visuomenės ir valstybės 
gyveniman įvesti geležinę 
drausmę...” ir' 8 4: “suvienyti 
visus lietuvius bendram tautos 
ir valstybės darbui”. Priemo
nės, kaip matot, nenaujos. Jos 
yra tokios pat, kokias kasdien 
kartoja fašistų oficiozas “Lie
tuvos Aidas”.
Toliau seka paragrafai apie or

ganizacijos sudarymą: § 1: 
Apsauga tvarkoma kariniais pa
grindais, paremtais geležine 
drausme ir viršininkų autorite
tu. § 2: Apsaugą sudaro gru
pės; grupės-kuopos. § 3: Gru
pe apima administracinio apsk
ričio ribas, o kuopa—valsčiaus 
ribas...

Lietuvoj diktatūros vadeles 
laiko karninkai. Tat supranta
ma, kad naujoji “tautinė apsau- ž 
ga” negali būti kitaip tvarko
ma, kaip kariniais pagrindais. 
Taipgi neabejojama, kad kari
ninkų iniciatyyva ji sudaryta. 
Neveltui užpernai vasarą fašis
tų karininkai Skorupskis ir 
Slapšys Italijoje pas Mussolini 
pamokas ėmė. ;

“Tautinės Apsaugos” vadovy
bę sudaro:

Apsaugos Vykiausias Vadas J 
ir štabas iš 5 asmenų su štabo 
viršininku priešakyje;

Grupės štabas iš 3 asmenų su 
štabo viršininku priešakyje, ku
ris kartu yra ir grupės vadas; d

Kuopos—kuopos vadas ir ad
jutantas. Į

Apsaugos štabą sudaro vy- j
riausias vadas; jis taip pat ski
ria ir grupių štabų viršininkus.

Grupės štabą sudaro grupės 
štabo viršininkas; jis taip pat 
skiria ir kuopos vadus, kurie 
patys pasirenka adjutantus.

Grupės štabą ir kuopos vadus 
tvirtina Vyriausias Vadas.

“Tautinės apsaugos” sutvar- į 
kymas, kaip matyti, yra dikta- 
torišjfas-monarchistiškast jeigu 
norite, “kariškas”). Demokra
tinis organizacijų principas čia 
visiškai paneigiamas. Demokra
tiniu principu sudarytose orga
nizacijose nariai arba narių at
stovai renkasi vyresniuosius or
ganus. O “tautinėje apsaugo
je”—viskas atvirkščiai. “Ap
saugos” nariai tik įrankis vado j 
rankose. Jie patys neturi jo
kių teisių. Vyriausias vadas 
skiria sau padėjėjus, grupių 1 
viršininkus ir t.t. žemesniuo
sius valdomuosius organus jis 
tvirtina. Visa sąjunga vyriau
sio vado rankose. Diktatoriškas 
-monarchistiškas principas per
dėm išlaikytas.

Bet kas skiria vyriausiąjį 
vadą ? Statute nesakoma nė žo
džio. Bet. galime spėti, kad j j 
skiria ne kas kita, kaip krau
gerys Plechavičius, faktiškai 
diktatorius, arba karo lakūnas 
Mačuika, fašistinių karininkų 
jačeikų viršininkas ir organiza
torius.

Tai štai, kaip tvarkomas tas 
paslaptingasis “Geležinis Vil
kas”.—Radix.

G =G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų   ......... $1.00
Kopija ......................... 10c

Temykit! Nuo Naujų 
Metų “Gyvenime” 
telpa daugiau raštų ir 
daug gražių paveiks
lų. Reikalaukit tuo
jau ‘‘Gyvenimo”, vie
ną numerį prisiusime 
veltui.q -o
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Tarp Chicagos
Lietuvių

“Naujienų” Jubilė- 
jinis Koncertas

Dar niekad niekas nėra su- 
tokį turtinsi progranui. 

kaip kart “Naujienos'^ ketina 
duoti savo jubilėjiniame ap- 
vaikščiojime. Galimi pranešti, 
kad dainuos operos dainininkas 
Brunvaklas, sugryžęs iš Lietu-

Marųuette Park
Sužeistas lietuvis, p.'\aitekunas

Pereitą trečiadienį, sausio 30 
dieną, p. Vaitekūnas, 7224 So. 
Tallman Avė., važiavo iš darbo 
namo. Prie 60-tos ir Halsted 
gatvių jis ėjo per gatvę. Ant 
jo užvažiavo automobilius, ku
ris permušė p. Vaitekūną, skau
džiai užgavo ranką ir perskėlė 
kisii-iojo kuiliai.

Daktaras Biežis, p. Vaiteku- 
iio gi m i na i lis, padare operaciją. 
Vaitekūnas šiuo laiku gerėja ir 

i tikimasi, kad neužilgo pasveiks. 
P-nas Vaitekūnas randasi savo

Kai kurie lietuvių, 
baigusių aukštes

niąją mokyklą
Tribūne dienrašty paduotos 

pavardės mokinių, gavusių auk
štesniųjų mokyklų (high 
schools) diplomas. Jų tarpe bu
vo tokių, kurios leidžia manyti, 
kad tib mokiniai-ės yra lietu
viai. Ve jie:

Alinti n High School •

Felix Awgaitis, Louis L. Gre
gus, Louise C. Šimonis.

Crane Junior College
vos P. Stogis, šoks rusų baleto, 
šokėjos. Perstatys “Juoduosius

Husarus“ Mftjaki klubo nariai.
Panelė Čepukiutė — smuikinin
kė. Birutės choras, Pirmyn 
choras ir dar kili numeriai apie, 
kuriuos pranešime vėliau.

namuose, minėtu aukščiau ad- 
sesu. Rep.

Del paminklo Jonui
Sankunui !

Bridgeportas
Dr-ja šv. Petronėlės surengė 

šokių vakarą 16 metų jos gy
vavimo sukaktuvėms, šokis at
sibuvo sekmadienį, sausio 271 
d., Letuvių Auditorijoj. Vaka
ras pavyko gerai. Publikos bu
vo daug. Draugija gerai pelni- 
jo iš baliaus, Geras būrys nau
jų narių prisirašė prie draugi
jos tą vakarą.

P-nia T. Petkienė trumpai j 
prakalbėjo į susirinkusią puhli-( 
ką, kvietė moteris ir mergina- ' 
prisirašyti prie pašelpinės (Irau 
gijos.

