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Lietuvių su lenkais susi- 
kirtimas demarkacijoje

Susikirtime vienas kareivis užniuštas, du ~ 
sužeisti; lenkai paimti Į nelaisvę ir par- Kovos su maištinin- 
gabenti j Kauną kais Meksikojekais Meksikoje

KAUNAS, vas. 27. [Chicago 
'tribūne Press Service.] — Lie- €
tu ves vyriausybė praneša, kad 
demarkacijos linijoje įvyko nau
jas susikirtimas tarp lenkų ir 
lietuvių sargybų kareivių. Vie
nas kareivis buvo užmuštas, ke
li kiti sužeisti.

Praeito pirmadienio naktį,

Kaltina Kominterna 
dėl spausdinimo bib

liją baptistams
Kemsoirclskaja Pravda r-ako, 

kad komunistų internaciona
lo spaustuvės sergą religišku 
pamišimu

RYGA, vas. 27. — Sovietų 
Rusijoje prasidėjo stipri kam
panija prieš baptistus ir baptis
tų misijų veriamų krašte pro
pagandą.

Rusų komunistų jaunuome
nės laikraštis Komsomolskaja 
Pravda ragina Maakvot>. ir Le
ningrado spaustuvių darbinin
kų unijas sekti Charkovo spau
stuvių darbininkų pavyzdžiu ir 
atsisakyti spausdinti tikybines 
knygas, brošiūras, žurnalus etc. 
Pasak Komsomolskaja Pravda, 
komunistų internacionalo spaus
tuvės Lenmrgade eiikvojančios 
daugybę popierių tikybinių or
ganizacijų knygoms ir peri j o- 
diniams leidiniams, tuo tarpu 
kai pasireiškianti popierio ste
ką komunistinei lite r a t u r a i 
spausdinti. Komintemo presai 
ką tik baigę spausdinti 25,003 
bibliją. Atrodo, sako Komso
molskaja Pravda, kad komunis
tų Internacionalo spaustuvės 
gavo religinį proto pamišimą.

Maskvos radio stokis prane
ša apie suėmimą kitos baptistų 
grupės, kuri veikė Ukrainoje. 
Politinės policijos agentai esą 
susekę, ka<d tie misijonieriai 
korespondavę su Lenkijos ge
neraliniu štabu, vadinas šnipa- 
vę Lenkijai. Areštuota dešimt 
pastorių ir keletas seniūnų, ku
rie tapo pargabenti į Charkovą 
kvotai daryti.

Ispanų artilerijos aka
demija likviduojama

MADRIDAS, Ispanija, vas. 
27. — Karalius Alfonsas pasi
rašė dekretą, kuriuo Segovijos 
artilerijos akademija visai lik
viduojama, kadangi ji buvus 
“pavyzdys nedrausmingumo ar
mijoje.”

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

Nenusistojęs oras; nedidele 
temperatūros atmaina; viduti
niai mainąsis vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 29° ir 40° F.

šiandie saulė teka 6:29, lei
džiasi 5:37. Mėnuo teka 10:52 
vakaro.

Kaina 3c. Chicago, III., Ketvirtadienis, Vasario-February 28 d., 1929

Šarkey laimėjo

siaučiant stipriai sniego audrai, 
lenkų sargybinių kuopai pakly
do ir įėjo į Lietuvos teritorijų. 
Dešimt lietuvių sargybos karei
vių bandė juos suimti, bet len
kai nenorėjo pasiduoti, ir dėl 
to kilo kautynės. Pagaliau len
kai buvo suimti ir pristatyti į 
Kauną, kame jie dabar laikomi 
kalėjime.

Trejų metų vaikas už
mušė sesutę dėl duo

nos plutos
KAUNAS, vas. 27. — Jaun- 

salės [?] miestelio policija pri
neša apie šitokį atsitikimų.

Artimo kaimo moteriškė, 
Emilija Samulionienė, išėjo i 
miestelį kai ko nusipirkti, pali
kus namie trejetą vaikų: Joniu
kų, 3 metų; Petriuku, 2 metų, 
ir Marytę, trijų menesių. Išei
dama motina Įbruko Marytei 
duenos plutą, pamirkius ją pie
ne ir apibarsčius cukrum.

