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Lietuva ir Lenkija Susės 
Maskvoj už Vieno Stalo

Vatikano-Kvirinalo 
ginčas baigiamas

Vasariu. 12 dieną papu prane
šiąs kardinolams apie kon- 
kcrdato pasirašymą

Voldemaras su Smetona nutarė pasirašy-
ti Litvinovo siūlomą taikos protokolą I kad šio vasario mėnesio 12 die- 
bendrai su Lenkais, Latviais, Estais ir'XP'/k<,'Xori' ir'^S 

Rumunais k usiems kaidinolams pranešiąs,

Lenkų telegrafo afentura PAT 
skelbia, kad Varšuvoj esą gaida 
žinių iš Kauno apie įvykusią 
ministerio pirmininko Voldema
ro konferenciją su prezidentu 
Smetona dėl proponuojamo su
važiavimo Maskvoj ir Lityinc- 
vo siūlomo pasirašyt taikos pro- 

- tok oi o.
Konferencijoj buvę nutarta, 

kad Lietuva pasirašytų proto
kolą Maskvoj vasario 7 dieną 
kartu su kitomis valstybėmis — 
Lenkija, Latvija, Estija ir Pu
ma n i ja.

Tuo bud u pirmykštis nusista
tymas, kad Lietuva rašytųs | 
protokolą atskirai dėl to, kad

vieno stalo, at kritęs*
Komentuodama, Var š u v o s 

spauda žiuri j tą nutarimą kaip 
į Lietuvos valdžios atsižadėji
mą, pagaliau, tos savo politikos, 
kurios ji Ilgšio! laikėsi. Varšu
viškių laikraščių nuomone, Lk* 
tuvos valdžios vadai, pagaliau, 
susipratę, kad jei protokolą ga- į 
liuli rašytis 'Maskvoj Rumunija, 
kuri neturi diplomatinių santy-1 
kiu su Rusija, tai tą galinti p«-> 
dalyti ir Lietuvą, nors ir netu-' 
rėdama diplomatinių santykių 
su Lenkija, juo labiau, kad tiek 
Lenkija tiek Lietuva esančios 
Tautų Sąjungos nariai ir abidvi 
yra pasirašiusios sutarti Karti-'

jogei ilgų midų ginčas tarp- 
Apaštališkojo sosto ir Italijos

į valdžios yra baigtas ir kad 
konkordatas tarp Italijos ir Va
tikane pasirašytas.

Varcric 12 diena yra septy-! 
nerių metų pupos Pijaus XI ka
rūnavimo sukaktuvių šventė.

Papa Pijus šauksiąs šie-i 
met visuotinį bažnyčios 

seimą
ROMA, Italija, vas. 5. 

Giornale d’Italia, pusiau oficiali 
lis Italijos užsienio ministerijos 
laikraštis, sako, kad papa Pi
jus šiemet sušauksiąs visuoti-I 
nį kat.’likų pasaulio vyskupų’ 
susirinkimą didiems katalikų

ji negalinti sėdėti su Lenkija už liaučiuje. bažnyčios klausimams apsvars
tyti.
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Ispanijos diktatoris 
susirūpinęs padėtim

Anglija atidedanti 
karo laivų statymą i

Paleidžia namo neramius karei
vius; milicija nė policija ne-> 
bepasitiki

Norinti nuramint Ameriką, kad 
britai nemaną lenktynimti jū
res ginkluotėj

MADRIDAS, vas. 5. Karo 
ministerija š-klebm, kad kara
liaus dekretu įsakoma tuojau 
paleisti keturiems mėnesiams 
vakacijų visus 1927 metų klasės 
naujokus, kurie dabar yra pa
imti kariuomenėn ir lavinami 
kareivybės. l'ie naujokai esą, 
mat, neramiausias elementas 
kariuomenėje.

Eina girdai, kad Ispanijos lai- < kintis pašalinti anglų-fnincuzų 
vyne taipjau pasireiškianti mai- juros sutartimi sukurtą jspudj, 
što dvasia ir kad kai kuriuose kad 
karo laivuose įvykę sukilimų, stoti 
)>et tų gintų nirku badu negali- nes 
ma patikrinti. 1 mis.

L()NilX)NAS, vas. 5. — Daily 
Chronicle pranešimu, britų vy- 
riausybė nutarus atidėti neapri
botam, laikui naujų karo laivų 
statymą, kuris turėjo būt pra
dėtas šiemet.

Statybos programa 1928-29 
metams buvo numatyta pasta- 1 
tyli trys kreiseriai.

šituo nutarimu vyriausybė ti-

Anglija neva pasirengus 
j juros ginkluotės rungty- 
su Jungtinėmis Valstybė-

Senatas priėmė karo 
laivyno bilių

Skiriama $274,000,000 penkioli- 
likai naujų kreiserių ir aero
planų gabentuvui pastatyti

WASII1NGTONAS, vas. 5. - 
Po ilgų debatų senatas šiandie 
68 balsais prieš 12 priėmė karo 
laivų statybos bilių, kuriuo nu
matoma laivyno didinimui išlei- i ,sli per ateinančius trejus me
tus 274 milionai dolerių.

Kilius pasiųstas atstovų bu
tui patvirtinti, o iš ten eis pre
zidentui pasirašyti.

Einant 'bilium, per ateinan
čius trejus metus turės būt pa
statyta penkiolika naujų 10,00(1 
tonų kreiserių, kiekvienas pa
reinąs $17,000,000, ir vienas 

1 aeroplanų gabenamasis laivas 
už 19 milionu doleriu.

___________

Kovos su maištinin
kais Meksikoje

8 maištininkių ir 4 kareiviai kri
to kautynėse; 81 maištinin
kas pasidavė

Jack Sharkey-žukauskis puola K. O. Christner. Sharkey |
nugalėjo Christner kumštynėse, kurios sausio 25 d. įvyko New 

lai busiąs kaip ir atnaujini- Yorke. 
mus ir tolesnis tęsimas pasta-1 
rojo visuotinio bažnyčios susi-! ’ 
rinkimo, 1 _____
1870 metais, kai italų karino-1 
menė paėmė Romą ir pasaulinei. 
papų valdžiai buvo padarytas i

Iv l linu > k. onm | ,

kuris buvo nutrauktas | Kinai nori derėtis
dėl užsienio skolų 

fundavimo
Tame susirinkime turėsią da-' . • • * 1 4 t • 1 1 •Tame susirinkime turėsią da-į šANiCIIAJUS, Kinai, vas. 5. 

lyvauti visi katąlikų pasaulio i Tautinė Kinų valdžia pasiuntė 
vyskupai, išskiriant tik sergan-1 n()tas Jungtinėms ) Valstybėms, 
čius ir ndgalinčius atvykti į Ro- Anglijai, Francijai, JajX)nijai ir 
mą. Kadangi pasauly yra apie kelioms kitoms valstybėms, 
1,500 vyskupų, o kiekvienas jų kviesdama atsiųsti į Kinus savo 
turės dar savo sekretorių, tai1 atstovus tartis dėl skolų funda- 
viso į Romą suvažiuos apie 3,- vimo.
(‘00 aukštų dvasiškių. Kinų valdžia sako, kad iš pa-

> v . . i didintų muito pajamų šiemet ji pąpi prašo pinigų ka>! pwskyX« 5 miiionus dolerių^ 
tallRų Romai nuo pro- sienio skolų nuošimčiams mo-

I testonų ginti keti.
— (>s-

a- i
ROMA, Italija, vas. 

senatore Romano, oficialis 
tikano organas, sako, kad p^ipa 
esąs be galo susirūpinęs 
lat diilėjančiu proteston pavo
jum Romai tam katalikybės 
centrui, katalikų bažnyčios gal
vos sostinei, ir atsišaukia j ti- 

užmušti, daug sužeistų dėl kinčiuosius, prašydamas gau- 
gandų apie vogimą vaikų au- eIau aukoti pinigų papos ton- 
kaj dui, vadinamam “Preservazione

della Fide”, tai yra tikybos iš
laikymo fondui.

Kautynės Indijoje
u o-

BOMBA Y, Indija, vas. 5.
Pasklidus gandams, busią pata
lini* [tam tikros afganų giminės 16 Argentinos kaubojų 
žmonės] gaudą vaikus, norėda-i SUŠalo kalnuose 
mi įmūryti juos, kaip auką. į -----------

No. 31

LIETUVOS ŽINIOS
A

Kariuomenės teismas 
Panevėžyje

HANEVfcžYS. Sausio 4 
dieną kariuomenės teismo išva
žiuojamoji sesija Panevėžy pra
dėjo nagrinėti 30 asmenų, kal
tinamų bolševizmu ir kurstymu 
prieš vyriausybę bylą.

Kaltinamųjų tarpe yra vienas 
valstietis liaudininkas, keletas 
socialdemokratų ir kili įtaria
mi komunistais. Jų tarpe yra 
Dr. A. Domaševičius.

Pirmą dieną perskaitytas kiū
tinamasis aktas ir duota pasi
aiškinimo žodis kaltinamie
siems, pradėta klausinėti liudi
ninkai, kurių yra Įšaukta apie 
12C žmonių. Antrą dieną po 
liudininkų klausinėjimo spren
džiamas klausimas netikusių 
liudininkų. Nors viešas posėdis, 
bet pašaliniai žmonės neįleidžia
mi.

Už žmogžudybę 6 mėne
siai kalėjimo

Nemunaičių valse., Makniunų 
dv. darbininkai 1927 m., gruo
džio 16 d. nuvežė į Alytų par-

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 5. 
Los Altos, Jalisco valstijoje, 

įvyko keturių valandų koya tarp
■■■■...:.....—r.-.-r--.- federalinės kariuomenės dalies-Įduoti dvaro javus; tiavę iš dva-

1/IA AAA L* v* <1 ,r maištininkų bandos. Privers- ro savininko pietums kelis litus, įTUjUVv VOKieeių Gar- (i gelbėtis bėgsią, maištininkai traktierijc įsigėrę. Tiaktieriu- 
bininkll bus išmesti I)2jikt) aštuonis nukautus. Fc- jc a. Abromavičius puolė muš- 

•v 1 1 dera'lų krito keturi. > Stanevičių, kvietė, kad jam
1S GarOO Michoacano valstijoj vyriau- padėtų lo pat dvaro darbinin-

j sjbei pasidavė maištininkų va-!kas Vladas Karpuška, bet tas
BIriiLYNAS, vas. 5. Vo- i jj‘as Kadislao Molina ir aštno- išbėgo pakviesti [Milicininką. Iki 

kietijos tekstilės įmonių savi- niUM|ešimt jo sekėjų. atėjo policija, visi darbininkai
ninkai nutarė kaip ateinantį pir-  -  išvažiavo namo,
madienį uždaryti savo fabrikus.

Tuo budu iš darbo bus išmes- J Ccolidge pasirašė Chi- 
ti 110,(100 tekstilės darbininkų. į cagOS parodos bilių 

Lokauto priežastis esanti ta, —--------
kad bendroji samdytojų ir dar- VVASHINGTONĄS, vas. 5.— 
bininkų komisija negalėjo su- Prezidentas Coolidge šiandie 
sitaikinti dėl algos. pasirašė kongreso priimtą bi-

----------- lių, kuriuo prizidentas autori-'

Kiniečių valsčius jais- kos protokolą 
teige imperiją su savu 

imperatorium

Rusai ir kaimynai kvi< sli ^4’°tu" v • ii *. • tas dalyv011*1 iqv.oo..»h>oi nurc.rasysis Kelloggo tai- chie

Dvaro darbininkai, neskuba. 
Pakeliui sukūrė laužus, ruko 
pypkes ir pasakas seka. Pasi
vėlinęs atvažiavo Ant. Stanevi
čius. Jis tvėrė šlajų rungą ir 
sudaužė Karpuškai galvą. Tas 

;gruodžio 24 d. Alytaus ligoni
nėj mirė.

z Stanevičius kaltu neprisi
pažino. Pirmiau jį mušęs Kar- 
puška, lai jis atėmęs tą patį 

Mirė “amžinas studen- ir j«"’ sudaužęs gaivą.
Kauno apygardos teismas Sta- 

nevičių nubaudė 6 mėnesiais 
NEW YORKAS, vas. 5. Su- IWras1o kalejmo.

tas dalyvauti tarptautinėj paro 
•agoje 1933 metais.

Varšuva, Lenkija, vas. 5.' tas”, 78 metų amžiaus 
Pirmą kartę Sovietų Sęjun-J

i gos istorijoje Rusija ir visi jos į 
kaimynai vakaruose susės už laukęs 78 metų amžiaus, vakar

kad* šantungo provin- vieno stalo Maskvoje. Tai įvyks j čia mirė Wm. Cullen Kemp, ži-
.ban-Į^ —....................................... 1 

susidedanti iš 5,000 Lenkijos,
Įstejgus naują 
su imperatorium 

slibino 
tapus į k 

toli m o j 
o 

pasiskelbęs

Viena tariau aiškiai matyt.' 
tai kad diktatoriaus vaklžia sti- i 
priai susi rupi nūs neramia si- j 
tuacija krašte ir daro visokerio
pų pastangų esamam režimui iš
laikyti. 8

Nebepasi tikėdamas milicija 
ir krašto policija, diktatorius 
Mino de Rivera gavo karaliaus 
Alfonso aprobatą dekretui, ku
riuo diktatūros režimą remian
čios civilės kariško pobūdžio 
organizacijos, kaip Somaten ir 
Patriotinė Sąjunga, įgaliojamos
veikti kaip ginkluota policija ir pamatus naujam tiltui Borodo- 
žvalgyba visame krašte. je, vakar kilo čia didelių kau-

----------------- tynių ir kraujo liejimų gatvė- ros
Du lakūnai ŽUVO aero- se- nuošė mirtinai sušalo šešiolika rinė sostinė,

planų kolizijoje Indiečiai, patikėję tais niekuo Argentinos kaubojų. Apie tai 
nepaima t uotais gandais, ėmė me- pranešė šeši kiti jų draugai, ku- 
džioti ir mušti patanus. Dau- riems su dideliu vangu pavyko | 
giau kaip 100 tūkstančių darbi- išsikapstyti per pušnius.

PENSACOLA, Fla., vas. 5.— 
l>viem laivyno aeroplanam susi
dūrus ore, užsimušė lakūnai metė, darbą įmonėse ii 
Bramvell Hovvell ir Andrew 
Brink

dirbtuvėse ir būriais zujo gat
vėmis, ieškodami “kaltininkų, 
vogusių vaikus,” ir, kur užklu
pdami, mušė patanus.

Policija buvo bejėgė riaušėms 
suvaldyti, teko šaukti karino! 

! menė.
Kiek žinia, aštuoni asmens 

buvo per tas kautynes užmušti 
ir kelios dešimtys sužeisti, dau
gelis pavojingai. Dvidešimt 

. penki buvo nugabenti į arti- 
nežymi temperatūros atmaina; miausl? hgomnę.
lengvi ir vidutiniai rytų ir žie- j 
mių rytų vėjai..

Vakar temperatūra įvairavo vas. 5. 
tarp 20° ir 31° F.

ORAS?
Chicagai ir apielinkei federa 

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Deliesiuota; gali būt sniego

BELGRADAS, Jugoslav i j a, 
— Nauju Jugoslavijos 

ministeriu, Washingtonui tapo 
Šiandie saulė teka 6:59, lei- (paskirtas Liublianos Universite- 

dŽiasi 5:10. M&hio teka 5:1S to profesorius Leonidas Pita- 
ryto. mec.