Narėms, kurios išbuvo drau 
gijoj 10 metų ir neėmė ligoje 
pašalpos, pirm. O. Taujieniene 
suteikė dovanas ir po kėlės ro
žes.

Bus rengiamas maskių ba
lius antradienį, Užgavėnių vaka
rą, vasario 12 d., Lietuvių Au
ditorijoj. Malonėkite visi atsi
lankyti į maskių balių ir laiką 
linksmai praleisti.

—Petronėlė.

Kai kurie ('.hicagos lkWiviai, 
teatro darbuotoja, artimoj atei
ty rengusi kreiptis j musų vi
suomenę prašymu aukų, kad pa
statyti paminklą nor^ akine-1 
nį uždėti - ant nabaš^inko Jo-1 
no Sankuno kapo. /

Jie nemano prašyti ir nesiti-' 
ki gauti tuksiančių dolerių. Bet 
jie mano, kad Jonas Sankunas 
yra užsitarnavęs nors akmenį,' 

nors uolą ant kapo.
“Dorovingi“, davatkų tipo as

menys gal bu t suras priežasčių, 
idant atsisakius duoti aukų —j 
juk Sankunas “gėrė“! Bet rim- 
tesnkji žmonės pažurės į tą 
“nuodėmę“ kitaip. Nes kas' iš 
mūšų yra l>e ydų?

Antrą vertus, Sankunas, gy- j 
vendamas musų tarpe, davei 
mums mažų^nažiausia tiek, kad 
gautų atlyginimo nors uolą ant 
kapo. Lietuvių gyvenime Ame-1 
rikoj, o ypatingai Chicagoj, mū
siškis teatras vaidino svarbią! 
rolę: teikė, malonių valandų' 
mums, esantiems toli nuo gim
tinės šalies, ir kultūrino mus.

Ir .Jonas Sankunas buvo vie
nas žymiausių, vienas gabiau-:

B. A. Bagdon, Casimir F. Mo- 
zeikis, JOan Sirutis, Alex M. 
Kezes. %

Harrison High School

Josephina Burkauskas, Joseph 
Danta, G. C. Markoutsas, Eliza- 
beth Garrys, Anthony Lukas, 
Victoria Matukaitis, Pearl E. 
piodikis, Berniece D. Cesmovvs- 
kas, Nellie Jokalis, Anita D. 
Kishkunas, Helen Mukleuvicz, 
Blancha Pavelka, Lillie Preidis, 
Stella Rashinski, Bermice L. 
Wallunas, Adeline Yoadwirishis, 
Helen S. Yushkevvitz.

Medill High School
Joseph P. Matulis.

Sschurz High School

Anna Kairis, Elizabeth S. M. 
Milis, M iriam R. Telenius.
Murray F. Tuley High School

Marie P. Sliauteris, Lillie A. 
Uzumecki, Stella Wijas.

IŠPILDOME
Income Tax Blankas

Naujienų viešo patarnavimo 
skyrius išpildo įeigos taksų 
blankas kiekvienam, kas nori 
tam darbui pašalinės pagelbos.

Kas privalo pildyti blankas?
Kiekvienas nevedęs asmuo,

Nusakyta kaina pienui —;— i
Dr. Clyde L. King, taikyto

jas pieno kompanijoms ir far- 
meriams, nuskirė kainą, kurią 
turės mokėti fermeriams kom
panijos. Iki šiol mokėta taime
riams $2.50 už šimtą svarų. 
Ateityje gi bus mokama u& šim
tą svarų $2.65. Suvartotojams 
gi kvorta pieno kaštuos tur būt 
ir ateity, kaip iki šiol, 14 centų.

1,359,000 užregistruotu 
aldermanų balsa

vimams 
------------- U

Ateinantiems aldermanų nuti
kimams 1,359,000 chicagiįčių 
galės balsuoti. Išmesta iš bal
suotojų skaičiaus dėl tokių ar 
kitokių priežasčių 60,000 pa
vardžių. O tuo tarpu užsiregist
ravo kaip nauji balsuotojai pe
reitą antradienį tik 32,420 žmo
nių.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 

colių.
Svarui 20 centų

Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

PRANEŠIMAI
North Side. — S. L. A. 226 kuopos 

susirinkimas įvyks vasario 5 d., Liuo- 
sybės svetainėj, 1822 Wabansia Av., 
7:30 vai. vak. Visi draugai-gės kvie
čiami atsilankyti, nes randasi daug 
dalykų aptarimui. J. Kaulinas, rašt.

Lietuves Akušeres

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory U15 
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
nljos ligonbu- 
čluose. Sąžinin
gai patarnauju 
visokiose ligo- 
80 prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo. Už 
dyką patari- 
tnas dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms; 
kreipkitės, o 
rasite pagailiu 
Valandos nuo 
8 ryto iki 2 v. 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. vak.

Lietuviai Gydytojai
Phone Boulevard 8488 

Dr. Margeris 
Gydytojas ir Chirurgas 

3421 So. Halsted St.
Vai.: nuo 12 iki 8 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare. 
Sekmadieniai* nuo 10 iki 12.

įvairus gydytojai

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomi* Str**t 
Kampa* 18th St.

Vai. 2—4 po plet ir 7—9 vak vakar* 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6352

RADIOS! RADIOS!
Delei musu milžiniško užsisakymo ir 
taip pat didelio išpardavimo čia pa
duodame žymiai nužemintas kainas, 

kurios yra sekamos:
Atwater Kent 40 už ............... $77.00
Freshman Q., 15 už  .......... $69.00
Steinite 7 už ..........................  $75.00
K. C. A. Radiola 18 už ........ $95.00
Sparton už .............................. $115.00
Zenith naujas elektrinis setas $150.00 
Radiola 60 už .......................... $147.00
Majestic 71 už ....................... $137.00

šių ir pilniausiu atsidavimu te- turįs metinių pajamų $1500.00 
atrui žmonių. ar daugiau; ir kiekvienas ve-

(> tas atsidavimas lietuvių te- dęs asmuo, turįs metinių paja- 
atrui, man rodosi, yra didžiau- mų $3.500.00 ar daugiau. Blau
sias Sankuno nuopelnas. Tegul Ros turi būt išpildytos ir taksai 
žmogus būva gabus, tegul jis sumokėti iki 15 d. kovo šių me- 
buva talentingas bet kuriam tų.
darbui. To ne gana. Beikia Naujienų raštinė atdara kas- 
Jar, kad^Jis sukoncentruotų sa- dien nuo g ryto iki 8 vakaro, 
vo jėgas tam darbui. I ik tada Nedėliomis nuo 10-tos ryto iki 
galima tikėtis geriausių rezul- 2 p. p.
tatų iš jo darbo. Ir jeigu musų I 
teatrininkų tarpe butų buvę i 
daugiau tokių žmonių, kaip Jei nori išmokti 

kad buvo Jonas Sankunas ir gerai rašyti — 
pasilieka p-nia Dundulienė, tai nusipirk typewriter|