Kada sugrįžo namo, rado ma
žytę lopšy nebegyvą. Kiti du 
vaikai žaidė asloj. Motinos 
klausinėjamas Joniukas pasisa
kė, kad jis- atėmęs iš Marytės 
duonos plutą, o kad Marytė rė
kus, tai jis paėmęs pliauskų ir 
mušęs ją per galvą, kol nuti
lus.

Hoover inauguracija 
busianti šlapia

Chicagos) Tribūne korespon
dentas Wasbingtone sako, kad 
iš visų prisirengimų prezidento 
Hoovero inauguracijai kovo 4 
dieną esą matyt, joigei tas iš
kilmes sostinė švęsianti “šla
piai!,” negu kada nors šventė. Į 
iškilmes esą laukiama suvažiuo
siant apie 100,000 svečių.

Sako, kad iki 1935 metų 
žiemos vis busią 

labai šaltos
BOUiRiGES, Francija, vas. 27. 

— Kunigas Moreux, Bourges 
observatorijos direktorius, ku
ris prieš keletą mėnesių išpra
našavo pastaruosius didelius 
šalčius Europoje, sako, kad iki 
1935 metų žiemos vis busią 
labai šaltos. Oras iš viso busiąs 
šaltesnis dėl to, kad žemė arti
nantis prie 34 metų saulės ak- 
tivumo icklo galo.

Moreux pranašauja daug že
mės drebėjimų 1929 ir 1930 me
tais ir stiprių vuikanišlkų išsi
veržimų 1930 ir 1931 metais.

Šimtai Meksikos kata
likų kunigų regis

truojasi z
MEKSIKOS MIESTAS, vas. 

27. — Iki šiol jau keletas vys
kupų ii* 500 kunigų atsiuntė sa
vo adresus Meksikos vyriausy-. 
bei.

Įsakymas, kad kiekvienais ku
nigais Meksikoje atsiųstų savo 
adresą, buvo vidaus reikalų mi
nisterijos išleistas tuojau po 
prezidento Portas Gil’io trauki
nio išsprogdinimo vasario 10 
dieną. >, • ■

Praeitų naktį nulio pranešė, 
kad įvykusiose Miami Beach, 
Fla., bokso imtynėse tarp Jack 
Shlrkey (Juozo Žukausko) ir 
Striblingo laimėtoju buvo pri
pažintas Sharkey.

Įvairiuose Eusikirtimuo.se su 
ųiaištininkų bandantis 8 ban
ditai nukauti

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
27. — Ei Universal. pranešimu, 
raitų maištininkų banda buvo 
įsiveržusi į Guadalajarą, Jalisco 
va’slijc.3 sostinę. Įgulos sargy
bai ėmus šaudyti, banditai nė 
nebandydami kautis spruko 
laukan ir pabėgo į kalnus.

Aštrus susikirtimas tarp mai
štininkų bandos ir federalinės 
kariuomenės dalies įvyko netoli 
nuo Patzcuaro, Michoa c a n o 
valstijoje. šeši banditai buvo 
nukauti, o du gyvi sugauti.

Dar vienas- susikirtimas įvy
ko ti'os Chilcota, irgi Michoa- 
cano valstijoje, kuriame du ban
ditai buvo nukauti.

Kiek žmonių žūsta ae-
roplanų katastrofose
NVASIMNGTONAS, vas. 27.

Per paskutinius šešis 1928 
metų mėnesius Jungtinėse Val
stybėse buvo 672 nelaimingi at
sitikimai siu aeroplanais, per ku
riuos 127 pasažieriai ir 88 pilo
tai užsimušė, o 204 pasažieriai 
ir 192 lipotai susižeidė.

Marijampolės sker
dyklos skandalas
[Naujienų korespondento]
MARIJAMPOLĖS Miesto Val

dyba jau treti metai stato sker
dyklą ir vis negali pastatyti. 
Dabar jau vargais negalais ne
va pabaigė,. bet toli gražu dar 
nėra taip, kali p reikia, padary
ta.

Skerdyklos istorija tokia: 
Skerdyklą pastatyti iš varžyti
nių apsiėmė tūlas Jokubas Ble- 
cbavieius už 18,960 litų. Jis iš 
to norėdamas daug pasipelnyti, 
skerdyklą taip pastatė, kad ge
ram vėjui pūstelėjus ji galė
jo sugriūti. Statydamas, iš 
Miesto Valdybos išsunkė sude
rėtą kainą ir dar 7,000 litų pa
pildomų. Be to Valdyba jam 
virš sutarties išmokėjo 5,930 
litų. “Užbaigus” skerdyklą, ko
misija jos nepriėmė. Padaro 
reviziją valdžios atsiųstas žmo
gus, ir rado darbą padarytą vi
sai netinkamai. Visas dalykas 
pateko į laikraščius ir j teismą. 
Skerdyklos statytojas viską 
perdirbo, bet ir vėl komisija ne
priėmė-

Visą dalyką tardytojas ištar
dė ir perdavė Valstybės Gynė
jui.