PEKINAS, Kinai, vas 
Kinų spauda pranešė fantastin
gą žinią, 
cijoj viena “komunistinė’ 
druomenė, i 
šeimų, 
nastiję, 
ste ir su 
“Imperija 
Čungšane, 
nuotoj šantungo daly 
perą toriam” 
koks Mašihvei, kuris savo

“im- JarP valstybių jgyvendytas. 
kaž- Faktas, kad Lietuva prisulės 

sosti- prie kitų valstybių protokolo pa-
Smarkios sniego and- nę, Čautsun miestelį, perkrikšti- ■'sįrašyme, Varšuvoje lik vakar 

užklupti, Kordilijerų kai- jęs Čunikinu, kas reiškia “vidų- 'buvo sužinotas. Gautos iš Kau- 
..... • * i y v i'i!..... - t m no žinios neparodo, kodėl prem-

! jero Voldemaro valdžia pakeitė 
savo nusistatymą rašytis proto
kolą su Rusais atskirai.

BUENOS AIBES, Argentina 
vas. 5.

šio vasario 7 dieną, kai Rusijos, ponias kaip amžinas studentas. Komunistų proklamaci- 
Lietuvos, Latvijos, Jis studijavo Columbijos Uni- jos

(|j_i Estijos ir Rumunijos atstovai versitete per 60 metų ir per tą 
so_ susirinks Maskvoje pasirašyti laiką Įgijo 13 mokslo laipsnių.

vėliava. tam tikrą protokolą, kuriuo Sako, kad vienas turtingas 
u r I , ' Bi iando-Kelloggo karų atsižadė- giminė palikęs Kempui $2,500 
k a 1-' paktas turės būt tuojau kas motai tol, kol 

mokslus.
naudojos kol gyvas.

5 metai kalėjimo už pa
vogimą $1,000,000

ATIAiNTA, Ga., vas. 5.
Užsimušė studentė ŠO-. ClinitonZS. Carnes, buvęs baptis

tų bažnyčios misijos iždininkas, 
kuris buvo apkaltintas dėl iš-

Šalčiai Vokietijoj

BERLYNAS, vas. 5. - Vo
kietiją atlankė, šalčiai, kokių ji: 

aikvejimo arti 1 miliono dole- neturėjo nuo 1917 metų. Pačia- i 
Šokus pro langą iš penkiolikto rimisijos pinigų, tapo teismo' me Berlyne termometras nukri-i 
Medical Arts sanatorijos aukš-! nubaustas kalėjimu nuo penke- to iki 4 laipsnių žemiau zero

kus iš 15-to aukšto
NEW YORKAS, vas. 5.

Medical Arts sanatorijos aukš- i
to, užsimušė Miss Esther Glas- r’U ’ki septynerių metų.
ser, Hunter kolegijos studentė 
Ji sirgo, nervų suirimu.

Traukinio katastrofa

Radę kanadiečių 3,500 
metų aukurą Bet-Šane

PIHILADEDPHIA, Pa., vas. 5. 
— Pennsylvanijos Universiteto 
mokslinės ekspedicijos į Pales-

COLUMBUS, Miss., vas. 5.^ 
Netoli nuo 'Mergargel Spur, Ala 
ištrukęs iš bėgių susikūlė paša- tinę vedėjas, prof. Alain Rowe, 
žievinis Sunnyland-Frisco trau- praneša, kad Beisane, arba bi- 
kinys. Traukinio mašinistas įr bliniame Bet-Šane, ekspedicija 
pečkurys buvo užmušti. Paša- radus didelį laipsniuotą aukurą, 
žierių niekas skaudžiai nenu- kur prieš 3,500 metų kanaauie*- 
kentėjo. čiai garbino savo dievą Mekalą.

Si-Fahrenheito, o kai kuriose 
lezijos vietose šaltis siekia 
laipsnius žemiau zero.

Iš Prahos praneša, kad 
chosUovakuose taipjau siaučia 
smarkios pūgos ir šalčiai. Susi
siekimas keliais sutrukdytas.

-"MILINIUI

$1,000,000 rūmai sudegė *
NEW YORKAS, vas. 5. — 

Gaisras sunaikino miilionieriaus 
Otto Marx bezidonciją Hudsone. 
Nuostoliai siekia $1,000,000.

eisiąs
Tuo palikimu jis ir

VILKAVIŠKIS. — Gražiškiuo
se, Vilkaviškio apskr., šiomis 
dienomis rasta primėtyta daug 
komunistinių proklamacijų, ku
riose apgailestaujami jau ]>er- 
nai sušaudyti komunistai.

Faktai Kalba už Save
Virš 20,000 žmonių pakartotinai siunčia pini
gus Lietuvon per Naujienas ir tiktai per Nau
jienas.
Jie taip daro tiktai dėlto, kad Naujienos duoda 
užganėdinant} patarnavimą ir visuomet rūpi
nasi pergalėti visas kliūtis, stovinčias ant ke
lio pasiekimui nepralenkiamo greitumo ir aku- 
ratiškumo.
20,000 nuolatinių Naujienų kostumerių yra kal
bantis faktas agitacijai už Naujienas. Naudo
kitės Naujienų patarnavimu visuomet, kada 
siųsit pinigus Lietuvon ar kur kitur.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

M. Petrauskas apsi 
gyvens Bostone

Lietuvį ištiko nelai 
me atostogose

Sekmadienio laidos Herald- 
Examiner pranešė tokią žinią, 
kad Tony Modikantis, turis Chi- 
cagoj, Halstejl gatvėj, hardvvare 
biznį, išvykęs į pietines valsti
jas sveikatai pataisyti. Jisai pa
siekęs Atlanta, Georgia. Bet čia 
žulikai įtraukę jį pokerio losiu. 
Belošiant, žulikai adata įleidę 
jam narkotikų ir užmigdę. Ka
da Modikantis pabudęs, tai pa
sirodę, kad dingo ir pokerio lo-į 

sėjai ir jo, Modikančio, $2,2(ME 
Vienas lietuvis, turįs liardwarc

Kompozitorius Mikas Pet
rauskas, kuris paskutinius me
tus gyveno Baltimorėje, ke
liauja vėl į Bostoną ir ketina 
tenai atgaivinti Lietuvių Kon
servatoriją ir šiMp pasidarbuoti 
muzikos srityje. Pakeliui su
stojo kelioms dienoms 
Yorke.

Bridgeportas

New

Viskas tinka savo vietai

šiuo laiku 
goms, bet tenka nurodyti, 
jo pavardė truputį kitokia.

a los to
kai!

Kuris karas egresnis — Lin
coln ar Ford? Žinau, kad bet 
kuris žmogus pasakys, jog Lin
coln.

O aš sakau, kad ne — kad 
viskas tinka savo vietai. Ir ve 
jums pavyzdis.

Pereitos savaitės pabaigoj ge
ras mano frentas butlegis atve
žė šion apielinkėn “keisti ką” 
kanadiškos. Nespėjo jis sustoti,

POŽĖI.OS-ROMANO RISTYNftS Ponas Bachunaa pareiškė, kad 
jeigu tam tikslui susitvėrusi 
draugija kreiptųsi į amerikonų 
labdarybės draugijas, tai be 
abejonės aplaikytų taipgi para
mos.

Abelnai, gerb. p. Bachuno 
gražus projektas rado visų su
sirinkimo dalyvių širdingą pri-

tarimą, ir ponia Dr. Slakis, pa
dėkodama gerb. p. Bachunui už 
sukvietimą, uždare susirinkimą 

vai. 30 min.4
Dr, Sussan Slakis, 

prov. pirmininkė.
Mrs. F. P. Bradchulis, 

prov. sekretorė.

Patogumas, Kuris Mažai 
Jums Kainuoja

Roseland

[Atlantic and Pacific Photo]

šiame paveiksle parodoma, kaip “dinamitas” Sonnenberg nugalėjo Bostone čempioną Lewisą. 
Sonnenberg stovi o Lewis guli ant matraso. Pėtnyčioj, vasario 8 d., Ashland auditorijoj Sonnen
berg demonstruos savo ristynių būdą. Tą vakarą, kaip žinia, Požėla susikibs su italų čempionu, 
Mike Romano. Požėlos-Homano ristynūmis ir Sonffenbergo pasirodymu sporto mėgėjai yra ne- 

snyj nulems tolimesne Požėlos karjora kainokaip štai kur buvę kur nebu- I>HP>’astai susidomėję. Tos ristynės žymiame laipsriyj nulems tolimesnę Požėlos karjerą kaipo

Fenger aukštesniąją mokyklą 
(high school) šiemet baigė ir 
vasario 1 dieną gavo diplomas, 
tari>e kitų, šie lietuvių vaikai: 
Walter Grigutis ir Stepas Sta- 
nionis (accaunting); Hclen Mel- 
losch, Mary Merkousko, Stepha- 
ny Puclikoris ir Theresa Du- 
Bransky (ofisų darbams prisi
rengti kursą); Petronelle Dar- 
gjs, Marlha Gregą, 
Krischunas ir I lelen 
(stenografijos kursą).

vV prosibišenai. jristiko-
Mano frentas tik į forduką, 

pašmikšt, pašmakšt, jėlomis iš 
vienos j kitą, ir dingo. O prohi- 
bišenai kol apsuko Lincolną, kol 
paleido jj, tai butlegerio nė du-

pRIEDINIAI (Extention) telefonai, rupestin-
> gai įvesti, kad sutaupinti žingsnius ir laiką, 

labai daug prisideda prie patogumo namuose.
Viršutiniame jūsų namo koridoriuje, ar užpa

kaliniame koridoriuje jūsų apartmento, prie lo
vos, virtuvėj, extra telefonai labai palengvina 
dienos darbą, ir kiekvienu budu jie yra apsauga.

Su kiekviena diena vis daugiau šeiminų džiau
giasi komfortu ir patogumais užtektinai extra 
telefonų.

Jus rasite, kad priediniai kaštai yra neįtikėti
nai maži.

šios kompanijos atstovas mielai pasitars su 
jumis apie suvedimą tinkamose vietose priedinių 
telefonų jūsų namuose.

Dorothy
Kodėl is

Rep.

Sol Kilis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, 
kainos. Greitas patarnavimas, 
ditas visiems.

2118—20—22 S. State SL
Tel. Victory 2454 

460G—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 130

pigiausio*
K re

Taip pat p. Bachunas pareis- labdarybės fondą ir galėtų pri- 
' kė, jog mainant vaikučius kas sidėti bent pradžiai su 100 do- 

keturioliktą dieną arba panašiai lerių, o kiek vėliau butų gali- 
butų galima gana didelį skaičių ma vakarus ir t. t. rengti va- 

ko nebematė. Na, kad ir butų 31 . klube tikslu p vaikučių vasaros laiku priimti.; sarnamio naudai. Taip pat, po-
jj dar matę ar manote, kad 
didžiulis Lincoln butų pešęs ką 
nors?

Protokolas

Susirinkimo š. m. sausio mėn.

steigti vasarnamį neturtingiems Vaikučiams prižiūrėti turėtų nia Nausieda dėkavo p. Bachu-
lietuvių vaikams labor Karmoj, u>Uti pastatytas vienas vyriškas nui, kad apart vaikučių kuniš-

Juk Lincolnui gaudyti ^°^us’ ir viena moteris. Be to, butų ko šelpimo jis nepamiršo ir apie
Eodruką tai vis tiek ką Dalyvavo iš kviestų laiškais pageidaujama 1 slaugė ir 1 dva- jų dvasišką šelpimą. Ji malo-

- - • 40 ponių šios: Dr. S. Slakis, M. siškas vedėjas, kuris kas sek-i niai sutiko pranešti spaudai
Kishonis, A. Nau- madienį arba kas antrą laikytų apie p. Bachuno gražų sumany- 

? nes, sulig patyrimų, mą, apie svarbą j j jgyvendinti 
vaikučių auklėjimas visai be re- ir atsilankiusi tuo tikslu į šį su- 

šiam, sirinkimą.
Ponios Katkevičienės nuomo- 

Toliau p. Bachu- ne, susinėsimas su draugystė
mis ima daug iaiko ir dažniau-

vanagui gaudyti žvirblius žabuo-,
Reporteris olszewskl> 

sieda, J. J. Elias, Katkevičia, pamaldas, 
----------------- Rozenskis, W. Stankūnas, B. A.!

Lemont, S. Cherry, p-lės Leoną ngjjos nėra sėkmingas.
Gaizat, Lillian Žili ir p-nia I'. pareiškimui ir visos dalyvavu- 
P. Bradchulienė; dalyvavo taip- sjos pritarė. '— 
pat rengėjas p. J. Bachunas. nas pareiškė, kad

Lietuvių Jaunuoliai

Pašaukite musų biznio ofisą

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
BELL SYSTEM

One Policy • One System * Universal Service

JUSTICE ELECTRIC 
LIETUVIAI 

KONTRAKTORIAI

Vedame d r • t a ■ l 
naujas ir senas sta
bas pigiau negu ki
ti. Parduodam flx- 
torius ir visk* ele- 
ktriik*.

Wv/4104 Archer Av.
Lafayette 3533

Naujienos, apvaikščiodamos 
savo 15 metų Jubiliejų, rengia 
gražų koncertą ateinantį nedėl- 
dienį VVicker Park svetainėje. 
Koncertų, išpildys garsus daini
ninkai ir dainininkės, gabiausi 
muzikai ir geriausi chorai

Kad užganėdinti ir pritraukti 
Chicagos jaunuolius, komitetas

jeigu susi-
Ponia Olszevvski pareiškė, kad tvertų tokia draugija, kuri tą šia neatneša tikimos paramos, 

ji įgaliota žodį tarti už neatvy- įrengimą vestų ir prižiūrėtų, jis ir kadangi dalykas yra skubo-
kusias p.p. J. Kulis ir A. J. 
Bachunas. Ponia Nausieda jga-

tas, tai reikėtų tuojau pradėtiesąs nusistatęs 
mus trobesius ir žemės sklypą veikti.

liota žodį tarti už ponią A. Ki- draugijai.
B. Elias labai pagyrė p. Ba- gerb. p. Rengėją,ras, kuri taipgi, ligos deliai ne

galėjo dalyvauti.
Iš kviestų

Susirinkimas nutarė prašyti 
provizorinę 

chuno gražų sumanymą ir iš- pirmininkę Dr. Slakis ir sekre-j
ir muvuin uvof-.inn v.. , 7 vietinės lietuvių reiške Vntį, jog toks ‘ idealus torę pranešti per spaudą lietu-

. . _ . . J‘ . . ’ sPaud°s atstovų niekas neatvy-, 8limanymas nc^ųs, bet liks jgy- viU visuomenei ir visoms. lietu-
rioje 5 valandą po pietų Biju- ko 
nėlio nariai ir “Naujienų” išne- <
siotojų armija duos koncertą sU8San Slakis 3 vai. po pietų,j 
jaunuoliams po "~J............ ”
Sarpaliaus, ponios 
ponios čerienės. 
visi vaikai gaus

Tėmykite
1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokią atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) REAL ESTATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Haisted St.
Tel. Roosevdt 850(1

.... ., ... vendintas.Susirinkimą atidarė ponia Dr. i „ . .¥.: Ponia Katkevičia
. . * • i x i • pravedimui p. Bachunokuri buvo išrinkta kaipo pro-]!., 1
vizorinė pirmininkė. Provizorine‘ k,lnaus .suJm.1‘nyf"0 relktų artl 
sekretore išrinkta F. P. Brad- "],aU310J atelt.y> .
chulienė. P. Dr. Slakis pranešė, P'^nj susnmkrmų, 
jogei gerb. ponas J. J. Bachu- da‘yvaut9 lr Ch‘caS°3 
nas yra sumanęs pavesti že- , t x , _ - i ,, . i • • ; butų tada sutvertames sklypą su trobesiais savo, 
Tabor Farmoj, Sodus, Mich. j- 
steigti vasarnamį neturtingiems 
lietuvių vaikams ir prašo 
rinkusius pareikšti savo 
mones.

P. Bachunas pareiškia, 
svetainėj, didysis jjs yra nusistatęs įrengti

vadovyste P.
Gugienės ir 

Po programo 
vakarienę ir

Po vakarienės 
žaismės ir šokiai 
nes ir p. čerienės priežiūra iki 
10 vai. vakaro, griežiant North- 
saidės Jaunuolių orchestrui.