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubas 
Amerikoj susirinkimas įvyks antra
dieny, vasario 5 d., 8 vai. vakare, 
Mark White Sųuare Park, Assembly 
Hali, 29 ir So. Halsted St. Malonė
kite visi pribūti, nes turėsim rinkti 
darbininkus dėl baliaus, kuris atsi
bus vasario 9 d.„ Dievo apveizdos 
parapijos svetainėj, S. Union Avė. 
ir 18 St. Valdyba.

Universal Restaurant
Musų varškiečiai, 
dešros ir kopūstai P/s 
primena mamytės Pfo- i, 

valgius / *** i* J
A. A. NORKUS, Mav.BkV''

Graboriai

lietuvių teatras Chicagoj stovė
tų kitokioj padėtyj, ne kad šian
dien. Reporteris,

North Side
PA U L! N A DRAUGELI EN E 

po tėvais Kareivaitė

Phone Boulęvard 4139 
A. MASALSKIS

šita graži Atvvater Kent Radio 1929 
m. su visa kuo tik už $129.00.

Tiktai $10.00 tereikia įmokėti.

JOS. F. BUDR1K, Ine
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

šeštadienį pp. 'Skiauterių na
muose! surengtas buvo dailus 
bankietas. Dalykas tokis, kad 
pp. Sliauterių duktė baigė aukš
tesniąją mokyklą, ir tam įvy
kiui paminėti ir buvo suruošta 
ši pramoga. Dalyvavo bau kiele 
apsčiai jaunuomenės ir suau
gusių. Rep.

Musų patarnavimai 
•aidotuvfise ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

Spcclali«tas rydyrue chronilkų ir naujų li
rų Jei kiti negalėjo jurui" išgydyti, atsilari-j 
k>ktt pa" mane. Mano pilnas iAcgzaminavi-1 
inaa atidengs jusų tikra litrų ir jei ai ap"i- 
Imti u Jus rydytl. sveikata jums stifryS. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuri" neklaus jūsų 
kur Ir kas jum" skauda. bet pats pasakys po 
galutino ile^zamlnavinio—kas jums yra.

Dr. J. E. Zaremba
20 VV. Jackson Blvd., netoli State St. 

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 no 
pįetų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 ryte 'ki 1 po pietų.

North Side
Sugrįžo p. čepukas.

P-as Čepukas, energingas vie
tos darbuotojas, buvo įvažiavęs 
į Elizabeth, N. J., laidotuvėms 
savo brolio. Jisai išbuvo ten a- 
pie savaitę laiko. Pereitą penk
tadienį p. Čepukas sugrįžo į 
Chicagą.

.Jo brolis, kuris gyveno, Eliza
beth, buvo senas “Naujienų“ 
skaitytojas ir draugas.

Reporteris.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 3 dienų, 11:10 valandų 
ryto, 19jp m., sulaukus 45 me
tų amžiaus, gimus Telšių ap., 
Ežerėnų paparp., Medingėnų 
dvare. Amerikoj gyveno 16 me
tų. Paliko dideliame nuliūdi
me vyrų Adomų, tris dukteris: 
Domicėlę, Kazimierų ir Onų; 
du sunu: Antanų ir Adomų; du 
žentu: A. Aimanų ir F. Ward; 
pusseserę Juzefų Varpetienę ir 
gimines; Lietuvoj paliko broli 
Kazimierų ir seserį Teresę Jo- 
nauskienę. Kūnas pašarvotas 
34 W. 104 St., Roselande.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
vasario 6 diena, 8 vai. ryto iš 
namų i Visų šventų parapijos 
bažnyčia, o iŠ ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Paulinos Drauge- 
lienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna- 

■ vintą ir atsisveikinimų.
Nuliūdę liekame,

Vyras, dukterys, sūnus, 
žentai, pnsserė ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 

I 1741.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis irraborius 
ir balsamuotojus 

Automobilių patarna
vimas teikiama vi 
šokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

• veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Td. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ

Phone Boulevard 7314

LOVE KIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankiėtams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. flalsted St. Chicago.

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

T«l. Renwood S1O7 
Valandos:

nuo 9 iki 11 vai. ryte;) 
nuo 6 Iki S vai. vakare 

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

A. MONTVIP, M. D.
1579 Mllwauke* Av<ųue. Room 209 
Kampa* North Avė/ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brun*wleb 4983

Namų telefonas Brunsvrick 0597 
Ultravioletinė šviesa ir diatbermia I

. DR. HERZMAN
- IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
m. kaipo patyrę* gydytojas, chirur 
aas ir a 1c u Ae «- _ ...Gydo staiKas Ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- 
*ioi metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisą* ir Laboratorija: 
1025 W. I8th SU netoli Morgan St 

Valandos: nuo 10—12 pietą ir 
nuo 6 iki-7:30 vai. vakare 

Tek Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shor* 2238 ar Randolpb 68M

Phone Victory 4952 •
MRS. A. JARU8Z-KAUSHILLAS 
Physical Theraphy and Midwife 
3252 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 po pietų iki 
8 vai. vakare. ,

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 59131
DR. A. J. BERTASH

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

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare
K*». 8201 Soath VVallace Street

Rcs. 6109 South 
Albany Avė. 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo, duodu 
massage, electrlc 
treatment ir mag- 
netic blankets ir 
tt. Moterim ir 
merginom patari
mai dovanai.

Akių GydytfĮ|1ii
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 
Nedėlioj nuo 10 iki 1

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujoj vietoj

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

' Yra taip daiikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie job; 
veikimą. Didelė daugybe akių auga- I 
dinta pigiais ir prastai pritaikintais' 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka-1 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleviai siūlo akinius Į 
Vaikščiodami iš namų į namus Prak 
tikuoju ant akių, pcrleidžiau daugiav 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metui 
narktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST

Phone Boulevard 6487
4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.