Dabar marijampoliečiai lau
kia sensacingos bylos. — P.

Lindbergho ir jo sužie
duotinės nuotikis

MEKSIKOS MIESTAS, vas. 
27. — Amerikos lakūnas pulk. 
Lindbergh ir jo sužieduotinė 
Miss Anne Morrow vos vos iš
truko iš mirties nagų. Parskri- 
dus į vietos aerodromą ir nupi
lei džiaut žemėn, jų aeroplanas, 
paikrypo ant šono ir ketlioljką 
sieksnių pabėgęs, apvirto. La
kūnas ir jo sužieduotinė lai
mingai išliko sveiki.

(Atlantic and Pacific Photo]

Asą Keyes, buvusis Los Angeles distrikto prokuroras. Jis 
turės sėdėti kalėjime nuo vienų iki 14 metų už kyšių ėmimą.

Smerkia baudžiamą- Kilius Minnesotos 
ji Michigano įsta- spaudos varžomam 

tymą 
* ■- - 1

LANSING, Mich., vas. 27.—
Valstijos senate vakar buvo 
svarstomas gubenn a tori a u s 
Greeno pasiūlymas modifikuoti 
valstijos kriminalinį įstatymą, 
kuriuo' asmens, rasti ketvirtą 
kartą nusikaltę prohibicijos įs
tatymui, baudžiami kalėjimu iki 
gyvos galvos.

Apskrities teisėjas Brennan, 
senatorių paprašytas dėl esamo 
įstatymo pareikšti savo nuomo
nę, pasakė:

“Jei į mano teismą butų ka
da nors atvestas asmuo, kalti
namais kaip ketvirtą kartą su
laužęs prohibicijos įstatymą, aš 
greičiau rezignuočiau iš teisėjo 
vietos, nekaip skirčialu jam to
kią nuožmią bausmę, kokią tas 
nežmoniškas įstatymas numa
to.”

Vis dar tikisi išgelbėti 
6 Nobile ekspedici

jos dalyvius
ROMA, vas. 27. — Kai kurie 

italai vis dar tiki, kad šeši di
rižablio Itallija įgulos žmonės, 
kurie, katastrofai įvykus buvo 
su įbalono dalim nunešti, tebė
ra dar gyvi atšiaurės leduose. 
Taip tikėdami, jie bando su
rinkti pinigų naujai ieškotojų 
ekspedicijai į atšiaurę ateinan
čią vasarą.

Alma Rubens, filmų ak
torė, pasiųsta j psi
chopatų ligoninę

HOLLYWOOD, Cal., vas. 27. 
— žinoma krutamu jų paveiks
lų “žvaigždė” Almai Rubens, 
kaip morfiniste, tapo pasiųsta 
į valstijos psichopatų ligoninę 
Spardoj, kame ji teismo nuo 
sprendžiu, bus 'laikoma ne ma
žiau kaip aštuonis mėnesius ir 
ne dalugiau kaip dvejus metus.

PRAiIIA, Čechoslovakija, vaš. 
27. — Pricic miestely, netoli 
nuo Prahos, vienas mūrinin
kas, Jan Svatal, papiovė savo 
žmoną ir trejetą valikų, paskui 
pats nusišovė. Manoma, kad 
vargas ir pairusi sveikata buvo 
tragedijos prieŽasitis.

aktui panaikinti
ST. PAUL, /Minn., vas. 27. — 

Minnesotos legislaturon tapo 
įneštas bilius panaikinti spau
dos vralžomąjį įs/taltynią, ku
ris tos valstijos legislaturos bu
vo priimtas 1925 metais.

Einant tuo įstatymu, kiekvie
nas pilietis, bet kurio spamlos 
organo užgautas, gali kreiptis 
į teismą’ (M “lindžonkšeno” ir 
teismas gali tą Likraštį užda.- 
ryti. Toks atsitikimas jau buvo 
su Mirnieapolis Saturday Re- 
vie\v.