Jaunuoliai, pasinaudokite šia 
proga ir paprašykite tėvų, kad į 

nepavėluotų.
Didžioj oj

— Jaunuolių 
po p. Gugie-

susi- 
nuo-

Yra gerai žinomas faktas, kad ne 
visi gydytojai yra patyrę gydime 
privatinių ligų. Del tos priežasties, 
sergantys žmonės, kurie nori 
riausio, patarnavi
mo, nori specialisto 
kuris pašvenčia visą f 
laiką ir studij u o j a 
tas ligas. Jie žino, „ 
kad specialistas su
pranta kajp tas ligas 
gydyti sėkmingiau.

Dr. Ross speciali
zavosi per tris de
šimt metų. Savo 
praktikoj jis peržiū
ri ir gydo šimtus 
žmonių kasmet. Su-Dr* 
prantama, iš savo plataus patyrimo 
jis įgijo žinias ir sugebėjimą, rei
kalingą sėkmingam gydymui tu pra
žūtingų ligų. Jo gydymas išgydo 

UŽSISENĖJUSIAS, NERVŲ IR 
KRAUJO LIGAS, SIFILI, GONO
RĖJĄ, PULIAVIMĄ, STRIKTURĄ, 
PŪSLĖS, PROSTATE IR SLAPI- 
NIMOS ORGANŲ PAKRIKIMUS.

Dr. Ross suteikia saugiausi, ge
riausi ir labiausia patenkinanti gy
dimą. To pasekmė yra, kad skait
linei būriai pacientų kusdie užpildo 
ofisą, 
kentė nuo lytinių ligų, nerviškumo, 
lytinio silpnumo ir abelnos negalės,1 
lih> išgydyti ir dabar yra sveiki ir 
lamingi.

PATARYMAI DYKAI 
ATEIKIT ŠIANDIE.

DR. B. M. ROSS j
35 South Dearborn Street,
Kampan Monroe, Chicago, UI. 

Crilly Building. Imk elevatorių iki 
penkto augšto.

Valandos: Kasdie nuo 10 ryto iki 5 
po piet; nedėliomis nuo 10 iki 1. Pa- 
nedėliais, scredomis ir subatomis 
ofisas atdaras vakarais iki 8 vai. 
Trisdešimt metų šiame name.

ge-1

B. M. Ross

Tūkstančiai žmonių, kuris

NEW SPARTON 
MODEL

vių draugystėms, jog tuo tiks- 
siulo jog lvyks susirinkimas vasario 

tokio m^n‘ ? d. 8 vai. vakare Lietuvių 
I Auditorijoj, mažojoj salėj, 3133 

sušaukti kiek !s- Ha,sted str- ir kad yrn 
VhvIovyU i susirinkimą kviečiami visi vi- 
- suomenės veikėjai ,o ypač mo- 

moterų "klubo atstoves, ir kad^eryy* kurioms pumoj eilėj tas 
Chicagos darbas tenka.

Lietuvių Labdarybės Draugija, 
taip kad toji draugija tuojau 
pradėtų veikti, kartu dėdama! 
pastangas patraukti lietuvius 
visuomenės darbuotojus kaipo 
draugijos rėmėjus.

Ponia Nausieda nurodydama, 
jog p. Bachuno sumanytas pro-| 
jektas naudai neturtingų lietu-; 
vių vaikų kaipo pirmutinis toj vajt nes pasidaro rūgštys kenksmin- 
prasmūj tarpe Chicagos lietu-l8°s inkstams, šie persidirba, persi- 
vių, yra nepaprastai kilnus, de-, skaudėjimai, gėlimai, galvos skaus- 
kavo p. Bachunui už sumany-1 maį.» nemiega, pūslės ir šlapumo ne- 
mą. Ji pareiškė, kad privalėtų 
būti kviečiamos visos lietuvių neveikia kaip reikia, « . • • • • 1—1 • 1 į/in 11U1U J IIM H u l\VniMO
draugystes Chicagoje prisidėti keturias uncijas Jad Salts iš geros 
prie tokio gražaus darbo, kuris aptiękos. imkite po šaukštuką stikle 
stiprintų kunu ir dvasia musų dirbs puikiai. Tos druskos pagamin- 
neturtėlių lietuviu vaikučius, t?“.'5 vynuo^ ir
niekados neturinčius progos ilgų laikų jos vartojamos inkstų ne- 
grožėtis Pono Dievo gražia galiavimuose, kad nuveikti rūgštis, 
gamta, kurie, sakyti, tiktai did
miesčio gatvėse gimsta ir mirš-

Nugarai Skaudant 
Plaukite Inkstus

Gerkite Daug Vandens Ir 
Paimkite Druskos Pirm 

Pusryčių
kad 

,. _ . . . savo
programas prasidės 6:30 vai. farmoj, Sodus, Mich., tam tik- 
vakare. rus vasarnamius maždaug 50

vaikučių kartu, po atskirą na
muką šešetui vaikučių; tuos 
namukus jis išstaisysiąs su vi
sais sanitariniais Įrengimais, 
taip kad bent kiekvienas vaiku
tis dienos laiku galėtų gauti 
tynę. P. Bachuno manymu, 
duotas naudojimui toks įrengi
mas nebe reikalautų daug iškas- 
čių ir spėja, kad valgis kiekvie
nam vaikučiui apseitų maždaug 
60 et. dienai, ši suma dar su
mažėtų, jeigu vaikučiai, kurie 
kaip patėmyta, labai mėgsta pa- 

... . . . . ~ ■ un iivmu KViiuiao, nui | imiiviiai vjr-
sirinKti vaisių, uogų ir tt., kiek ta. P. Nausiedienės nuomone, rų bei moterų geria retkarčiais idant 
sau valgio produktų uždirbtų, kiekviena draugystė turi tokj!^ "nkUV«dkIliBBi"M.UŽ’

P.
Po programo šokiai griežiant 
Sarpaliaus muzikai.

Roseland
Pereito šeštadienio vakarą 

p. Sadulai turėjo džiaugsmo 
puolą, nes jų duktė .Julijona už- 
bahqė. mokyklą su geriausiais 
ipasisekiniais. Panelė Julijona 
dabar lankys aukštąją mokyklą. 
Svečių buvo daugiausia iŠ jau
nuomenės ir visi reiškė Julijo- 

jnai geriausio pasisekimo ateity.
J. Grybas.

P.

Valgant riebaus maisto perdaug ga
li įvaryti inkstams ligą, sako žino-

ChicagGS lietu-Ik08 inkstams, šie persidirba, persi- - i kemša medžiagomis ir ateina nugaros 

mai, nemiega, pūslės ir šlapumo ne- 
i galiavimai.

Pajutę, kad nugarą skauda, ar pus- 
viqn< lipi n viii lė neveikia kaip reikia, pradėkite ger- 

. . - ’ ti daug vandens, primaišydami kokias

kurios prikemša inkstus.
Jad Šalis negali niekam pakenkti. 

Iš jų pasidaro malonus burbuliuojan
tis lithia gėrimas, kuri milionai vy-

A NEJF SPARTON
EQUASONNE

V OR ONLY

H8950
COMPLETE WITH

Vertas šio> kilnaus 
tikras Sparton EQUAS(jN- 
NE, su “Turtingiausiu Ra- 
dio Balsu”, kurs sužavėjervi- 
są pasaulį. Tyrumas ir tur
tingumas jo nepaprastai gra
žaus balso bus jums sma
gumas, kurio jus niekad ne
užmiršite. Jus pasigrožėsi
te ir įo puošniu console ka
binetu ir jo nepalyginamu 
veikimu. Atsilankykite pas 
mus... nors ir tik pasiklausyti

TUBES 
» f 

vardb...

The New 
SPARTON Coniole 

Model 930 
with 

DYNAM1C Speaker

SPARTON
Pathfinder the

RADIO

Central District Furniture Co
3621 So. Haisted Street
Mi

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Covering His Tračia.TUBBY
i I

MERE COMES POP HOME F R CM U’ 
OFFICE-čAOMl. liti L HIM AkOUT 
ME FoOLIAJ'THEM BT MIDlKT IN 
T H AT OLE POOM *JtXT XO OUR 
PAMTRV ALL*TME VJHILE THtV 
'thought i vjas kidajaplo ■ 
Ht'Ll 8fc MADAS A HOUML'T 
AUouT IT OAJ ACCOUNT OF HIM 
GOIA* TO THE POllCE AM* O^ER'N 

A UEVJAROAN EVE.R'TWINC 
F O P- MV RLTURA)
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Prašo atsišaukti

Ii, tai ir šiam baliui surengti, 
be abejonės, ne mažai padirbės.

Roseland
Įdomus vakaras yra rengiamas

Roseland
Dabar Gali Nusipirkti

Naują 1930 Modelį
MAJESTIC

Vasario 1 dieną, Golden Shir 
Kliuibas laikė mėnesinį susirin
kimą. Į varios komisijos rapor
tavo, kad visoks kliubo darbas 
vyksta gerai.

Sporto skyriaus sekretorius 
A. Norubtas ir direktorius A. 
Nakra&is raiportavo, kad jau
nuoliai lošėjai dirba su didele 
energija ir genais pasisekimais, 
už ką Golden Star Kliubu jau 
yra susidomėjusi ir anglų spau
da. Konstitucijai taisyti komisi
ja pranešė., kad darbas varo
mas pirmyn. A. Nakrašis ir A. 
Baršti ietis pranešė apie M. Va
lentas rengiamą vakarą jo nau
dai. Serijų yra išdalinta na
riams 1(M) ir tikimasi geriausių 
pasekmių. Nes, kaip gjrdėt, tai 
kliuibiečiai su pasisekimu parda
vinėja. M. Valentą serga jau a- 
pie metai laiko. Daktarai, ope
racijos, ligonbutis išsėmė jo 
paskutinius centus. Taigi pa
galba jam dabar yra reikalinga, 
ir 'M. Valentą jos užsitarnavo 
savo išlikimu darbavimosi Gol
den Star K limbu i nuo pradžios 
kliubo susi t vėrinio .Tad reikia 
tikėtis, kad serijų dar ir pri
truks.

darbui.
Strumilas tų 
nuo stalo j 
to mėnesio

Vasario 17 d. Strumila sve
tainėj rengiama įdomus vaka
ras. Programą išpildys lietuviai 
(Lietuvių Scenos Mylėtojų Ra
telis) ir rusai. Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Ratelis suvaidins 
“Abejotiną ypatą”, o rusai duos 

| kitokius, programo numerius, 
i šių pastarųjų tarpe dainuos p-ia 
1 Maksakova, paskilbusi liaudies 
dainų pildytojo; šoks p-ia Gri- 
bova, žinoma rusų kolonijoj šo
kėja; dainuos p. Korablinov. 
baritonas; kliubas “Majak” 
(Šviturys) duos numerį pava
dintą “Juodieji Gusarai”.

Esu matęs numerį “Juodieji 
Gusarai” paskilbusios Balievo 
trupės pastatyta. Kaip žinoma, 
Balievo trupės pastatymai vo
devilio srityje skaitosi stovin
tys tokioj aukštumoj, kokioj 
stovi dramos veikalai Maskvos 
Dailės Teatro pastatymuose. Ir 
turiu pasakyti, kad iš dešimties 
a>- cUiupriau duotų kalbamų va
karų Balievo trupes numerių 
rinktines amerikonų publikai 
labiausia patiko “Juodieji Gu
sarai”.

Kaip matote, rengiamo vaka
ro programas žada būti nepa
prastai įdomus.

Vakaro pelnas, kiek patyriau, 
bus padalintas pusiau tarp ru
sų ir Lietuvių Scenos Mylėtojų

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.

Nieko daugiau nereiks 
pirkti.

Mes taipgi įgalioti parda
vinėti kitas radijas, RCA. 
Radiolas, Zenith, Majestic, 
Atwater Kent, Freshman, 
Spartacs, Bosch, ColoniaI,

I

Eveready, Victor, Eiseman.

tumė t nesmaugmo.
Mirė kliubo narys A. Miza- 

ras. Išrinkti grabnešiai. Siu- 
pinktai gėlių, ir ant rytojaus 
gražus būrys kliubiečių palydė
jo velionio kūną į fcv. Kazimie
ro kapines.

Taipgi išrinkta komisija viso
kiam ateinančiam

Iždini nikus K. 
vakarą suglemžė 
“saivo” delmoną
(kaipo gryno pelno) daugiau 
kaip penkis šimtus dolerių.

Prisirašė 6 nauji nariai ir 3 
aplikacijos buvo priduotos jau 
po susirinkimo. Bet kandidatai 
bus priimti sekančiam susirin
kime. Visi jaunuoliai ir suau
gusieji - nuo 16 iki 40 metų 
— esate kviečiami prisirašyti, 
nepaisant kokioj Chicagos daly 
gyventumėt. Golden Star Kliu
bas pašalpos moka 7 dolerius 
savaitėje ir pomirtinę, kuri šiuo 
laiku turbūt sieks virš 400 do
lerių, ir tiktai mokant 50c į mė
nesį. Kliubas neužsiima jokios 
politikos ar religijos klausi
mais. J. Grybas, pirm.

| Spetilą, Bložį, Čepaitį ir keletą 
kitų, šie “vyrai” metais vos iš
lipę iš vaikų kelnaičių, bet nuo- 
augiu pralenkę daugelį “senių”, 
priklauso chorui ir nesišalina at- 

j eivių.
Gal būt dėka tėvams, gal de

ltai to, kad jie yra kitokia budo, 
negu tie vyrai, kurie stovinėja 
ant gatvių kampų, suminėti 
aukščiau jaunuoliai man tenka 
pastebėti nebe pirmam lietuvių 
parengime. Gi šiame Pirmyn 
choro vakarėly vienas iš jų, bū
tent Spetila, atliko sunkiausią 
“programo” dalį. Jis kuone visą

buvo koronerio ty- vakarą, veik nesustodamas 
i smuikavo. Jo “partnerka”, taip
jau amerikietė panelė, skambi
no pianą. Manau, kad susirin
kusieji buvo dėkingi jiems.

Ypatingai patiko tai, kad mu
sų jaunuoliai, (matyti buvo) 
pripažino autoritetą taip choro 
mokytojos, p. čerienės, kaip ki
tų senesnių svečių.

Ir dar vieną dalykėlį norėčiau 
paminėti. P-nas Kručas, 4453 

i So. Richmond St., regis pirm j 
metų laiko atvažiavęs iš Lietu 
vos, būreliui apstojusių jį svečių 
sudainavo ir vadovavo sudai
nuoti keletą dainų, kurias dai
nuoja Lietuvos kareiviai. Klau- 

■ sytis šių dainų buvo x rij-ju I 
Reporteris.

Mirė staigiai Jonas Rukušė- 
nas, 4631 So. Paulina St., va
sario 4 dieną kaip 9:30 vai. va
kare. Jis nukrito laiptais.

Vakar pp. Eudeikių laidotu
vių įstaigoj, 4605 So. Hermi- 
tage Avė. 
nuėjimas.

Velionis Jonas Rukušėnas mi
rė sulaukęs 36 metų ‘amžiaus. 
Amerikoj išgyveno 16 metų. 
Paėjo iš Kinderių-Kiaulėnų kai
mo, Laukomanių parapijos. Gi
minės ir pažįstami prašomi 
atsišaukti j pp. Eudeikių įstaigą 
(4605 So. Hermitage A Ve., tel. j 
Yards 1711), idant butų galima ! 
palaidoti nabašninką. —Rep.

West Pullman
Vincas Domikaitis, žinomas!

West pullmaniečiams ir rose- 
landiečiams sporto mėgėjas,

Star klit 
apsivedė 

Dobraskaite.
Jaunavedžiams šliubą davė West 
Pullmano klebonas kun. Stat
kus. Jaunavedžiams buvo iškel-1 
ta puiki vakarienė, kurioj, apart 
giminių ir kaimynų dalyvavo |

sausio 26 dieną sU įdomu

Iš Joniškiečių 
kliubo

Sausio 27 dieną įvyko Joniš- 
roselandiečio P. Sadulos šeimy-! kiečių kliubo metinis susirin- 

------------ I kimas. Narių susirinkime daly
vavo ne daugiausia, bet reika
lus visi svarstė gyvai.