Ptione Kenvvood J 752
--------O--------  |

------ O-------

25 Metu Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokių akių 

John Smetana, 0. D |

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Bes. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Re*. 6660 South Artesian Avenae 
Pbone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

vkieago, I1L

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta]

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE 

BANKO

1800 S. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 

valandai oo pietų.

Telefonas Canal 0464

ffice Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

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

Sendos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Lietuvis Graboriug ir, 
Balcamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, Iii.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
Roossvelt 2515-2516

OPTOMETRISTAS

akim

J. F. RADZIUS
IGIAUSIAS LIETUVIS 
RABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
Erio grabų išdir- 

ystės.
OFISAS:

668 W. 18th Street 
i Tel. Canal 6174 

SKYRIUS:
8238 8. Halsted St. 
Tel. Victory 1088

1801 South Ashland Avenue
Platt RJdg., kamp, 18 St. 2 aukšta*.

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:80 va
karo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Ronm. 8.
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 
3147 S. Halsted Street

Tel. Calumet 8294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos fr 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro i

A. K. Rutkauskas, M. D.;
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
Valandos:

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

Phone Boulevard 1401

DR. V. A SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. 3343 So. Halsted St. 
VALANDOS:

nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.
N^ėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

________ Advokatai________

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue 
. Telefonas Boulevard 7820 

Ros- 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222 

Gydytojas ir Chirurge* 
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.

Phone Lafayette 6820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė., 
Chicago, III.

Tel. Brunsvvick 6624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS t 

1579 Mihvaukee Avė. 
kambarys 206

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:80 
Sekmudi^nisi. pairai bu si tarini*

į v ai r Ųb (xy dy tuja i
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgą*
Specialistas moteriškų, vyriškų 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak 
Nedėliomis ir Šventad. 10—12 dieną

Tėlephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po iiiet
7 iki 8 vak. Nedėk nuo 10 iki 12

Res. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGA! 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė.. 2 luboi 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Pbone Midvvay 2880

JOHN B. BORDEN 
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 We*t Adam* St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-1

Telephone RooseveU 9090 
Namu Telefonas Republic 9600

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034 — Vak nuo 9-1 

yTflkarflis
3241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562 
7—9 vak vak. apart Panedėlio i> 

Pėtnyčios

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tek Central 2978 

Namų Tek Hjde Park 3395

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tek Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950

Albin A. Peters 
(Albin A. Petroshius Petfers) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Saite Street 
Tek Randolph 8322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St 
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9—4-

Rezidencija 6158 S. Tahnan Ar 
Tel. Prospect 3525.

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefoną* Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St.
Tek Boulevard 1310

Vak: nuo 6 iki 8 vak kiekvieną 
veknrjj. išskyrus ketvevgą 

Nedėliomis nuo 0 iki 12 ryto



NAUJIENOS, CMcMga, III. Pirmadienis, vasario 4, 1929

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Minėtinas S. L. A. 6 
Apskr. suvažiavi

mas Chicagoje

Naujienų
Koncertas

Įvyks už 8 dienų

Tai bus iškilmė, kokia tik 
retai pasitaiko, o šį kartą 
bus pirma į 15 metų. Tai bus

NAUJIENŲ
15 metų sukaktuvės

ir tai įvyks

Nedelioj
Vasario 10,

Wicker Park Svet
2040 W. North Avė

SLA. 6-to Apskričio konfe
rencija įvyko sekmadieny, sau 
šio 27 d., 1929, Liuosybės sve
tainėje, 1822 Wabansia Avė 
Konferenciją atidarė SLA. 6-t( 
Apskričio pirmininkas, p. G. J 
Stungis, lygiai antrą valandą 
po pietų.

Išrinkta mandatų komisija, į 
kurią įėjo ponia Krasauckienė 
V. Andriulis ir P. Kisielius, ka
dangi musų 6-tas Apskritis iš 
augo į milžiną, tai pasirodė 
kad Mandatą Komisijai bus 
dalig darbo, l odei p. G. J. Stun
gis, naudodamasis proga, pa 
kvietė keletą veikėjų tarti po 
žodį-kitą, kol komisija atlik: 
savo darbą. Kaip minėjau, ši: 
musų suvažiavimas buvo viena: 
didžiausių, todėl pirmininką: 
negalėjo pakviesti visus veikė 
jus tarti savo žodį.

Kalbėjo šie veikėjai ir veikė 
jos: P. Machūkas, iš 2GO SLA 
kp., p. Vaišvila — 122 kp., p 
Kazys Juozapavičia — 109 kp. • 
jis yra jau senas žmogus, bet 
energingas veikėjas; visa jo 
šeima priklauso SLA. rodos 
net trys dukterys; bet jis tuc 

— j nepasitenkina ir organizuoja ki 
g tus jaunuolius. Kalbėjo Pranai 

Kisielius, iš 185 kp., Indiana 
Harbor, ponia šuolienė - 208 
kp., B. Simokaitis, Adomas Mi 
seviČius — buvęs 36 kp. pirmi
ninkas, ponia Katkevičienė — 
134 kp., žymi veikėja tarpe mo 
terų ir šeštam Apskrityje. Kai 
bėjo Pachiukaitis, jaunuolis 26( 
kp. narys; ir nurodinėjo jaunuo
lių reikalus gana rimtai.

Pirmininkas norėjo kviesti 
daugiau veikėjų kalbėti, bet 
Mandatų Komisija pranešė, kac 
ji prisirengusi išduoti savo ra
portą. Jos raportas parodė, kad 
viso delegatų buvo išrinkta į 
6-tą apskritį 106, o konferenci
joj dalyvauja 72. Po to riLkta

gavo 53 balsus, 
šuolis — 8. P-ia

Machūkas — 13 balsų. Devynių 
balsų didžiuma išrinktas šiems 
metams pirmininku G. J. Stun
gis. Vice-pirm. vietai gavo Ma- 
chiukas 39 balsus, Kaulas — 
14, Kuzinas — 17. Didžiuma 22 
balsų p. Machiukas išrinktas 
vice-pirm. Sekretoriaus vietai
K. J. Semaška gavo 52 balsus, 
llindokas 20. K. J. Semaška iš

 

rietus 32 balsų didžiuma. Or

 

ganizatorium Dr. A. Montvidas 
išrinktas raklamacijos budu vie
nu balsu. Iždininko vietai ponia 
Šatkauskienė 
Kairis — 13,

Šatkauskienė išrinkta 40 balsų 
didžiuma. M. Rugis maršalka 
išrinktas raklamacijos budu vie
nu balsu.

Eita prie naujų reikalų. Val
dyba pasiūlė sumanymą (kuris 
buvo vienu balsu priimtas) iš
rinkti 6-tam Apskričiui jau
nuolių organizatorių. Išrinktas 

jaunuolis J. Kaulas iš 344 kp. 
Galima tikėtis gerų pasekmių 
iš p. Kaulo darbuotes. Jis yra 
jaunas, energingas vyras. Iš
rinktos dar dvi komisijos: spor
to ir biznio, šitos komisijos be
veik išimtinai susideda iš jau
nuolių. Sporto komisijon įeina 
Juozapaitis, Prečiukaitis, Žu
kas; biznio komisijon įeina p-lė
L. Valęnčius (dalyvavusi “Nau
jienų” gražuolių konteste pernai 
vasarą), p. Vaišvila ir p. Chi- 
lauskas. 6-to Apskričio maršru
to reikalai pa vesti valdybai.

Biznio reikalams pasibaigus, 
pirmininkas G. J. Stungis pa
kvietė SLA. generalį organiza
torių, p. Žuką, kalbėti. P-as Žu
kas yra energingas žmogus ir 
pasiryžęs dirbti SLA., nežiū
rint to, kad organizatoriaus 
darbas neša jam materialių nuo
stolių. SLA. šeštas Apskritis 
velija geriausių pasekmių jo 
darbe SLA. labui. Visuomenė 
įvertins jo gerus norus ir dar
bus. 'Poliaus buvo pakviestas 
kalbėti p. Gugis, SLA. iždinin
kas.

Sekanti konferencija 
Chicagoje, Town of Lake 
linkėję.

Vėliau buvo draugiškų
kalbėjimų ir užkandis. Delega
tai skirstėsi visi geram upe, pil
ni energijos. Ačiū poniai Her- 
monienei ir kitoms už skanius 
užkandžius.

Adomas Misevičia, 
P. S. Rindokas, 
B. Simokaįtis.

įvyks
apie-

Į CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Educational

Mokyklos
Financial

Finansai-Paskolos
Help 4V aiited—Female

Darbininkių Reikia
Farms For Sale

Ūkiai Pardavimui

■>

MOKINKIS BARBERYSTES AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE. 672 W. Madison, 

■---------------------------------------- ---------- 1
REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI

AUTOMOBILIŲ AMATO _ - . - -
Praktiškos in.strukcijus, darbas kol (Tiktai 4% komiso ant 2-rų 

mokinsitės ir datr geresnis kaip iš- naabnlna abn
moksite. Mokykla dienomis ir vaka- morglCių pasKOlOS. 1V1CS SKO- 
rais. Atsilankykit arba reikalaukit j linam privačiai pinigUS. 
feceral AUTO engineering j Greitas ir patikėtinas pa- 

, SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.

- fa
ir 

51/L»% ir 6% nuošimčiai 
ant lmų morgičių paskolos.

REIK A (JA DAR BININKIŲ 
»— f 1

Stenagrlifįsčių $2.) ir $30 į savaitę

tarnavimas.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitųKiiyK vuuy oica, nucuvfli aiijua, mvų

mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį 
us. Ameriko 

. au tukstanči 
us. Ateikite

okslą i vienus me- 
Lietuvių Mokykloje 
lietuvių įgijo moks- } 

_ _______ sirašyti Šiandien ir Į 
ums padėsirfie įsigyti abelną moks- 
ą. Savo būvi žymiai pagerinsite, 
cai busite -abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių . 
Mokykla

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 So. Halsted SU Chicago, III. j

Miscellaneous

IR

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau-

HELBERG BROS,
Room 607

192 N. Clark St.

Paskolos suteikiama 
į vien^ dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

Kaip jau buvo pranešta 
ir rašyta, šioje iškilmėje yra 
rengiama dvigubas progra
mas, kuris užganėdintų sie
las senų ir jaunų'. Viršuti
nėje svetainėje programas 
susidės iš dainų, muzikos ir 
klasiškų šokių, kurį išpildys spaudos komisija, šion kątnisi- 
dideli artistai, dideli chorai jon išrinkti B. Simokaitis, P. S. 
ir dainininkai — dėl didelių Rindokas ir Adomas Misevičia.

“Naujienų” skaity- Paskui buvo naujų kuopų pri
ėmimas: pasirodė, kad net dvi 
naujos kuopos įstojo į musų 
6-tą Apskritį-— Town of Laki 
122 kp. su 18 delegatų ir 355 
kp. jaunuolių — trys delegatai. 
Einant prie balsavimo, Dr. A, 
Montvidas, 6-to Apskričio orga
nizatorius, perskaitė Apskričio 
konstituciją, kad naujai įstoju
sios kuopos žinotų, jog šeštas 
Apskritis yra lietuvių, o ne 
Maskvos organizacija. Mat, 6-as 
Apskritis turi savo konstituci
ją, ir tur būt vieną geriausių. 
Po perskaitymo , konstitucijos 
minėtos kuoposz priimtos 
balsu ir su kąrštu rankų 
mu.

Sekantis dienotvarkio 
tas buvo protokolo skaitymas. 
Protokolas viei 
tas.
Raštu raportus išdavė G. J.

Tegul kiekvienas “Nau- Stungis ir K. J. Semaška (sek- 
jienų” skaitytojas ir skaity- retortos); išdavė raportą iždi- 
toja, kiekvienas draugas ir ninkė p-ia Katkevičienė; orga- 
rėmėjas, kiekvienas profe- nizatorius, Dr. A. Montvidas, 
sionalas ir biznierius pribus padarė tik pranešimą, neturėjo 
j ŠĮ parengimą ir kartu SU raštiško raporto. Tenka nuro- 
visais pasilinksmins, žodžiu, dyti, kad visa valdyba privalė- 
“Naujienos” kviečia kiek- jo turėti bendrą raštišką rapor- 
vleną!

žmoniųv _ _ _
tojų, draugų ir rėmėjų; o 
žemutinėj svetainėj visąį 
programą išpildys jaunuo
liai ir dėl jaunuolių, “Nau
jienų” platintojų ir augan- 
čiosios musų gentkartės.