Nauja valdyba užėmė vietas 
ir, matyt, stengiasi, kad kliu
bas augtų ir bujotų taip nariais, 
kaip turtu.

Kliuban įstojo trys nauji na
riai.

na ir A. Nakrošas.
V. Domikaitis gerai lošia 

besbolą ir basketbolą.— Rep.

jteikė kliubo dovanų, skirtą pe
reitų metų sporto direktoriui, 
Petrui Sudulai — gražų ranki
nį laikrodėlį. Petras, priimda
mas tą užlaTnautos garbės žen
klą, kaip visada, taip ir dabar 
pareiškė: “Dirbau ir dirbsiu 
Golden Star įKliubui.”

Stanley Gūželis padarė šepu- 
kę kliubo bolininkų čempioną-

NERAGAUKITE
’TLU!” Jos. F. Sudrik, inc.

3417-21 So. Halsted St. Tel. Boulevard 4705

Ratelio. Rusai savo pelno dali L dov,anoms trofėjoms.
alrii-a mnlvUni - . ___ „ ..

“MAN S MYSTIC 
POWER

Teisėjai dirbantys 
sunkiau

Henry Barrett Chambcrlain, 
vienas darbuotojas Chicago 
(Irime Komisijai, išdavė metinį 
raportą iš komisijos darbuotės. 
Tarpe, kita ko nurodoma, kad 
paskutinį 1928 metų bertainį 
kriminalio teismo teisėjai skyrę 
kriminalioms nusižengims sun
kesnes bausmes ir kad patys 
teisėjai dirbę teismo kambariuo
se ilgsenį laiką, negu metų pra
džioj. Nužiūrima, kad į teisė
jus padariusi įtakos šluota, ku
ria buvo iššluotas Crowe.

North Side
Pirmyn choro draugiškas 

vakarėlis

Komisija išdavė raportą iš 
parengimo, kuris buvo sureng-'i 
tas naudai kliubo narės, sergan-| 
čios jau ilgą laiką. Iš raporto] 
paaiškėjo, kad parengimas davė 
pelno $90. Pinigai atiduoti kam 
priklausė.

Buvo taipjau skirta tam tik
ra komisija konstitucijai patai
syti. šiame susirinkime nariai 
svarstė taisytos konstitucijos 
punktus. Kuriuos užgyrė, tie 
buvo priimti, o kurie pasirodę 
netinkami, tai tuos atmetė.

Pirmiau kliubas susirinkimus 
laikydavo tik tada, kada valdy
ba matydavo reikalą šaukti su
sirinkimą. O dabar nutarė lai
kyti kiekvieno mėnesio paskuti
nį sekmadienį. Taigi visi nariai

Dalyvavo turi įsidėmėti šį tarimą.
Nutarta surengti bankietą po 

i Velykų. Jo rengimu rūpintis ap
siėmė kliubo valdyba. Galiu už
tikrinti, valdyba tą užduotį at
liks kuogeriausia, ba ką Joniš
kiečiai pradeda, tai ir padaro. 
O labiausia darbštumu pasižy
mi musų raštininke, p-lė Ančiu-

skirs mokyklai.
Reikia tarti žodis-kitas ir apie 

tą mokyklą. Pullmane gyvena 
tik kokia dvylika-penjtiolika ru
sų šeimynų. Ir visgi jie užlaiko 
savo vaikams mokyklėlę, kurioj 
mokinama rusų kalbos, kuri tu
ri vaikučių orkestrą ir, regis, 
chorą. Dvyli ka-penkiolika šei
mynų, o išlaiko mokyklą! Ten
ka pripažinti, kad lietuviai to
kiu pasiryžimu tur būt negalės 
pasigirti. —Reporteris.

kė dailės žvilgsniu atrodo pui
kiai, ir reikia pripažint, kad 
Stanlis turi gerus nagus.

Taipgi Norikus žadėjo pada
ryt gražius rėmus kliubo par
teriui.

Kliiubauzė pasipuošė naujais 
pultebeliais ir kitais paranka
mais, bet už tai, Bašinsiko nuro
dymais, kliubas priėmė tam 
tikrus patvarkymus, ir todėl, 
kurie žaisite ant pultebelių, ne
apsiryk i te, kad ateityje neturė-

“Nebijok
Sako gydytojas, skirdamas
‘Trinerio Kartaus Vyno 

paliegusiam veteranui
Daktarų įsitikinimas į Trine

rio Kartųjį Vyną, kaipo vaistą 
nuo vidurių ligų, a|>etito nete
kimo, užkietėjimo aiškiai mato
si iš sekančio laiško:

Visai”

Sunaikinkit šaltį pirmąją 
dieną

Kiekvienas daktaras, ar slaugė pasakys 
jums, jei jus sunaikinsite Aaltį pirmait) 
dieną. jus veikiausia nepugausito pluticir* 
Uždegimo, ar inMuenz.os. Taigi 
Aalčiui tęstis. Su pirmu sukoaSjitnu, 
prie pirmo ženklo balčio, ar ' J.___ „
gerklės pradėkite su Turpo ir sunaikinki
te ėaiti tuojaus. Patrinus krūtim 
kię su __ ‘___________________
suojn atsikosėjimą. Urnai jus pajusite pa
gerėjimą.

Apsisaugojimui nuo flu, {spauskite bis- 
kutį Turpo | kiekvieną nasrų kelis sykius 
) dienų ir fiu bakterijos mažai ras progos 
IHiK.vventi, ar susirasti veisimos vieta.

Turpo yra veiksmingas antiseptikas, su
sidedąs 1A senovinių terpetino, caruphor Ir 
mentnol gyduolių. Kiekvienas gydytojas, ar 
išlavintu slaugė pasakys jums, kad tie 
sudėtiniai jau nuo senai yra pripažinti 
kaipo veiksmingi antiseptikai, taipjau tu
rintys svarbia ypatybę palengvinti Salėtuose 
ir slėgimo. Turpo kainuoju 30c kiekvienoje 
aptiekoje.

plaučių 
neleiskite 

J . ar 
skaudančios

ar irer-
Turpo palengvina sloguti, pabuo-

KALBĖS S. K. ŽVILIS
Žmogaus mintis tvėrėja blogo ir gero 

Ketverge, Vasario (February) 7 d., 1929 m, 
Pradžia ant 8 vak., pavėlavę savę nuskriausit

MILDbS SVET., 3142 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 
Įžanga 25 centai.

Pereitą šeštadienį Northsidės 
Pirmyn Mišrus choras turėjo 
draugišką vakarėlį.
tik choristai ir choristės ir ar-| 
timesni jų draugai-ės.

Susirinko gražus būrys. Nors i 
svečių negalima buvo kaip to-' 
kiam vakarėlyj skaityti šimtais, 
bet skaičių pavadavo nepapras-1 
tas susirinkusiųjų draugišku į 
mas. Kaip smagiai Pirmyn
choro dainininkės ir dailininkai tė. Ji vFsada dirba, kiek tik ga- 
jautėsi, galima spręsti iš ta, I------------ ------------- ---------- --

*

kad išsiskirstė tik apie 3-čią ------- ---------------------------------
vai. sekmadienio ryto, ir, kaip į Tuaii
man rodėsi, lyg gailėdami, kad 
laikas taip greitai prabėgo.

Tekę yra būti daugely paren
gimų. Bet turiu pasakyti, kad 
retai mačiau draugingesnį su
ėjimą. Reikia pripažinti teisy
bę northsidiečių pareiškimams, 
kad jie gražiausia moka sugy
venti. Ir man rodosi, kad Pir
myn choras yra ir centras ir 
goriausia pavyzdys jų darbuotės 
ir gražaus sugyvenimo.

Jei žinočiau, kad mano pata
rimą kas nors priims, tai prie 
kiekvienos progos įkalbinėčiau 
Chicagos lietuviams rašytis į 
Pirmyn chorą. Nes tas choras

Kai Jūsų Strėnos 
Tarsi Lūžta

“Kaip jau rašiau, esu 
saulinio karo veteranas 
tebekepčiąs nuo dujų.

“Mano daktaras nieko 
ko neduoda, 
Kartųjį Vyną paapkstinimui 
apetito ir vidurių regulevi- 
mui. Jisai sako to laikytis ir 
nebijoti.

“Nuo to laiko, kai prieš 3 
metus aš pradėjau vartoti 
Kartųjį Vyną aš žymiai pa
sitaisiau ir vien per pereitų 
vasarų aš užaugau 10 svarų”.

Cass F. Lorenz.
2740 Thomas St., Chicago.

Ar jūsų viduriai gimdo jums 
galvos skaudėjimą, nemiegoji-

pa- 
dar

kit-
kaip Trinerio

mą, gesus, blogą kvapą, užsise- 
nėjusj pavargimu, tai jums rei
kia Kalifornijos Vyno sumaišy
to su kaskara ir kitomis žolė
mis. Stalavas šaukštas prieš 
kiekvieną valgį duoda greitą re
zultatą. Gauk butelį šiandie, 
$1.25. Visose aptiekose.

Strėnų skaudėjimas, paeinantis nuo 
pasilenkimo, ar atsilošimo, tankiai 
reiškia, kad inkstai yra reikalingi 
pagelbos. Pagelbėkite jiems vengda
mi mėsos, aštrių maistų, svaigalų ir 
imkite Santai Midy kapsules. Jos 
taipgi gelbsti nereguliariam, mažam, 
ar deginančiam šlapi- 
muisi ir kelimuisi nak
tį delei pūslės silpnu- 
mo Tikros turi parašą

Visos a p- 
tiekos tu- 

ri jas

triner’s
BITTER 
VVINE

bS Free
Mail to Jos. Triner Company, 
1383 So. Ashland Avė., Chicago, 
for free sample.
Name ..................
Address ..............
City. State

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGKIAMS

sų dailės darbuotėje. Jisai yra 
dar ir centras pramogų, gražių 
pasilinksminimų, kurie turi bū
ti ypatingai brangus mums, di
džiumoj ateiviams.

Pasakiau — didžiumoj atei
viams. Dalykas tokis, kad Pir
myn chorui priklauso ne vien 
ateiviai. Pati p-nia čerienė,. 
choro vedėja, sakysiu, yra ame
rikietė. -Malonu buvo taipgi 
matyti jaunus vyrus, būtent

Ką tik sugrįžo iš Lie
tuvos Naprapatas 
Dr. P. P. Šimaitis

a
 Lietuvoje per 18 

mėnesių turėjo 2000 
ligonių, davė 8000 
Naprapatiškų gydy
mu, ypatingai su ge
romis pasekmėmis 
gydė: mirštamas li
gas, vidurių ligas, 
reumatizmą, silpną 

regėjimą, galvos, nugaros, strėnų 
gėlimą, širdies, kraujo, nervų ligas. 
Daktaras Lietuvoje surado naujus 
budus tas ligas gydyti.

2346 W. 69 St., kamp. VVestern Avė., 
Tel. Republic 5877. .

Valandos: nuo 9 iki 11 v. r., nuo 2 
iki 1 v. p. p., nuo 6 iki 8 v. vakare.

Eighteenth Bond & Mortgage Organization

1618 West 18-ta Gatvė
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

SVARBIOS K. POŽĖLOS RISTYNĖS

Turpo
CUiick, Sure, Šate Rellef
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DOVANOMS

bimai Naujienose 
!a naudą dėlto, 
pačios Naujienos

Skelbimai 
duoda 
kad 
yra

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir (kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentu arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

Trečia Klesa
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

Iš NEW YOR- /II < KO IKI KAU- LUU NO IR ATGAL

Ateinančios Pėtnyčios Vakare, Vasario 8 dieną,
Musų didžiausias ristikas Karolis Požėla vėl turės svarbias imtynes, kurių 
laimėjimas gali atidaryti jam kelią prie pasaulinės sunkiojo svorio čempio- 
nystės. Šj kartą jis risis su Mike Romano, Italu sunkiojo svorio čempionu, 
kuris Čia ritosi daugeli kartų su buvusiu čempionu Strangler Lewis.

Tose pačiose ristynėse dalyvauja dabartinis čempionas Gus Sonnenberg. 
Taipjau Kola Kwariani risis su Moose Norbeck ir dvi kitos ristikų poros.

Kainos šių nepaprastai svarbių ristynių yra $1.00, $2.00 ir geriausios 
priekinės sėdynės $3.00. Ristynės bus

ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM, 
kampas Ashland Blvd. ir Van Buren gt.

Rengia Draugystė Palaimintos Lietuvos 
šeštarieny, vasario-Feb. 9, 1929 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 

3133 So. Halsted SU Chicago, Illinois.
Pradžia 7 vai. vakare.

Gražiausiai pasiredžiusi grupė gaus aukščiausią prizą ir taip tolinus. 
Visi svečiai bus vaišinami kuogeriausiai ir malbniai patarnauti.
Kviečia visus lietuvius be skirtumo.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO. ILL.

įžanga 75 centai.

KOMITETAS.
---------T - —
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ELEKTRIKOS TRUSTAS

Vienas Vilniaus lietuvių darbuotojas rašo į Chicagą: 
“Kai dėl irtūsų visuomenės gyvenimo, tai jis 

pasidarė kuoblogiausias, mes kuoskaudžiausiai jau
čiame ne tik lenkų viešpatavimą, bet ir Lietuvos 
fašistinės diktatūros slėgimą. Jums, amerikiečiams, 
tai gal sunku ir suprasti. Diktatoriška Lietuvos 
valdžia rūpinasi Amerikos tautininkus laisvamanius 
favorizuoti, gražiai priima Lietuvoj, vaišina, rodo 
kas gero, get neparodo kas labai blogo; nė vienam, 
be abejo, neparodė pilnus nekaltų žmonių kalėjimus 
ir Varnių logerj. Leidžia jūsų buvusiam vadui dr. 
Šliupui keikti kunigus (kad parodytų, neva su kleri
kalais kovojama, nors, iš tikrųjų, tokio klerikaliz
mo, koks dabar yra Lietuvoj, nebuvo ir krikščionių 
demokratų laikais), siunčia jums Balutį ir neblogus 
konsulus. Visa tai daro tuo tikslu, kad patrauktų 
amerikiečių laisvamanių simpatijas, kad jie nebe 
remtų N. Lietuvos ir Vilniaus krašto pažangiųjų

Toliaus laiške pasakojama, kad Kauno diktatoriai 
pravedė Vilniuje savo sumanymą uždaryti tris lietuviu 
laikraščius, kurių vietoje dabar eina tik vienas klerika*- 
liškai-fašistiškas savaitinis “Vilniaus Rytojus”. Užda
ryta tie trys laikraščiai tuo tikslu, kad dirbusieji prie 
jų pažangieji žmonės pasiliktų be uždarbio/ Kone visos 
lietuvių organizacijos Vilniaus krašte dabar pateko į 
klerikalų rankas ir tik jos gauna iš Kauno pašalpas.

Jei šitaip dedasi Vilniaus krašte, tai/ Vilniaus klau
simui grasina pavojus būt visai likviduotam. Klerikalų 
ujama pažangioji lietuvių visuomenė Vilniaus krašte 
nesugebės kovoti už Vilniaus atvadavimą nuo lenkų 
jungo; o klerikalai nesipriešins lenkų okupacijai, kadan
gi popiežius priskyrė Vilnių prie Lenkijos “bažnytinės 
provincijos”.

Buvęs Pennsylvanijos gubernatorius, Gifford Pin- 
chot, išleido knygelę apie elektrikos kompanijas Ameri
koje. Jisai parodo, kad šešios kapitalistų grupės — Ge
neral Electric, Insull’o grupė, Morgano, Mellonfi, By- 
llesby ir Doherty grupės — kontroliuoja 35 korporaci
jas, kurios aprūpina elektriką 63 nuošimčius Amerikos 
gyventojų.