Iš to galima numanyti ir 
matyti, kad tai bus labai 
Įdomus vakaras, Įspūdingas 
ir ilgai atmintinas parengi
mas. Taip bus dėlto, kad 
“Naujienos” kaip ir papras
tai rūpinasi tinkamai pa
linksminti savo draugus — 
rėmėjus, skaitytojus ir prie- 
telius, kurie gausiai lankosi 
į Naujienų parengimus ir,' 
svarbiausia dėl to, kad šiais 
metais sukanka “Naujie
noms” 15 metų.

ii •
Kviečiame kiekvieną

vienu 
ploji-

punk-

balsu priim- 
Sekė valtfybos^ raportai.

pasi-

NAUJA ŽAISME

atvirai ir viešai nuspręsti

enos
tą. Raportai priimti vienu bal
su. Pagalios išdavė raportą mu
sų maršalka, j'aunuotis M. Ru- 
gis. Jo raportas buvo O. K./Rei- 
kia padaryti pastabą dėl valdy
bos raportų: iš visų valdybos
raportų pasirodė, kad pereitais 
metais veikė daigiausia p. G. J.
Stungis; nors jam padėjo visa 
valdyba, jis tečiaus dirbo dau
giausiai iš visų valdybos narių.

Ėjo valdybos rinkimai. Pirmi
ninko vietai buvo kandidatai: 
G. J. Stungis, gavęs 32 balsu, 
B. Simokaįtis — 23 balsus, p.

44 AKERIŲ arti Elgin, prie 
:, visi budin-

oi < iltimi <i* tnv i ų ii | nuvuiiy, c -----------

Cmtrptoimder operatorkų $25 į sa- bulvaro, gera žemė 
vaįtę, Ofiso merginų $15 ir $18 į . . . . o . . .
savaitę, kambarių apžiurėtojų $60 kai, sykiu SU 8 kambariu mo
toj $65, kmėnesj, maudynių apžiu- dernišku namu. Parsiduoda pi-
vaįtę, Ofiso merginų $15 ir $18 į

rėtojų $6.».į mėnesį, Ąpšvarinimui 
namų $15 ’į savaitę, virėjų $25 į 
savaitę, virėjų pagell/ininkių $20 j 1 
savaitę, indų plovėjų $16 iki $18 į 
savaitę, dirbti skalbykloje >$17 į sa
vaitę, dirbti dirbtuvėje $15 iki $18 
į savaitę, veiterkų $18 į savaitę.

Taipgi reikalinga moterų ir mer
ginų j visokias kitas vietas darbo.
South Park Employnient Agency 

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

giai, tik $5,000 įmokėti.

210 AKERIŲ arti gelžkelio 
ir lengvo kelio, visi įtaisymai 
yra — gazas, elektra ir t. t. 
Moderniškas namas, gera že
mė; puikiausias bargenas.

Furniture & Fixtures
Rukandai-Įtaisai

J. H. Schafer and Co.
803 Ridge avė., Wilmette, III. 

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir 

įtaisyta taip ir kitos fanuos.

INTERNATIONAL į 

INVESTMENT 
CORPORATDON 

Kapitalas $500,000.00

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už renda 

$150 Seklyčios setas ................ $37.00
$175 Miegamojo kamb. setas $39.00
$60 Wilton karpetas ...............  $17.001
$25 Breakfast setas .................... $8.00

AVIALABLE STORAGE 
7732 Sttoney Island 

Atdara vakarais ir nedėliomis

------ O-------
BARGENAS. Pardavimui restau- 

ranto fixtures. Tel. Lafavette 8541.
------ O-------

Keal Estate f or Sale
N amai-Žemė Pard" v t m m <

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas — 2 karų garažas, visi fla
tai išrenduoti—2061 Birchwood kam
pas Hoyne Avė. Tel. Hollycourt 
1913.

/------ O---------
PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeliniai rakandai, Rra- 

1 žus seklyčios setas $67.00. Riešuto 
valgomojo kambario setas $57. Rie
šuto miegruimio setas 3 kavalkų

BARGENAI, pardavimui arba iš
mainymui transferinis karimas. dide
lis štoras ir 6 flatai; priimsiu bile 
kų už mano verčių. Morgičio $7500. 
Kuiną $28,500. Taipgi biznio lotai 
pardavimui arba mainymui. Dabar 
laikas pirkti ir padaryti pinigų.

WALTER J. PAUL 
3236 W. 55th St. \ 
Tel. Republic 4170

slų knygų kokios tiktai randasi lie- q A^n $79. Bargenai šimtuose kavatkų. At-'
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu- oov4 oO. IyCCIZIC r\VC« sinešk šį apgarsinimų su savim, bus1 PIGIAI parduosiu mūrinį 5 kam

barių moderniškų bu n gal o w, fumasu 
apšildomas, gatvė ištaisyta, $5,800; 
lengvais išmokėjimais. Pamatyk na
mų 3519 W. 38th PI. Tel. Belmont 

I 2738.

viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iš! 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžią)1 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti į musų i 
krautuvę. Pas mus taipgi galite i 
gauti pasipirkti pavieniais numeriai? 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.
Knygynas “Lietuva” Be Komiso ir Išlaidų o tt i i. i cu. i Mes paskoliname jums $100, $200oZLU feO. tialSteCl ot. larba $300, imame legalį nuošimtį.

Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. .<Iš.drb? aukščiąu»ios rųšies radios.
Kampas Hermitage Avė. Mechanizmas pilnai garantuotas. IŠ- IN,nd Ave-. 

veizda jų artistiška. Klauskit pas —‘-------------------
radio pardavėjus, o jeigu jie net uį-į TURIU parduoti tuojaus L pavi- 

"7~t—,—*—v—i*"“?,—A’ ~-» nuių—■»—. nuuiuaud, verta
hlectrical and Radio Engineering daug daugiau. Moderniškas namas 
Laboratories, Ine., 6819 S. NVestem ant Marųuette Bulvaro, 1^ bloko

i vakarus nuo Western Ave. Visi 
išrenduoti — garu apšildomi, arti 
lietuvių bažnyčios ir mokyklos, ofi
sų, krautuvių ir t.t. Lotas 35x125. 
Šauk tuojaus M r. Sorenson. EN- 
EVOLD REALTY CO., 3211 West 
63rd Street.

Tel. Lafavette 6738-6716

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BBOTHERS 

1647 West 47th Street

vertas jums $5.00.
VICTOR FIREPROOF BLDG., 

4809 Lake Street
Atdara iki 9:30 vai. vakare. 

Nedėlioms iki 5 p pietų 
-------o------

------ O-------
PARSIDUODA restauracijos fix- 

j tūriai, visai gerame stovyje — par- 
I duosiu už $200, 4449 So. Halsted St. 
i Sereet.