Pagrindinis tų korporacijų kapitalas siekia devynių 
{>ilionų dolerių, iš kurių tečiaus trys bilionai yra “van
deninis stakas” (t. y. ne įdėtas kapitalas, bet tik knygo
se įrašytas, kaipo “investmentas”). Tiems trims bilio- 
nams fiktyvio (netikro) kapitalo eina pelnas taip pat, 
kaip ir šešiems bilionams tikrojo kapitalo. Todėl elek
triškos jėgos kaina yra atatinkamai pakelta, ir varto
tojai šituo budu be reikalo išmoka elektrikos trustui, 
sulig p. Pinchoto apskaičiavimu, 210 milionų dolerių 
kasmet.

Iš 4,362 veikiančių Amerikoje elektrikos kompani
jų tik 85 kompanijos yra nepriklausomos. Kitas laiko 
savo saujoje trustas, ir jo galybe tolyn vis labiau auga.

Šitie faktai dar kartą patvirtina tą seniai žinomą 
dalyką, kad kapitalizmo sistemoje eina kapitalo kon
centracija, vis mažesnis ir mažesnis skaičius žmonių pa
ima į savo rankas kontrolę ant industrijos ir susisieki
mo priemonių ir išnaudoja gyventojų mases. Jeigu prieš • 1 1 • 1*11 ••• *1*1 *11

Bet Apšvietietis mano, 
demokratija reiškia kapitalistų 
viešpatavimą, kadangi tenai, 
kur visi žmonės turi lygias tei
ses, turtingoji klasė “subytina“ 

tai nebus kovojama, tai ilgainiui saujelė kapitalo mag- j neturtinguosius. Rinkimų kam-
natų valdys visus krašto turtus ir visi žmonės turės 
jiems tarnauti. /

FAŠISTINĖS DIKTATŪROS SLĖGIMAS

“Visai kitaip diktatoriai elgiasi su musų Vil
niaus krašto lietuviais. Čia jie viską atidavė kleri
kalams.”

Y RYTŲ EUROPOS TAIKA

Ryto Maskvoje šešių valstybių atstovai pasirašys 
protokolą (atskirą sutartį), kad tuojaus įeitų galion 
tarp tų valstybių Kelloggo amžinos taikos paktas. Tos 
valstybės tai — Rusija, Lenkija, Rumanija, Estonija, 
Latvija ir Lietuva. {

Sumanymą pasirašyt tokį protokolą, kaip žinoma, 
yra padariusi sovietų valdžia, kuri pirma tą Kelloggo 
paktą visaip niekino. Pradžioje sumanymas buvo pa
siūlytas tiktai Lenkijai ir Lietuvai. Bet lenkai patarė,

kad butų pakviesti protokolą pasirašyt ir kiti Rusijos 
$8.oo kaimynai vakaruose. Tuo budu prisidėjo prie pirmų tri- 

2.’oo JU valstybių da Rumanija, Latvija ir Estonija. (Keista, 
kad pasiliko nuošaliai Suomija).

Šita šešių valstybių taikos sutartis Rytų Europoje 
gali turėt didelės moralinės reikšmės, pirmiausia — Ru
sijai. Iki šiol Maskva vis šaukdavo, kad visas pasaulis 
ginkluojasi prieš ją ir rengiasi ją užpulti. Dabar to
kiems šauksmams bus nedaug pagrindo, kuomet valsty
bės, su kurių teritorijomis susisiekia Rusija, parodė no
rą gyventi su ja taikoje. Maskva, be to, nebegalės skųs
tis, kad ji esanti izoliuota nuo viso pasaulio ir visų boi
kotuojama.

Protokolą pasirašant Maskvoje, susitiks prie vieno 
stalo rusai su atstovais Rumunijos, su kuria jie seniat 
turi nesusipratimų dėl Besarabijos, ir lietuviai su len
kais, tarp kurių santykiai yra įtempti dėl Vilniaus. Be 
abejonės, bus mėginta prie šitos progos surasti būdų 
tiems nesusipratimams užglostyti arba juos išspręsti 
taikos keliu.

Mums rodosi, kad, jeigu į šitą grupę įeitų Suomija, 
vietoje Rumunijos, ir gal Vokietija, tai susidarytų tri
bunolas, kuris geriau sugebėtų teisingai išrišti Vilniaus 
klausimą, negu Tautų Sąjunga. Tečiaus vargiai galima 
tikėtis protingo darbo iš diktatoriškų valdžių. Rusijoje 
ir Lietuvoje šiandie viešpatauja diktatoriai, Lenkijos 
valdžia pusiau diktatoriška. Bet kai demokratija paims 
šitose šalyse viršų, tai aukščiaus paminėtoji valstybių 
grupė neras didelio keblumo susikalbėti. Taikos kiekvie
na jų trokšta.

Užsisakymo kaina:

4.00Pusei metų ....................
Trims menesiams .........
Dviem mėnesiam .........
Vienam mėnesiui .........

Chicagoj per išnešiotojus
Viena kopija ............................... 8c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui _____ ..____  75c

Suvienytose Valstijose, ne ChicaRoje, 
paštu:

Metams ................
Pusei metų ...... .
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

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.

$7.00
8.50
1.75
1.25
.75

Apžvalga
DIKTATŪRA IR DARBININ

KIŠKA DEMOKRATIJA

(Tęsinys)

kad

panijoje piniguočiai išleidžia mi- 
lionus dolerių agitacijai,už ka
pitalistinių partijų kandidatus, 
ir žmonės už tuos kandidatus 
balsuoja. Valdžia patenka į bur
žuazijos rankas, ir todėl “šian
die demokratijų ir demokraty- 
bę garbina visi kapitalistai — 
musų valdonai. Ji yra jų idėja. 
Demokratybės idėja kai įvyko 
j gyvenimų, tai įvyko tas, kų 
vadiname kapitalizmu.“

“Aido“ rašytojas stambiai 
klysta. Klysta, pirmiausia, fak
tuose, nes toli-gražu ne visi ka
pitalistai garbina demokratijų. 
Yra gana didelė valstybe Euro
poje, kur kapitalistai visoms 
keturioms remia žiaurių fašiz
mo diktatūrų, būtent: Italija. 
Ir Italijos fašizmas yra garbi
namas visam pasaulyje; kai kur 
jisai uoliai sekamas ir pamėg- 
džiojamas (pav. Lietuvoje, Is
panijoje ir t. t.). Kasgi, ar ne 
kapitalistai ir kapitalistų paka
likai yra tie juodmarškinių des
potizmo garbintojai?

“Aido“ rašytojo nuomonė 
prieštarauja taip pat ir istori
jos faktams. Stambioji buržua
zija iškilo pasaulyje ne demo
kratijos dėka. Ji iškilo, eidama 
ranka už rankos su absoliutiška 
(neapribota) monarchija, kovo
je prieš dvarininkų luomų. Tik 
tenai, kur buvo stipri miestų 
buržuazija, karaliai galėjo su 
jos pagelba nugalėti bajorus ir 
padaryti juos savo tarnais; o 
kur tokios buržuazijos nebuvo 
(kaip, pav. Lenkijoje), tenai 
karališka valdžia neturėjo kuo 
pasiremti ir pasiliko silpna.

Laikui bėgant, beje, buržua
zija peraugo ^onarchiją ir pa
veržė galių iŠ jos rankų, bet tik 
apatinių visuomenės sluoksnių 
(savarankių amatninkų, smul
kių biznierių ir darbininkų bei 
valstiečių) pastangomis kara
liai tapo nuversti. O kur stam
bioji buržuazija buvo stipresne 
už tuos sluoksnius, tenai mo
narchija buvo palikta (kaip, 
pav, Vokietijoje ir Austrijoje, 
iki 1918 m. revoliucijos) arba 
ji buvo vėliaus atgaivinta (An
glijoje, Francijojo, llolandijoje

Ar gi Apšvietietis nežino, kad 
nė viena revoliucija, kurioje va-

Saijmenos, Chicago, m

kas už jas kovojo: kapi-

dovavo buržuazija, nėra sutei
kusi demokratinės tvarkos (vi
suotino balsavimo, organizacijų 
laisvės ir t.t.); jos panaikinda
vo tik baudžiavas ir luomų skir
tumus ir suteikdavo prekybos 
laisvę. Jau po revoliucijų rei
kėjo vesti ilgas kovas už demo
kratines teises, iki jos tapo pri
pažintos buržuazinėse valstybė
se.
talistii ar darbininkai?

Tiesa, kad kapitalizmo tvar
koje demokratija, bendrai 
imant, tolyn vis labiaus įsigali 
ir ateina prie to, kad net patys 
kapitalistai ima demokratijų 
“garbinti”. Bet yra labai ne
gudru iš to daryti išvadų, kad 
demokratija tai— “kapitalistų 
idėja“. Ji yra tiek pat “kapi
talistų idėja“, kiek, sakysime, 
pramoninis proletariatas. Pra
moninę darbininkų klasę pa
gimdė kapitalizmo sistemų, bet 
visai ne dėl to, kad to norėjo 
kapitalistai. Ji yra neišvengia
mas kapitalizmo vaisius, ir ka
pitalistams niėko nebelieka da
ryti, kaip tik su ja skaitytis 
ir bandyt kaip nors su ja san
tykiauti. Laikui bėgant, kapi
talistai būna priversti leisti 
darbininkams organizuotis į sa
vo unijas ir daryti su jomis 
kolektyves sutartis; paskui ka
pitalistams tenka pildyti įvai
rius darbininkų reikalavimus 
dėl darbo valandų sutrumpinimo 
ir algų kėlimo; tenka sutikti, 
kad įstatymai reguliuotų darbo 
sąlygas dirbtuvėse, tenka pripa
žinti darbininkams ir teisę tu
rėt balsų valstybės reikaluose.

Bet kuris sveikų galvų ant 
pečių nešiojus žmogus saky^, 
kad aukščiaus nurodytieji fak
tai reiškia, įogei kapitalistai 
yra darbininkų unijų rėmėjai, 
darbo sąlygų pagerinimo šali
ninkai ir proletariato “garbin
tojai“ ?

Apšvietiečiui “leninizmas“ 
protų sumaišė ir akis aptemdė. 
Nepaisant to, kad beveik kiek
viena diena atneša ryškiausių 
pavyzdžių, kaip kapitalistai vi
somis savo pajėgomis priešinasi 
demokratijai ir kur galėdami jų 
naikina,—jisai tvirtina, kad ji 
esanti “kapitalistų idėja“! Ir iš 
to, kad kapitalistai, negalėdami 
demokratijų sunaikinti, stengia
si panaudoti ją savo tikslams, 
jisai daro “išvadą“, kad ji esan
ti kenksminga darbininkams! 
Šitaip “galvojant“, tai juk dar
bininkai turėtų atmesti beveik 
viską, ką turi kultūringos ša
lys: ir laikraščiu* —- kadangi 
laikraščius kapitalistai panaudo
ja savo tikslams, ir mokyklas— 
kadangi ir jak kapitalistui pa
naudoja savo (tikslams, ir mo
kslą ir t.t.

“Aido“ bendradarbis prasima
no grynų humbugą, kada jisai 
tvirtina, jogei “Naujienų“ rc-

||

> ........
(Pacific and Atlantic Photo]

Emil Fuchs, žymus New 
Yorko skulptorius, kuris šiomis 
dienomis nusižudė.

daktorius dėl tos stojus už de
mokratijų, kad jisai “nuo karo 
laikų atsižadėjo darbininkų kle- 
sos kovos prieš buržuazijų“. 
Visi, kad skaito “Naujienaos“, 
žino, kad jų redaktorius stojo 
už demokratijų prieš karo lai
kus taip pat, kaip jisai stoja 
už jų dabar. Ir jisai tuomet 
taip pat,* kaip ir dabar, stojo 
už “bendrųjų“, t. y. visiems ly
gių, o ne kokių kitokių demo
kratijų.

“Darbininkiškų demokratijų“ 
statyt prieš “bendrųjų demokra
tijų“ yra absurdas. Bendroji 
demokratija* pavirsta “darbinin
kiška“ tuomet, kai darbininkai 
atsistoja jos priešakyje: kai jie, 
dėka savo skaitlingumo, susior- 
ganizavimo ir susipratimo, par 
kreipia į savo pusę daugumų 
žmonių ir, kaipo daugumos va
lios vykintojai, paima į savo 
rankas valdžių. Jeigu gi dar
bininkai nemoka pasinaudoti 
savo politinėmis teisėmis ir už
leidžia demokratinėje valstybėje 
pirmų vietų kapitalistams, ta.‘ 
bendroji demokratija yra “ka
pitalistiška“ (kapitalistams tar
nauja, kapitalistų idėjas skel
bia ir t.t.).

Apšvietietis, pasirodo, to ii 
bijosi, kad dėl darbininkų ne
susipratimo “bendroji depiokra- 
tija“ nepavirstų kapitalistų |- 
rankiu (kas su ja, deja, dažna 
atsitinka).' Tai nelaimei iš
vengti, jisai siūlo atimti kapi 
talistams teises ir palikti bals^ 
tiktai darbininkams, —kaip kad 
Rusijoje padarė bolševikai. Va
dinasi, jeigu darbininkai netu
ri sniegenų kraštui valdyti, tai 
jie privalo vartoti smurtų! h 
su šitokia darbininkų klase tai 
kairusis komunistas tikisi gale 
siųs sukurti daug aukštesnę vi
suomenės sistema, negu kapita 
lizmas! Vadinasi, turime pui
kių komunistiškų taisyklę: So
cializmo steigimui smegenų ne
reikia — pakanka turėt lazdų!!

“Aido“ rašytojui neateina į 
galvų, kad darbininkų klasė ne
gali paliuosuoti save, jeigu ji 
atims teise»s kitiems visuome
nės sluoksniams. Negali dėl tos 
paprastos priežasties, kad tari 
ekonominių klasių nėra aiškių 
ribų. Atimdami teises kitoms 
klasėms, darbininkai neišvengia
mai atims teises ir daliai save 
klasės (jau nekalbant apie 
skaitlingas “tarpklasiries“ gru
pes buržuazinėje visuomenėje), 
ir tuomet bus darbininkų paver
gimus darbininkais, - kas visų 
darbininkų klasę gali tik .sude- 
moralizuoti. Kad tai tiesa, ge
riausia parodo bolševikiškos 
Rusijos pavyzdys, kur viena 
darbininkiška partija kiša į ka
lėjimus ir šaudo kitų darbinin
kiškų partijų narius; kur net 
tos pačios partijos viena frakci
ja naikina kitas frakcijas!(

Kapitalistai gali pasiliuosuot, 
kitas klases pavergdami; bet 
darbininkai negali! Kuomet dar
bininkai bando kitas klases pa
vergti, tai jie užsideda junga 
patys sau (kaipo klasei). Al- 

skirų iš darbininkų klases išė
jusių asmenų arba grupių dik
tatūra yra ne demokratija, 
darbininkiška ar kokia kitokia, 
bet—despotizmas.

Sveikatos Dalykai 

Proto higiena'
Kaip daugeliui kilnių ir nau

dingų dalykų, taip jau ir proto 
higienai pamatą tiesti pradėjo 
gerų norų žmonės. Gailėjo, 
mat, jiems, nelaimingųjų, tai jie 
ir bandė sušelpti juos. O dalin
tis su pasigailėjimo vertais 
žmonėmis jiems nebuvo sunku, 
nes pakaktinai ištekliaus turė
jo. Ir tokius gailestingų troš
kimų žmones paprastai vadina
me filantropais arba ir altruis
tais.

Tai buvo visgi geri žmonės. 
Tačiaus jie vadovavosi, kaip 
dar ir šiandie daugelis tokių 
tebesi vadovauja, tiktai žmoniš
kumo principais ir ūbaisiais, 
kurie beveik išimtinai plaukia, 
taip sakant, tiktai iš minkštos 
bei jautrios širdies, šalto pro
to, kuriuo juk tik ir tegalima 
rimtai, tiksliai bei nuosakiai 
painias ir svarbias gyvenimo 
problemas išrišti, jie, nevartojo 
tada, nevartoja, tiesą sakant, 
ir šiandie. Taigi jiems ir nerū
pėjo kaip reikiant atsakyti į 
klausimus: Kodėl nekurie žmo
nės menkas proto jėgas teturi, 
už būvi kovoti nepajėgia, prie 
gyvenimo aplinkybių prisitai
kyti nesugeba, kitaip sakant, ši
tame pasaulyje išgyventi nega
li? Jie apgailestavo nenorma
lių kūdikių, nesusivaldančių vai
kų ir užaugusiųjų, alkoholikų, 
kriminalistų, valkatų, prostitu
čių, prietaruose paskedusių, 
silpnapročių bei bepročių, ir t.t. 
ir t.t. Suieškoti betgi tikras 
priežastis, kodėl tie nelaimin
gieji nelaimingais šitame pasau
lyje atsirado, jie tarsi visai ne
bandė. Suprantama, kad tų 
priežasčių nepažindami, negi ga
lėjo kaip nors pašalinti jas. 
siek tiek sušelpė, nelaiminguo
sius, tai ir viskas. O dėl to, 
žinoma, tų nelaimingųjų vargai 
maža kiek tesumažėjo. Tiesa, 
vienas kitas gavo šiaip taip pa
valgyti, apsirėdyti, už nusikalti
mą bausmę sumažinti; bet tai 
vis tik laikinai, o kas toliau bus 
—Dievas tesižino! Viso to ne- 
emto gyvenimo priežastys ne
buvo naikinamos, tiktai jų da
viniai šiaip taip globojami. To
kiu budu, suprantam, kad tie 
daviniai, tie sugedusios sėklos, 
letikusių gyvenimo aplinkybių 
padariniai nė kiek nemažėjo, bet 
kaip tik priešingai, besidaugi
nant žmonėms, ir jie proporcio- 
laliai daugėjo. Kas blogiausia, 
kad nelaimingieji sparčiau dau
gėjo, negu laimingieji, žinoma, 
proporcionaliai imant. Ką šian
die juk ir matome: visur dau
giau silpnapročių vaikų, pasilei
dusių jaunuolių, girtuoklių, val
katų, kriminalistų, prostutučių, 
veidmainių ir šiaip jau visokių 
niekšų, pagalios, silpnapročių ir 
bepročių.

Taigi, vien tik gerų norų ne
užtenka, juo labiau, kai jie tik 
dėka minkštos širdies ir jaut
rių jausmų pasirodo. Reikia 
šalto proto apsvarstymui ir nu
sprendimui darbą išpildyti. O 
tai reiškia, kad reikia padaryti 
planus, pateisinti pamatus ir 
paskui sistematingai varyti 
darbas pirmyn. Kaip tik taip 
ir padarė rimti visuomenės 
klausimų studijuotoiai, rimti 
žmonių dvasios tyrinėtojai, žo
džiu, su refleksija, su apsvars
tymu, su griežtu nuosprendžiu 
mokslininkai, kurie ne su mote
riškomis ašaromis žiuri j nelai
minguosius, bet su šaltu protu. 
Šitie žmonės ieškojo protiškai 
silpnų draugijos narių priežas
čių, planavo, kaip jų išvengti, ir 
sistematingai dirbdami, sukurė 
visai naują ir labai svarbią bei 
naudingą mokslo šaką— Proto 
Higieną.

Ir matomu dabar didelį skir

Trečiadienis, vasario 6, 1929
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tumą tarp palaido sentimenta
lizmo ir sistematingai supla
nuoto bei organizuoto darbo ir 
jo davinių. Pirmiau tik gai
lestingi žmončš, be jokio plano, 
be menkiausios sistemos, be 
jokių principų bandė išrišti di
džiausias šios draugijos ydas,— 
nenormalius kūdikius, nesusi- 
valdančius valkus, alkoholikus, 
kriminalistus, valkatas, prosti
tutes, silpnapročius ir bepro
čius,—dabar paėmė darbą dirb
ti gyvi mokslininkai ir rimti 
visuomenės darbuotojai. Jie iš
dirbo planus, patiesė pamatą, 
ir, tarsi rūmą kokį, sudarė nau
ją mokslą, kuris jau yra dės
tomas daugelyje mokyklų ir ku
ri būtinai/reikėtų dėstyti kiek
vienoje mokykloje!

Per tūkstančius metų kiek
vienam apšviestam žmogui buvo 
žinoma kūno higiena, bet tik 
šiandie ir tai labai menka sau- 
jalė apšviestų žmonių pradeda 
susipažinti su proto higiena. 
Tarytum tik kūnas reikalauja 
švaraus, padoraus, tikslaus arba 
sveiko užlaikymo, o protas ne. 
Bet kaip yra būtinas reikalas 
apsaugoti kūną nuo ligų ir lai
kyti jį sveiku, tai jau būtinai 
reikalinga apsaugoti ir protą 
nuo visokių ligų ir palaikyti jį 
ko geriausioje sveikatoje. O 
proto higiena kaip tik ir reiškia 
apsaugoti protą nuo ligų ir pa
laikyti jį sveiku.

—D r. Margeris.

MARGUMYNAI
Prieš kiek laiko sugrįžo į 

Bremeną Dr. Trinklero ekspedi
cija iš Himalajų kalnų. Tuose 
kalnuose ekspedicija praleido 
tryliką mėnesių. Ji surado ten 
daug senovės rankraščių, meno 
kurinių ir šventovių. Ekskursi
jos geologai surado ledų gady
nes pėdsakus. Jie sako, jog 
prieš keletą desėtkų tūkstančių 
metų Azija buvo ledynų ap
dengta.

♦ « ♦

Jokioj kitoj šalyj nėra tiek 
tituluotij ponų, kaip Italijoj. 
Visokių grafų, tironų, markizų 
ir donų ten yra tiek daug, kad 
su jais, kaip yra sakoma, nors 
gatves grįsk.

Kai kurie tų “skaistybių ir 
šventenybių“ yra tikri, o kiti 
tituluojasi dėl unoro, neturėda
mi tam teisės. Fašistų valdžia 
sumanė peržiūrėti tiulų rekor
dus ir paskelbi visų tituluotų 
ponų sąrašą. Titulus nešioti 
galės tik tie žmones, kurių 
pavardės bus įtrauktos į tą są
rašą.

Rekordų peržiūrėjimo išlai
das turės padengti patys titulų 
savininkai. Už titulų užtvirti
nimą reikės mokėti sekamai:

Kunigaikštis ............... $3,000
Markizas ....................  $1,500
Grafas ........................ $1,250
Baronas.... ....................... $750
Donas ............................ $400
Manoma, kad tie mokesniai 

žymimi sumažins tituluotų po
nų skaičių. Tuo labiau, kad tie 
žmonės, kurie nešios savo titu
lus “neužtvirtinę“ jie bus bau
džiami,—turės užsimokėti $250.

—K.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

Tėmykitl Nuo Naujų 
Metų “Gyvenime” 
telpa daugiau raštų ir 
daug gražių paveiks
lų. Reikalaukit tuo
jau “Gyvenimo”, vie
na numerį prisiusime 
veltui.



Trečiadienis, vasario G, 1929 NAUJIENOS, CMajfO, m

^UIA A A A® Legislaturos nariai 
vTHvAlJiVd užima vietas ne

teisėtaiMOS
Banditai žino savo 

amatų

Circuit teismo teisėjas Arnold 
įsakė Illinois legislaturos na
riams parodyti, kokiomis teisė
mis remdamiesi jie užima ofi
sus. Adv. Lane, kuris atstovau-

Pinigai išmokėti 
Lietuvoje 

PER 
KOPERACIJOS BANKĄ 

Pinigus gąyo:

PRANEŠIMAI
Pagal '"įsakymų didžio perkūno 

šiuom skelbiu, kad Vaidilos renkasi 
rytuose, vasario 7 d., saulei nusilei
dus. Kriviai renkami prieš durių už
darymų. —Sargas.

Liet. Ryt. žvaigždes Pafi. ir Pas. 
Kliubas laikys mėnesini susirinkimų, 
vasario 7 d., 1929 m. Kliubauzlj, 
1652 North Damen Avė., 8 vai. vak. 
Draugai malonėkite atsilankyti ant 
šio susirinkimo ir atsivesti naujų na
rių, nes yra daug svarbių 

Rašt. M.

Lietuviai Gydytojai įvairus gydytojai

reikalų.
Chepul.

Du banditai sustabdė Earlą ja skundėją Fergusą, nurodė 
Denny, pasiuntinį, prie jėjimo teisme, kad 1871 metų valstijos 
elevatoriaus stotin ties \Vabasli konstitucija reikalavusi kas de- 
ir Madison gatvėmis. Pagrumo- Rimtis metų išnaujo paskirstyti 
ję revolveriais pasiuntiniui, jie valstiją i 50 senatorių distrik- 
nusivarė jj j trobesį prie Vau tų pasiremiant valdžios žinio- 
Buren ir Wells gatvių, čia įsive- mis apie gyventojų skaičių. Pa- 

kambarin ir ap- sak Lane, valstijos legislatura to 
svaiginę blackdžekiu atėmė 900 konstitucijos reikalavimo nepil- 
dolerių, kuriuos pasiuntinys ne- džiusi, ir todėl kiekviena legis- « • 4 4 • 1 •

Dennv,

<lė komfor 
svaiginę

šė. Banditai dingo.

Teisėjo grūmojimas 
paveikė

Krimianliniame teisme teisė
jas Comerford klausė bylą Ral- j 
fo Tardi ir James Cozzi. Šie di^

valdžios žinio-

latura jau nuo 1911 metų ekzis- 
tavusi neteisėtai.

Nebeleis balsuoti 
bonus

Kalbėta ne mažai, kad atei-
jauni vyrai buvo kaltinami tuo, nančiais aldennanų balsavimais 
kad pagauti vogtame aiitomobi- vasario 26 d.
liuje. Kai kaltinimai prieš juos tinanti vėl patiekti balsuoti pi- 
buvo išdėstyti, jų advokatai pa-į Rečiams siimaiij-mų išleisti $17,- 
reiškė, kad jie pastatysią savo 150,000 bonų. Bet miesto tary- 
liudininkus. Delei to išreiški- ba (aldermanai) sakoma gaili
mo teisėjas Comerford paliepė tinai nutarę bonų išleidimo su- 
beilifui pakviesti teismo steno- manymą padėti į šalį. Dalykas 
grafę — girdi, jei pasirodys tokis, kad pereitais balsavimais 
kreivų prisiekti, tai kaltininkai' tas sumanymas buvo atmestas, 

tai nužiūrima, jog ir šj kartą
Jis

. miesto taryba kc-

tapsią nubausti. Po tokio teisė
jo pareiškimo kaltinamieji m i- 
sipažino kaltais esantys ir\su- 
silaukė bausmės kalėti nuo 1 
iki 20 metų kiekvienas.

nepraeis.

Ieško daktaro

Išduotas varantas Dr. J. A. 
Karteriui apeliuoti. Daktaras 

: gyveno 2517 W. Marquette Kd., 
Kai kurių (’Jiicagos priemies-1 ofisą turūjo 1001 W. 63rd 

čių piliečiai, mokantys dabar Į Jisai kaltinamas, kad pada
lo centų už kiekvieną telefoną- r£s operaciją 16 metų merginai 
vima (Jiicagon, pradėjo organi-<Mary Strugnell, dėl kurios ji 

idant sumažinus mirusi. Mergina prieš mirtį buk 
centu už pareiškusi, kad operaciją ji pa-

Organizuojasi iškovoti 
pigesnius telefonus

žuolis kovai, 
telefono lėšas iki 5 
kiekvieną telefonavimą.

Aldermanas kaltinamas 
butlegeryste

Prasidėjo teismas aldennano, 
Titus A. Halfa (13 wardos) ii i 
keturių kitų vyrų. Visi jie kai-1 
tinami operavimu snapso sindi
kato, kurio turtas siekęs $5,000,- 
000.

Gubernatorius reikalau 
ja gasolino taksų

North SideH Draugijų Sąryšio de
legatų susirinkiuias jvyks seredoje, 
vasario 6 d., Liuosybės svet., 1822 
Wabansiu Avė. Pradžia 8 vai. vakare. 
Visų Draugijų delegatai kurie esat 
išrinkti ant 1929 metų malonėkit at
silankyti, tai bus svarbus susirinki
mas. Sekt. A.' Vilis.

20to Wardo Lietuvių Politikos ir 
Pašelpos Kliubo susirinkimas atsibus 
trečiadieny, vasario 6 d., 8 vai. va
kare Bagdono svet., 1750 So. Union 
Avė. Malonėkite pribūti visi laiku, 
nes kliubas savo nariam apdovanos 
po gražia dovanų, taip seniems taip 
naujiems ir atsiveskite naujų narių 
dėl prisirašymo. A. Zelion, prot. rašt.

susirinki-SLA. 335 kp. mėnesinis 
mas jvyks trečiadieny, 7:30 vai. va
kare, vasario 6 d., Mark White 
Sųuare Purk svet., prie So. Halsted 
ir W. 30th St. Visi nariai susirin
kit laiku. —Valdyba.

Vilniaus Vadavimo Komitetas tu
rės savo susirinkimą ketverge, va
sario 7 d., 8 vai. vakare, “Sanda
ros” svet., 3331 S. Halsted St. 
Kviečiami visi nariai būtinai susi
rinkti, nes šiame susirinkime bus 
renkama nauja valdyba.
■> Komitetas.

Lietuvės Akušerės

Erčiui 
Brosauskui 
Jonušui 
Stamcienei 
Virtelaitei

Universal Reštaurant

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos :

nuo 9 iki 11 vah ryte;
nuo 0 iki R vai. vakare 

apart iventadienio ir ketvirtadienio

A. MONTVID, ML D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209

Kampa* North Avė. Ir Robev St.
Vai.: 1 iki S po pietų, 6 iki 9 vak.

Tel. Brunsvvick 4988
Namu telefonas Brunsvrick 6597 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

z DR. HERZMAN 
f — IŠ RUSIJOS — 
vGeral lietuviams Žinoma* per 25 

rnNfkalpo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigas ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau* 
ilu* metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th SU ne 

Valandos: nuo 10— 
uuo 6 iki 7:30 va 

Tel. Canal 31 
Jeigu neatsišauks, t

Morgan Si 
pietų ir 

vakare

jeigu Ufai n.oauna, t™ iflUk 
South Shor* 2238 ar Randolob 6806

Ofiso Ir Rea. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH*

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

ir uuo 0 iki 8 vai. vakaru
Km. 8201 South Wallacu Streut

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

23822—Kun. Vincui Jurgilui 
23440 Anast. Brodziuvienei 
13472—Zosei Vambutaitei 
18649—Zofijai Mikalauskienei 
23804—Domicėlei Plačiukienei 
23809- Agotai Pelaitienei 
23443—Ipoliui Sirbikui 
13641—Povilui Guokui 
23819—Jonui Jaraminui 
13466—Antanui žiurui 
13630—Liudvikai Večincitei 
13469—Antanui Latuzui 
13648—Konst. Mikalauskienei 
23811—Barborai Votkienei 
23818—Juozapui Adomėnui 
13640—Mykolui 
23444—Juozapui 

3147—Antanui 
23451—Anelijai 
23456—Barborai
23834—Jonui česnuliui 
23835—Adomui Petrauskui 
23839-wJonui Brazdžioniui 
23459—Elzbietai Zamarienei 
23461—Mikolui Jakubauskui 
23833—Rapolui Vasiliauskui 
23860—Eližbietai Daukšienei 
23870— Petronėlei Vąliukienei 
23885—Onai Lukšienei 
23865—Juozui Gedgaudui 
23868—Marijai Markelionienei 
28866—Kasti nu i Kiršu i 
23867—Mar. Marmakevičienei 
23935—Onai Kubilienei 
23936—Danieliui Mažeikai 
23915—Kotrinai Bitinienei 
23477—Izidoriui Ostaševskiui 
23467—Onai Kuršauskienei 
13484—Kaziui Runkelai 
23924—Jonui Mikalajūnui

Musų varškiečiai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS, »av,

| 750 West f**

Grabonai

Musą patarnavimai 
laidotuvėse ir kokia
me reikale visuomet 
esti sąžiningas ir ne
brangus todėl, kad ne
turime išlaidų užlai
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Vidikas-Lulevičiene
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

kaluose.
Valandos nuo 8 iki 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

DR. J. J. K0WARSE AS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

N ėdrioj pagal sutarti

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE 

BANKO

1800 S. Ashland Avė

Ros. 6660 South Arteeian Avenue 
Phone Prospect 6659 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

vhieago, I1L

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

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 
valandai po pietų.