I MODERNIŠKAS 6 .Flatų namas 
garu apšildomas, rendo.\ $4,000. Kai
na $21,000, įmokėti $1,500, likusius 
po $75 į mėnesį. Republic 0158.

Tel. Victory 1266
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai
LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE 
Išdrba auk“"

Business bervice 
Biznio Patarnavimas

PRIDEK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
purčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. *•

REX CONSTRUCTION CO.
1608 W. 35th St., 

Lafayette 7150
--------- O--------

NORWOOD PARK
Didelis bargenas, viskas įrengta 

ir išmokėta. 6 kamb. bungalow šiltu 
vandeniu apšildoma, garažas; $9250. 
Taipgi 5 kambarių mūrinis $9300; 
5 kamb. bungalovv, lotas 50x165 pė
dos, kaina $7300; 2 flatai, 2 karų 
garažas $9500. Visi yra 2 ir 3 blo
kus nuo stoties. H. J. THORSEN, 

Newcastle 0571.

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius L, SrAn and J > i 7 n ♦ Z 7 rojaus j Eighteen Bond & Mortgage Co. H.’ fą’/reipkit^s pas mus. B. and <|aio 4 flatų-4-4 kambarių
1618 West 18th Street 
I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankowski, ižd.

Avė., Chicago, iii. Hemlock 9149.

------ o-------
, GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir furnisai, grotos — 
vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. i 

Tel. Victorv 9634

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas 'suteikiam i 24 

' valandas. Be jokio komišo.
S. OSGOOD, 

‘ 2231 West Division St., “upstairs” 
Tel. Armitage 1199

PARDUOSIU savo $750 grojiklj' 
pianų, suoliukų, volelių kabinetų už 
$105.00 — $25.00 įmokėti, o likusius 
po $15.00 i mėnesį. Pųul Rocheler, 
6136 So. Halsted St.

Radios 8 Bargenai

Kad 
prie kokių cigaretų publika yra lin
kusi, P. Lorillard Co. nesenai madin
guose restoranuose pradėjo naują 
žaisme. Ta žaismė yra “maskuotų 
cigaretų bandymas” ir kaip delei jos Į 
smagumo ir taipjau delei teisingu-! 
mo, kokiuo viskas vedama, ši žaismė 
susilaukė didelio pritarimo ir koope- 
ravimo pietautojų tokiose vietose, 
kaip Ambasador Hotel ar garsusis 
Colony restauranas. A

Paprastai ceremonijas veda maitre 
d’hotel. Jis linksmai prieina prie 
kiekvieno stalo ir vyrams ir mote
rims pasiūlo torelkaites su ketu
riais cigaretais, po) vieną žymiausių' 
yušių cigaretų. Tuojaus visi susido-( 
mėja, nes kiekvienas cigaretas yra 
užmaskuotas. Tamsus pooiei is den
gia kiekvieno cigareto vardą. Kie
kvienas cigaretas yra sunuineriuotas. 
Pietautojus paprašoma surūkyti vi
sus keturius cigaretus ir paskui pa
gal numerį nuspręsti, kurį jie la
biau mėgsta. Tada nuimama maską 
ir tik tada rūkytojas sužino, kokį ci- 
garetą jis pasirinko.

Ambasator Hotel maitre d’hotel 
Louis Cantone įteikė tusias mažas 
torielkaites dėl 134 svečių. Kai jau 
visi surukę paduotuosius cigaretus. 
jis paskelbė, kad lengvai laimėjo Old 
Gold, kuriuos pasirinko 69 rūkytojai. 
Cigaretas X patraukė 43 ^Fnones, 13 
išsireiškė už Y cigaretus, o ketvirta 
Z rūšies laimėjo vos 9.

Nevv Yvrko aristokratija buvo at- 
klausta (Įolony restorane. Ten 40 
žmonių rakė paduotus cigaretus ir 
kai suskaidyta, pasirodė, kad 27 žmo
nės išsireiškė už Old Golds, sekamas 
cigaretas gavo 1 L pritarėjų, o du tik 
po vieną.

Old Gold išdirbėjai yra, žinoma, 
nalenkinti pasekmėmis šių bandymų, 
bet dėl tu pasekmių jie nesistebi. Jio 
ne priėmė pagarsėjusi obalsj “Nesu- 
kosėsi ir visa vežimą išrūkęs” pri
puolamai. Jie gerai žinojo, kad jų 
produktas ištikrųių yra labai švel
nus gerklei; taipjau jie žino iš ilgo 
patyrimo, kad cigaretai padaryti iŠ 
geriausių tabakų, kokiuos tik užau
ginamu, ir tik parinkus pačius švel
niausius širdinius lapus, turi paten
kinti publiką? nes tokie cigaretai te-i 
gali būti geri ir smagus rūkyti.

10% PIGIAU UŽ VISĄ DAlĮBA ' 
I CONSUMERS Stogų Darbas. Grei- j 
tai taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liaviinas. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 5111.

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd Place
Phone Roosevelt 8887

EXPERTAI Radio aptarnautojai. 
Radios taisom visų išdirbisčių. agen- 

| turą dėl *Crossley ir Howard Radios. 
Lengvi išmokėjimai. Vigons Radio 
Shop, 1025 Leland. Ardmore 3873.

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

Bridgeport Painting 
and Hardware Co. 

Malėvojam ir popieruejam. Užlaikom 
malevų, popierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St. 

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

GENERAL1S KONTKAKTORIUS IK 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bnngalovr iki 
didžiausio apartmentinlo namo. 

J. A. GURSKY BROS, 
4309 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

KAS NORIT pirkt, parduot arba 
mainyti namus, farmas, hątus, arba 
biznius, ainau namus ant farmų, 
lotus ant barnų.

Kas, norit 
navimo, važ 
telefonuokit.

F. G.
4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107,

LUCAS & CO

reito ir teisingo patar- 
okit pas Lucas, arba

Furnished Rooms

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas garantuojamas.

Northwest Town Radio 
3812% W. North Avė. 
Telephone Capitol 1361-

SUTAISOM ir sujungiam gaso pe
čius taipgi apartinentinių budinkų 
katilus, fornisus, pečius mieste arba 
priemiesčiuose. Visi orderiai atlieka
mi kuogreičiausia. šauk

H. GADEKE, Kedzie 1393.

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo 
darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Visas darbas garantuotas. Mes einam 
visur Chicagoj ir priemiesčiuose.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5087

Financial
Finansai-Paakolos

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted St

KAMBARIAI renda i vaikinams, 
apšildomi, naujai išdekoduota ge
ra prieiga ir švariai užlaikomi, 4449 
So. Halsted SI.