Telefonas Canal 0464

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptlekos 
CHICAGO, ILL.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaukee Avenue 
Valandos: 12 ’ki 2 ir 6 iki 8 P. 1L

Servdos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Advokatai

t i padariusi.

J. Lulevich 
\ Lietuvis eraborius 

ir balsamuotojaa
Automobilių patarna
vimas teikiams vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, 111.
Tel. Victory 1115

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

3265 So. Halsted St.

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South We*tern Avenue 

Tai. Lafayette 4146 
os : 

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

V a i a n

Pastaba: Mano ofisas dabar randa
si naujo! vietoj

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonft«h\ęana] 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6: 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. 

p ! Nedėlioj nuo 10 iki 12 A M

JOHN B. BORDEN
(Jonan Bagdžiunag Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 We8t Adams St., Room 2117 

Telcphone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

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

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, 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. p pietų.

4712 South'Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

OGAUS 
AKIS

S. D. L ACHAV1CZ DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland A venas 
Telefonas Boulevard 7820 

Res« 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

KAZIMIERAS MASIULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu-' 

vasario 4 dieną, 8:30 valandą 
ryto, 1929 m„ sulaukęs 50 m. 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Krei
vėnų kaime, Kupiškio valsč., 
Panevėžio apskr. Paliko dide
liame nuliudime dukterėčią 
Karoliną Paberelytę-Mickienę 
ir draugus, o Lietuvoj gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi J. 
Radžiaus koplyčioj, 3238 So. 
Halsted St.

Laidotuvės jvyks ketverge, 
vasario 7 dieną, 1:30 vai. po 
piet iš Radžiaus koplyčios bus 
nulydėtas i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Kazimiero Masiu
lio giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauji/ gra
borius J. Kadžius, Tel. -Victory 
4088.

Lietuvis Graboriua ir 
BaUamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu-^ 
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdiu-

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vnkuruis '
8241 South Halsted St 

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

Pėtnyčios

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevvood avė. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

oosevalt 2515-2516
DANIELIUS A. JOGMINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

vasario 4 diena, 8:30 valandą 
vakare, 1929 m., sulaukęs 61 
metų amžiaus, gimęs Kauno 
redybos, Raseinių apskr., Kalti
nėnų parapijos, Butkaičių dva
ro. Amerikoj išgyveno 38 me
tus. Paliko dideliame nuliudi
me brolį Petrą A. Jogmina, se
seris — Viktoriją Rusgis, Oną 
Rusgis ir Juzefą Metrikienę, o 
Lietuvoj Zofiją Žieringienę. 
Kūnas pašarvotas randasi 1411 
S. Halsted St., Chicago Heigts, 
Illinois.

Laidotuvės jvyks pėtnyčioj, 
vasario 8 dieną, 9 vai. ryto iš 
namu i švento Kazimiero para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Danieliaus Jognri- 
no giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvės^ ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Brolis, Broliene ir Seserys.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

CRABORIUS CHICAGOJ 
Laidotuvėse p 
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
Erie grabų išdir- 

ystės.
OFISAS :

668 W. 18th Street 
Tel. Canal 6174 

. SKYRIUS:
8238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Ik

CONTRACTORS

B.R.

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 VV. 47th St.

Gubernatorius Emmerson iš- 
leido paaiškinimą, kodėl jis rei
kalauja uždėti po 3 centsu lak-1 
sų ant kiekvieno galiono perka- j 
mo gasolino. Pinigai anot jo, 
eisią kelių taisymui. Jo sume
timais gasolino taksomis bus t 
surinkta apie $21,000,000 me-1 
tuose, o palaikymas mašinerijos 
taksoms kolektuoti kaštuosiąs a- 
pie $150,000 metams.

Yra taip dalikatnaa Budėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
reikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
oarktikos.
Jei abejoji apie savu akis, ėik pas

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Phone Boulevard 6487
S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 S't. 

Phone Kenwood J 752

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, III.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Tel.

4649

Brun,swick 9624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milwaukee Av 
kambarys 206 

Valandos: 9—12, 1—5,f 6—8:30 
Sekmadieniai* oagal susitarimą.

JOCIUS
šiuo pasauliu 
2:30 valandų 

sulaukės

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 • 
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
J’ullinan 5950

25 Metų Patyrimo 
Pritaikyme akinių dėl visokią akių 

John Smetana, 0. D 
OPTOMETRISTAS

vairus Gydytojai
Albin A. Peters

(Albin A. Petroshius Peteri)
ADVOKATAS
Room 852 Otis BIdg. 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St 
Hemlock 4080

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moterišku, vyrišką 

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

arti Slst Street
Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vok 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Martinas Oslapis
Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 3 dieną, 8:10 vai. vakare, 

1929 m., nelaiminga mirčių — tapo gatvekario užmuštas, su 
laukęs apie 34 metų amžiaus, gimęs LietuVoje, Panevėžio apskričio, 
Smilgių parapijos, Celkių kaimo. Paliko dideliame nuliudime se
serį Amilią iv švogerj Aleksandrą Žemaičiunus ir Žemaičiunų duk
teris Franciška 20 metu ir švogerj Albertą Strissel ir Amiliją 13 
metų Amerikoje. Lietuvoje paliko seną motinėlę ir 3 seseris — 
Marijoną ir Elzbietą Dalnaravičienę ir Oną. Kūnas pašarvotas 
randasi Masalskio koplyčioje 3307 Auburn Avė.

Laidotuvės jvyks ketverge, vasario .7 dieną, 8:30 vai. ryte, iš 
koplyčios j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtus j šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Martino Oslapio gimines, draugai ir pažjstami’ esat 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jaid pasku
tini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
SESUO, ŠVOGER1S IR VISI GIMINES’.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Blvd. 4139.

Ekspertą* tyrimo akių ir pritaikimo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt BIdg., kamp. 18 St. 2 aukštai. 

Fastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va- 
kaiįo. Nedėliomis nėra skirtų va

landų. Room. 8.
Phone Canal 0523

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS /

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

Rezidencija 6158 S. Talman Al
Tel. Prospect 3525.

Tdephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN 
4631 Sobth Ashland Avenue 

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

Ros. Telephone Plaza 3200

JUOZAPAS
Persiskyrė su 

vasario 5 dienų, 
po pietų, 1929 m
apie 46 metų amžiaus, gimęs 
Lietuvoj, Kauno rčd., Raseinių 
apskr., Nemakščių parapijos, 
Ligensis kaimo. Paliko dide
liame nubudime broli Antanų 
Jocių Amerikoje, Lietuvoje pa
liko dvi seseris — Veronikų 
Sandariene ir Ona Jarmuškicnę 
ir du brolius — Franciškų ir 
Konstantą Jocius. Kūnas pa
šarvotas randasi Masalskio ko
plyčioje, 3307 Auburn Avė.

Laidotuves jvyks pčtnyčiojc, 
vasario 8 dienų, 10 vai. ryte iš 
koplyčios j Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Juozapo Jociaus 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laiclotuvSse ir nuteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų. /

N ui i utie liekame, t
Antanas Jocius ir Gimtlyvs.

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

/

Lietuviai Gydytojai

K. GUGISHUU IV YU1, 1 J lOj 1IUV aj 1*4 >

vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. NeclCl. nuo 10 iki 12 v. <]ien«

Pbone Midwuy 2880
127

Chicago

DR. CHARLES SEGAI
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Ava.. 2 luboi 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moterišku, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4

3421 So. Halsted St.
Vai.: nuo 12 iki 3 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare.
Sekmadieniais nuo 10 iki 12.

Phone Boulevard 8483

Dr. Markeris
Gydytojas ir Chirurgas

jQLso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuu 10 ryt? iki 1 po pietų.

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

Kambaryj 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS

I „J!: 

Mano pilnai. iAegzamiiiavl- '
Ir jei ai apai- >

Phone Boulevard 7314

OVEIKISSpecialistas gydymo cbronUkų Ir nauju 
rų. Jei kiti negalėjo jumis ISrydyU, atsll; 
kykit r>as mane. ”__ 1______ i
mas atidensH jimų tikra liga U Jei ai 
imsiu jus gydyti, sveikata jums eugryį. JCi-( 
kit pas tikrą specialistą, kuri* neklaus jtisų1 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išogiaminavimo---- ka» jum* yra. KVIETKINTNKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome j Visas Miesto Dalis

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir nuo O iki o vtUaiidui vakaro

Phone Franklin 2460 

Leonas S. Mikelonis 
Advokatas

10 So. La Šalie Street 
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

3315 So. Halsted Street

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis Street 
Kampu 18th St.

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

1 Rcsld^uce Tel. Vairias G3<>2

Miesto Ofisas
N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonai Central 4411 

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo (i i’ i 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 tylų



ze

Tarp Ghicagos

rAWūBN®S, Chloro, UI Trečiadienis, vasario 6, 1929

į Lietuvių
Brighton Park

Apvogė lietuvį s ta tylios 
kontraktorių

Naujienų
Koncertas

P-nas Juozas Vilimas. 4558 
So. Washtenaw Avė., stato šiuo 
laiku didžiulį trobesį — penkių 
apartmentų —namą prie 46-tos 
ir Rockwell gatvių. Namas jau 
baigiamas statyti. Pereito sek» 
madienio vakarą, taip apie 10 
valandą ar vėliau, vagiliai ap- 
kraustė statomą namą. Jie iš
vežė fikčerius. Nuostolių p-nui 
Vilimui padaryta daugiau kaip 
200 dolerių. Duota žinoti apie 
vagystę policijai.—Reporteris.

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

NAUJIENŲ
15 metų sukaktuvės

ir tai įvyks

Senmergėms $2,000,000
Mrs. Suzanne King Bru- 

\vaert, mirdama, paliko fondą 
$2,000,(100 įrengimui ir užlaiky
mui namų, kuriuose galėtų- gy
venti senyvos ir neištekėjusios 
moterys.

O

BIZNIO
Nedelioi,Ro<lyR16
Vasario 10

tel
pa vardai ir adresai firmų, ku
rios suteiks jums gerą patar
navimą.

ACCORDIONS

Wicker Park Svet
2040 W. North Avė

Augštos rųšies visokio išdirbimo 
armonikos.

R. CARBONARY AND SONS
760 Taylor St.
Monroe 6977

ACCOUNTANTS

ŠIGNS
7aversTsignseWice

1338 Roosevelt Rd.
Monroe 3829

Visokios rųšies iškabos. Abelnas 
iškabų kont faktorius.

STATIONARY

MERCHANTS ASS’N INC.
3610 So. Hoyne Avė.

Virginia 2074
Visokios rųšies rašomieji daiktai. 
Biznio kortos $2.95 už tūkstanti. 
Sempeliai.

TIRE S
HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata

lijų čardžinimas, taisymas.

CLASSIFIED ADS
Educational 

Mokyklos

Dienomis ar vakarais. l>cl informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 

i BARBER COLLEGE. 672 W. Madilson 

MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI
" AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas ko’ 
mokinsitės ir dar geresnis kaip iš
moksite. Mokykla dienomis ir vaka
rais. Atsilankykit arba reikalaukit 
aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 

i mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradini mokslą i devynis mėne
sius; aukštesni mokslą į vienus me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių jgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 

i jums padėsime Įsigyti abelną moks
lą. Savo būvi Žymiai pagerinsite, 
kai busite abemrd ir visose mųksk 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

Miscellaneous
{vairus

IR

KLOOSTER AND COMPANY Į 
100 North La Šalie St.

State 6397Kaip 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 
dideli artistai, dideli chorai 
ir dainininkai — dėl didelių 
žmonių, “Naujienų” skaity-1 commercial lighting wks., 
tniii rirmioni ir ramnin • Al Incorporated __

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas
Furnished Rooms Radios

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malėvojain ir popieruejam. Užlalkom 
malevų, popierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halstęd St. 

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

„ KAMBARYS rendon, moderniškas 
dėl vaikinų arba merginų prie mažos 
šeimynos. 6609 So. Campbell Avė., 
Tel. Hemlock 0010.

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

AUTOMOBILIŲ DIRBTUVĖ
Geriausia mechaniškų darbų 

kimui, už pigias kainas.
MORGAN STREET 

AUTO REPAIR SHOP
3407 So. Morgan St., 
Tel. Boulevard 9421

For Rent
atli- FLATAS rendon. 4 šviesus garų 

šildomi kambariai, elektra, gazas, pa
togioj vietoj, 2640 W. 69 St.

GENERALINIS
KONTRAKTORH JS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Visokius pata
rimus apie statymų ir taisymų na
mų suteikiu dykai. Duodu morgi
čius ant namu.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

KRIAUČIŠKA firma sukirps ir 
padarys jums siutų už $20. Jus tik 
turite parūpinti materijų. Užganėdi- 
nimas yra o-arantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

Financial
Finansai-Paskolos

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi j 21 

valandas
Musų išlygos bus iums naudingo? 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

3835 So. Halsted St.

£%% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS,

RENDAI 3 flatai po 6 kambarius 
$30 į mėnesi, taipgi 4 kambarių fla
tai po $20, pečiais apšildomi, elek
tra, maudynės ir toiletai. — Dova
nai renda iki balandžio 1-mai.

1626 W. 14th St., 
Kreipkitės

1011 N. Ashland Avė. 
Tel. Humboldt 4441

IŠSIRENDUOD.TA Storas su kam
bariais ar be kambarių ir garažas. 
Savininkas antros lubos iš užpaka
lio, 5455 So. California Avė.

RENDON storas, geras dėl res- 
tauranto arba kitokio biznio. Gera 
vieta, pigi renda, 4127 Archer Avė. 
Tel. Sunnyside 6358.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 eilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir M:chigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dyka.1 konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 iš ry- 
iki 4 vai. po pietų.
Chevrolet Vertelgų 

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

to

EXPERTAI Radio aptarnautojai.
Radios taigom visų išdirbisčių, agen-1
turą dėl Crossley ir Howard Radios. pirkinis Chicagoj. jeigu imsit tuojaus. 
Lengvi išmokėjimai. Vigons Radio jeigu jus norite farmos, matykit ma- 
Shop, 1025 Leland. Arcjmore 8873. Ine apie šias. Parduosiu ar mai- 
------------------------------------------------ i nysiu ant nebrangios pelną nešan

čios nuosavybės Chicagoje dvi far- 
mas, 25 akrų ir kita 10 akrų. Pilni 
du setai budinkų, vienas visai naujas. 
4 mylios nuo Benton Harbor. Prie 
cementinio kelio. Puse farmos pa
švęsta vaisiniams medžiams. Tai yra 
geriausias bargenas, .kokis buvo pa
siūlytas. Gali būti parduotas su pel
nu bile laiku. Nevilkinkit. Rašykit, 
ar kreipkitės tuojaus prie savininko. 
Gaukit mano kainas tuojaus. Neati- 
dėliokit.
M r. E. B. BELDING. 1729 W. 106 St.

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas garantuojamas.

Northvvest Town Radio 
3812‘A W. North Avė. 
Telephone Capitol 1361

MES jnokame $1 už jūsų senų A.C. 
tube j 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.

KIAUSIA proga. Geriausia

FABRIKO APTARNAVIMAS
Už $1.50 mes sutaisysime just)'

Radio jūsų namuote, kada tik nore- Šildomas 
site per fabriko inžinierius, su fab-1 tai išren 
riko garantija.

PEERLES RADIO MFG. CO.
Philco aptarnavimas 

tik $1.00
Tel. Hyde Park 8296

----- o-----
VISI elektrikiniai 7 tūbų Radio uŽ 

$89 pridedant A.C. Tūbas ir kalbetuvą 
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.

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

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

RADIOS, STALAI IR CONSOLES 
PILNAI — $25 ir augščiau

Ateikite dėl nemokamos demons
tracijos ant naujo Allclcc D. C. 
Howard, Zenith ir Brunswick. Atsi
nešk ši apgarsinimą, jis vertas jums 

Lengvi išmokėjimai,
10 E. Oak St., 

Sup. 8741

$5.00.

Automobiies

Real Estate f or Sale
N amai-Žemi Pardavimui

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
i — 2 karu garažas, visi fla- 

j tai ifirenduoti—2061 Birchwood kam
pas Hoyne Avė. Tel. Hollycourt 

1 1913.

PIGIAI parduosiu murini 5 kam
barių moderniškų bungalovv, furnasu 
apšildomas, gatvė ištaisyta, $5,800; 
lengvais išmokėjimais. Pamatyk na
mų 3519 W. 38th PI. Tel. Belmont 
2738.

NORWOOD PARK
Didelis bargenas,

ir išmokėta. 6 kamb. bungalow šiltu 
vandeniu apšildoma, garažas; $9250. 
Taipgi 5 k barių mūrinis $9300; 
5 kamb. bu alovv, lotas 50x165 pė
dos, kain 7300; 2 flatai, 2 karų 
garažas $9500. Visi yra 2 ir 3 blo
kus nuo stoties. H. J. THORSEN, 
6015 Nina Avė., Newcastle 0571.

viskas jrengta

TURIU parduoti tuojaus L pavi
dalo 4 flatų—4-4 kambarių, verta 
daug daugiau. Moderniškas namas 
ant Marųuettc Bulvaro, IY2 bloko 
i vakarus nuo Western Avė. Visi 

. išrenduoti — garu apšildomi, arti 
i lietuvių bažnyčios ir mokyklos, ofi- 
I su, krautuvių ir t.t. Lotas 35x125. 
Šauk tuojaus Mr. Sorenson. EN- 
EVOLD REALTY CO., 3211 West 
63rd Street.

SPECIALIS BARGENAS 
’28 Studebaker Dict. sėd? geram 

stovy .............  $595
’28 Pontiac Landau sėd., mažai 
\vartotas ..................   $595

’27 Chandler sėd., big six, geram 
padėjime .................   $595

’28 Essex sėd. kaip naujas ........ $595
’26 Buick sėd. 2 durų mast ........  $450
’27 Hudson brougham, geram 

stovy ...................................... $495
’27 Dodge sėd, vęlourų išmuštas $325, 
’26 Chandler special 6 ............... f
’26 Jewett Coach su naujais ta- 

jerais, bargenas ................... $250'
’24 Hudson Coach. bėga gerai, 

bargenas ...... X.......................
50 kitų karų pasirinkimui.

McDERMOTT MOTOR SALES CO. 
7136 So. Halsted St. Triangle 9330

Namai ir Farmos 
ant Mainymo

Gali išsiskirti sau kokį pats 
reikalauji. Turime visokios rų
šies namų, cottages, bungalows, 
2 flatų, 3 flatų, 4 flatų, 6 fla-

$29?/ tų, 10 flatų; muro ar medžio, di- 
i dėsnių ir mažesnių. Taipgi tu- 
1 rime pasirinkimui gerų farmų.

$95 Į Kurie nori mainyti ar namų 
ChicAgoj, nelauk jei turi ką 
mainyti; ateik į musų ofisą, 
gausi gerą mainą ir teisingą pa
tarnavimą.

M: J. KIRAS & CO.
Real Estate, Mortgages and 

Insurance of all kinds
3335 So. alsted St.

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. 

M r. Zomotny, Mgr.

Room 607
192 N. Clark St

ĮU-i,r

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiaušias pasirinkimas ivairiaų- 

State 6397 j šių knygų kokios tiktai randasi lie-
Auditing, Dalį laiko, Knygvedystė, tuvių kalboje bei kokių knygų lietu- 

Income Tax. ' viams yra reikalinga. Kitas irgi
ypatingai yra platus gintarinių pre- 

■ kių pasirinkimas, kaip taį: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 

UNITED BROKERAGE CO., nyčių cigarams ir cigaretams, pyp- 
145 North Clark St. kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iŠ 

Dearborn 3840 tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai
Parduos, išmainys jūsų biznį, grei- kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 

tai; partneriai parūpinami. knygų ir gintarų atsilankyti į musų 
—...~___ krautuvę. Pas mus taipgi galite 

vivi*TDirAi mvi’D a (H'nue1 Įgauti pasipii kti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St.
Tel. Victory 1266

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

BUSINESS BROKERS

co.,

ELECTRICAL CONTRACTORS'

tojų, draugų ir rėmėjų; o S624 Ko„sevelt Rd. 
žemutinė] svetainė] Visą i Neyada 6566 r
programą išpildys jaunuo-' E,ektro3 ir /į 1̂Xikontraktoria1, 
liai ir dėl jaunuolių, “Nau- j 
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- Patentai, 
linksminti savo draugus —: 
rėmėjus, skaitytojus ir prie- ---------
telius, kurie gausiai lankosi 
į Naujienų parengimus ir, 
svarbiausia dėl to, kad šiais 
metais sukanka “Naujie-' es 
noms” 15 metų. —

Kviečiame kiekvieną
m 1 1 .. ' l Rockvvell 9460 .Tegul kiekvienas Nau- Fried Eisemann, visokio išdirbimo, 

jienų” skaitytojas ir skaity- radio aptarnavimas 
toja, kiekvienas draugas ir 
rėmėjas, kiekvienas profe-! 
sionalas ir biznierius pribus 
į šį parengimą ir kartu su 
visais pasilinksmins, žodžiu 
“Naujienos’’ kviečia kiek
vieną ! /

Paskolos suteikiama 
1 j vien?, dieną
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

I

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

FURN1TURE

COHEN
1401—9 So.

Canal
Visokeriopi namų 

parduodame

BROS. 
Halsted St. 
0300 
rakandai; 
pigiausia.

Business bervice
Biznio Patarnavimas

PATENT ATTOKNEYS
B. PELECHOWICZ 

2300 W. Chicago Avė. 
Brunsvvick 7187 

copyrights, 
visokios rųšies.

PHONOGRAPHS

Naujienos

' GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
inės taisyti katilai ir fumisal, grotos —

[ vandenio jtaisos. American Stove
Repair Works, 3110 Wentworth Avė.

Tel. Victorv 9634

10% PIGIAU Už VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei-

, tai taisome stogus visokios rūšies, 
išradimai bile kada ir bile kur. Dykai apskait-

liavimhs. Mes atliekame geriausi 
darbų mieste. Kedzie 5111.

KOZLOWSKI MUSIC SHOP 
914 Milvvaukee Avė.

Haymarket 2121 
parduodame, taisome fonogra 
fus; paimame, pristatome

PRIDEK vieųa ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui.

REX CONSTRUCTION CO.
1G0R W. 95th St..

Lafayette 7150

REAL ESTATE

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
RFAL ESTATE 

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phone Republic 7869
J. H. SCHAFFER and CO.
8003 Ridge Avė. — Wilmette v

Tel. Wilmette 364 )
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai. )

ROOFING

-----o-----
REIKALINGAS darbininkas ant 

i ūkės, mokantis milžti ar norintis iš
mokti Kreipkitės po 6 valandai j 
1036 N. Richmond St., 3 fl. Phone 
Armitage 9065.

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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

1721 Union avė. Reikalingas duon
kepis piy1 lietuviškos duonos ir ki
tokios, "saldžių koksų ir bisketų. 

' Pinnarankis ir antrarankis. Turi būt 
patyręs.

GREITAM pardavimui kendžių, 
smulkmenų, cigarų ir cigaretų krau
tuve, nebrangiai. Geras biznis, 2024 
So. Western Avė.

ONTERNATIIONAL Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

INVESTMENT REIKALINGOS patyrusios storų 
siuvėju matrosu dirbtuvėj. Pastovus CORPORATION j darbas, F. Ryman, 1329 Clybourn

Kapitalas $500,000.00 
38Q4 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Mes paskolinsime jums pinigų
$100 iki $2,000 s 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS

1647 West 47th Street

Re Komiso ir Išlaidai
Mes paskoliname jums $100, $2OO 

arba $300, imame legalį nuošimtį. 
Pinigus gausite į 12 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermi tage Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itainai

STORAŽO RAKANDAI
Turiu parduot už renda

$150 Seklyčios setas ............... $37.00
$175 Miegamojo kamb. setas $39.00 
$60 Wilton karpetas ............... $17.00
$25 Breakfast setas .................... $8.00

AVIALABLE STORAGE
7732 Stoney Island 

Atdara vakarais ir nedaliomis

GROSERNĖ, bučernė, f rūktų ir
daržovių krautuvė, parsiduoda grei
tai, augančioj apielinkėj, piet-vaka-1 
rių daly miesto. Turi būt parduota 
tuojaus iš priežasties ligos šeimy-1 
noje. Uždėta 10 metų atgal. Par-{ 
duosiu su namu ar be namo. Daro
me $10,000 biznio j mėnesj. Namas 
$75,000, o biznis $15,000. Galėčiau 
imti ką nors j mainus ir pinigais. 
Atsišaukit per laiškus tiktai 
manot daryt bizni.

J. DARGIS, 
.7648 So. Honore St. 

Chicago, III.

MES PERKAM, parduodam ir 
mainom, namus, lotus, farrnas ir tt. 
Darom pirmus ir Antrus morgečius. 
Del greito ir teisingo patarnavimo 
kreipkitės prie

M. ROZENSKI & CO.
REAL ESTATE

6542 So. Westem Avė.
CHICAGO, ILI,.

Tel. Prospect 2102

jeigu

MODERNIŠKA 5-kių kambarių; 
$50—$52.50; 4448 So. Roman. M r. 
Yahraus. Saulės kambarys, įmūry
tos maudynės, lašų maudynės ir 
gražiausi pečiai.

Arti Archer ir Kedzie avės. Phone 
Lake 5418.

PARDAVIMUI soft drink parlor, 
pirmos klasės, ant biznio gatvės, 
netoli dirbtuvių. 4432 S. Wėstern 
avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui
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HELBERG BROS.
192 N. Clark St.

Dearborn 4020

DIDELIS BARGENAS

SASH AND DOORS '

SEWING MACHINES

CONSUMERS ROOFING WKS. 
4345—50 Harrison Street 

Tel. Kedzie 5111
Visokios rųšies stogų dengimas at

liekamas nebrangiau

KAS NORIT pirkt, parduot arba 
mainyti namus, farrnas, lotus, arba 
.biznius, mainau namus ant farmų, 
JbCus ant namų.

Kas norit greito ir teisingo patar
navimo, važiuokit pas Lucas, 
telefonuokit.

F. G. LUCAS & CO.,
4108 Archer Avė.,

Phone Lafayette 5107,

arba

Durys,

ALBERT J. ANTHONY 
3129 W. 39th Place 

Lafayette 4789 
storm, sash, garažiai, 

liai, etc.
siete-

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

H. GADEKE, Kedzie 1398.

WM. ROCHE 
4251 Cottage Grove 

Oakland 1867 
Senos ir naujos siuvamos mašinos; 

jusu priimamos mainui.

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 5037

MES DAROME 1, 2 ir 8 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

1618 West 18th Street 
I. F. Dankovvski, prez. 
C. T. Dankowski, ižd.

PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeliniai rakandai, gra- 

žuh seklyčios setus $67.00. Riešuto valgomojo kambario setas $57. Rie- 
šuto miegruimio setas 3 kavalkų 
$79. Bargenai šimtuose kavalkų. At
sinešk šį apgarsinimą su savim, bus 
vertas jums $5.00. .

VICTOR FIREPROOF BLDG., 
4809 l4<ke Street 

Atdara iki 9:30 vai. vakare. 
Nedėlioms iki 5 p pietų

44 AKERIŲ arti Elgin, prie 
bulvaro, gera žemė, visi budin- 
kai, sykiu su 8 kambarių mo
dernišku namu. Parsiduoda pi
giai, tik $5,000 įmokėti.

kambarių, presuotų plytų re
zidencija, puikiai ištaisytas vidus, 
tile maudynės kambarys; 4 karų 
garažas, sidę drive, lotas 37 ir pu- 
džiy 
patogi iš visu pusių. 
$12,000, parsiduoda už pirmus mor
gičius ir kaštus — $7,500; įmokėti 
reikia $1500 ar daugiau, šis namas’ 
turi būt parduotas greitai ir kas 
nori uždirbti, tam yra geriausia 
proga. Randasi prie Garfield Blvd. 
ir

Kjccivj pločio, dnupr dideliu me-
— žodžiu, rezidencija gera ir

Verta apie

PARSIDUODA rakandai visai pi
giai, 3 pieces parlor setas, karpetas, 
dišės ir gesinis pečius, 2862 W. 88 
Street.

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2% nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komiŠo.

S. OSGOOD, 
2281 West Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 28rd Place
Phone Roosevelt 8887

Furnished Rooms
TURIU paranduoį; vienų kambarį 

dėl vaikino, 6803 S. Rockwell St. 2nd 
floor.

PARSIDUODA restauracijos fix- 
turiai, visai gerame stovyje — par
duosiu už $200, 4449 So. Halsted St.

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

Halsted. Pamatykit tuojaus!
EDW. BAKS, 

4392 Archer Avė. 
Tel. Virginia 0055.

že-

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš
vaizda jų artistiška. Klauskit pas 
radio pardavėjus, o jeigu jie netu
ri, tai kreipkitės pas mus. B. and J. 
Electrical / and Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 9149.

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

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir 

įtaisyta taip ir kitos farmos.

SU $500.00
Galite nupirkti naujų — dar bai

giamų bungalow, viskas modemiš
kai Įtaisyta, karštu vandeniu šildo
ma, platus lotas. Kaina $8,500, — 
lengviausios išmokėjimo sąlygos. 
Randasi Brighton Park. Kam reika
linga tokio 5 kambarių bungalow, 
kreipkitės tuojaus. Ed. Baks ir Rev. 
Bartz, 4392 Archer avė. Tel. Virgi
nia 0055.

PARDUOSIU savo $750 grojiklj 
pianų, suoliukų, volelių^ kabinetą už 
$105.00 — $25.00 įmokėti, o likusius 
po $15.00 i mėnesi. Paul Rocheler, 
6136 So. Halsted St.

$100 ĮMOKĖTI
Nupirks 80 akrų farmą ir 

žemę šiauriniame Wisconsine. 
na $600, 2 mylios nuo miesto, 
ra vieta žuvauti, medžioti, gaudyti
žvėris, nedirbama žemė. Turiu par
duoti tuojaus. Didelis bargenas.

2627 N. Washtenaw Avė.
Armitage 1849

miško 
Kai- 
Ge-

TIK UŽ PUSĖ KAINOS
Bizniavi lotai ant Archer avė. 

prie Kedzie, 100 pėdų pločio arba 
4 lotai parsiduoda po $250 pėda 
verta $500. šalip stovi Buick Sales 
Room už $750,000. ši proga tik 
trumpam laikui. Kas nori uždirbti 
pinigų, kreipkitės tuojaus. Ed. Baks- 
Rev. Bartz, 4392 Archer avė. Tel. 
Virginia 0055.
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