For Rent
IŠSIRENDUODJA štoras su kam

bariais ar be kambarių ir garažas. 
Savininkas antros lubos iš užpaka
lio, 5455 So. California Avė.

Help Wantcd—Mate
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su I 
Chevrolet

Energiški ir sumanąs vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn 
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobčsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d.

MES mokame $1 už jūsų senų A.C. 
tubė į mainus ant naujo A.C. tubo. 
Atnešk ar prisiųsk, 39 W. Adams St. 
kamb. 30, 1 klesos Radio aptarnavi
mas, labai prieinamas, šauk Webster 
7339. 

_________

FABRIKO APTARNAVIMAS
Už $1.50 mes sutaisysime jūsų 

Radio jūsų namuose, kada tik norė
site per fabriko inžinierius, su fab
riko garantija.

PERLES RADIO MFG. CO.
Philco aptarnavimas 

tik $1.00
Tel. Hyde Park 8296

tyn, pardavinėjant ne- į, f 
jus 6 cilinderių Chev- _*

Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir Mrchigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, Čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dyka4 konstrukcijos šių
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kss dieną nuo 10 Ii ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301 
Rush and Ohio Sts.

to

ORLAIVININKISTĖJ brangiai ap
mokami darbai. Jauni vyrai gali mo
kintis bile šakoj orlaivininkistės dar
bų. Gali pradėt bile laiku dienoms 
arba vakarais. Ateikit arba rašykit. 
Aviations Service & Transport, Ine., 

2137 So. Cicero Avė.
Atdara nuo 10 iš ryto iki 9 vakare. 

Mr. Zomotny, Mgr.

VISI elektrikiniai 7 tūbų Radio už 
$89 pridedant A.C. Tūbas ir kalbėtuvą 
demonstravimas dovanai. Už pinigus, 
arba ant išmokėjimo. Duodama gera 
kaina ant jus seno seto. Phantom Radio 
Mfg. Co. 6440 Cottage Grove Avė. 
Tel. Midway 6312.

RADIOS, STALAI IR CONSOLES 
PILNAI — $25 ir augščiau

Ateikite dėl nemokamos demons
tracijos ant naujo Allelec D. C. i 
Howard, Zenith ir Brunswick. Atsi
nešk šį apgarsinimų, jis vertas jums 
$5.00. Lengvi išmokėjimai,

10 E. Oak St., 
Sun. 8741

PARDAVIMUI IR MAINYMUI
1. Su $250 arba $500 galite pirk- 

naujų 2-jų augštų plylu namą
J 

Moder- 
įrengimai. Abu flatai po 4 

Parsiduoda už $9500 ir 
_ Kam reikalingi tokie na

mai tuojaus pasimatykit su mumis.
2. 7 kambarių bungalow, randa

si prie 55th St. ir Spaulding Avė., 
savininkas nori mainyti į dviflatį. 
pageidaujama Soulh-West sidėje.

3. Veik naujas muro namas, yra 
krautuvė ir 4 kambariai; karšto van
dens šiluma; tinka bile kokiam biz
niui. Randasi ant Archer Avė. prie 
didelio teatro. Kaina $13500. Mai
nys i bungalow South-West sidėje.

4. Cottage 3-jų kambarių, gražiai 
įtaisyta; lotas 60x125 pėdas; randa
si už miesto. Mainys į dviLlU^fin
tų medinį ar mūrinį namų.

5. Kampinis lotas 58x125 pėdu, 
randasi ant Archer Avė. ties Sum- 
mit; tinkanti vieta dėl gąsdino sto
ties. Parsiduoda labai pigiai arba 
mainvs ant namo, nepaisant vietos.

6. Bučernė. netoli Kedzie ir Ar
cher; ganėtinai tavom, elektrikinė 
ledaunė — tik už $1500 — verta 
dvigubai.

7. Hudson Sedan, visai mažai var
totas,. 1926 modelio, 
nedidelio namo ar 
į mokėjimo.

8. Gus Stotis su 
auto reikmenų krautuve; farma iš 
85 akeriu, 8 kamb. garu Šildomas 
namas, moderniški įrengimai; pui
kios barnės; pora arklių, 2 karvės; 
norą šimtu baltų vištų; visi ūkio 
įrankiai; elektros gamintuvas; pei 
laukų teka žuvingas upelis; netoli 
trijų ežerų, ant krvžkelio cementi
nių keliu: 114 myliu nuo Chicagos. 
Kaina $15,500; įmokėti reikia tik
tai $5,000.

l>el 
kitės:

ti naujų L _
šiltu vandeniu šildoma ant ;pinnų 
lubų, ir pečiu — ant antrų, 
niški 
kambarius, 
augščiau.

nori mainyt ant 
loto, kaipo dali

delikatessen ir

Miscellaneous for Sale
 J vairus Pardavimai

GARSUS radium mine run anglys, 
dideli šmotai, pristatomi už $6.50; | 
labai mažai dulkių; lump, nut ir 
eggs pristatomi už $7.50.

Tel. Boulevard 1036

Maino nepriima, 
pamatymo šių bargenų kreip-

Edw. Baks

4392 Archer Avenue
Tel. Virginia .0055 '

PARDAVIMUI arba mainymui 6 
j kambarių namas, cementuotas beis- 
mentas, randasi ant 8 lotų — mainy
siu į Chicagos properte arba farma. 

. Jos. Vasiliauskas, 1G0 Lincoln St.,
PARDAVIMUI bučernė ir groser- Harvey, 111.

nė pigiai — renda $45. Priežastis Ii------ ------------------------------------------
ga. Tel. Boulevard 3379. į

Business Chances
Pardavimui Bizniai

APLEIDŽIU Chicaga. Už $900 
paimsite man eųuity 6 ruimų muri- 

nace apšildomi. Glazed purčius, gara- 
—s, 5922 Lowe Avė., Tel. Wrnt- 
worth 2606.

HAHGENAS. Grosoi nS ir bučer- nj narna. 3 ruimai baigti,- attic, fur- 
nė parsiduoda pigiai su budinki!, nacr *•* ’ • —
4557 Went\vorth avė. Tel. Radcliff I žiu? 
1948.