Amanulios kariuo
menė arti Kabulo
KABULAS, Afganistanas, vas. 

27. Besistengiančio atgauti 
sostą buvusio kalraliaus Ania- 
n ui los kariuomenė jau yra tik 
už dvidešimt penkių mylių nuo 
sostinės. Maidano miestas pa
teko į jos rankas.

Daug žmonių žuvo grai
kų kavinės luboms . 

įgriuvus
ATElNAI, Graikija, vas. 27. - 

Universiteto gatvėj šiandie 
įgriuvo Panellinion kavines lu
bos, palaidodamos buvusius vi
duj žmones. Dvidešimt asme
nų buvo užmušti, daug kitų su
žeisti.

Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris serga
BERLYNAS, vals. 27. - Vos- 

sische Zemtu ng sako, kad D-ro 
Stresomanno, Vokietijos užsie
nio reikalų ministerio, sveika
ta esanti taip pairus, kad jis 
rengiąsis imti ilgokas atosto
gas tuojau, kai tik reparacijų 
komisija baigsianti savo darbus 
Paryžiuje.

STERLING, III., vas. 27. — 
Nusipirkus mėsos kapojamą kir
vuką, vietos gyventoja Mrs. 
Francis Craig nužudė savo 7 
metų amžiaus dukterį, beveik 
visai nukirsdama jai galvą. Mo
teriškė dar tik neseniai buvo 
paleista iš psichopatų ligoninės 
East Moline, Hl.

No. 50
-------- <1-

Wisconsinas prašys1 LIETUVOS ŽINIOS 
referendumo prohi- - - - - - - - -

hiriinc Idmidmn p«rdavė iš varžytinių iiiujus mausimu miško už 213,000 litų
MADISON, Wis., vas. 27. — 

\Visconsino valstijos seimas pri
ėmė rezoliuciją prašyti Jung
tinių Valstybių kongresą, kad 
Volsteado (prohibicijos) įstaty
mo pakeitimo klausimas butų 
paduotas išspręsti visuotiniu 
krašto poliečių balsavimu.

Debatų metu vienas atstovų, 
Artbur H i lt, atkreipė seimo pir
mininko, Charles Porry, dėmesį 
į tai, kad posėdžių salėj esama 
lobbyistų, nežiūrint, kad seimo 
taisyklės to neleidžia. Lobbyis- 
tai pasirodė esą prohibicininku 
Anti-Saloon lygos žmonės su 
savo sekretorium, Warren Jo- 
nesu, priešaky. Jie buvo pri
versti apleisti seimo rumus.

Kinai gal išeis iš 
Tautų Sąjungos

ŠANCHAJUS, Kinai, vas. 27. 
—Iš Nankino praneša, kad Sun 
Fo, susisiekimo ministeris, tau
tinės valdžios centralinės tary
bos posėdy pasiūlęs, kad Kini
ja pasitrauktų iš Tautų Sąjun
gos.

Francuzų komunis t a i
siunčia pinigų Trockiui

KONSTANTINOPOLIS, Tur- 
kija, vas. 27. Leonas Troc
kis, kuris čia laikomas sovietų 
konsulate, gavo pinigų iš savo 
senų ^raugui, Franci jos komn- 
riistų. v

Manoma, kad Trockis pasiliks 
čia tol, kol kuri kita valstybė 
sutiks jį priimti pas save. Vo
kietija, Į kurią jis kreipėsi dėl 
vizos, vis dar abejoja, įsileisti 
jį, ar ne. ‘ • 

-
Per riaušes Bombėjuje 

145 asmens buvo už
mušti, 743 sužeisti

BOMBRJUŠ, Indija, vas. 27. 
— Oficialiu pranešimu per pas
tarąsias riaušes tarp indusų ir 
musulmonų, kurios traukėsi 
daugiau -kaip savaitę laiko, 145 
asmens buvo užmušti ir 743 
sužeisti.

Sl'RINIGFIELD, III., vas. 27. 
— Valstijos sekretorius Slral- 
ton išleido įsakymą areštuoti 
visus automobilininkus, kurie 
po kovo 1 dienos- neturės savo 
automobiliams šių metų “lais- 
nių.”

Velykų Šventė 
Lietuvoj

Kad jūsų giminėms ir mylimiemsiems 
butų smagiau ir geriau sutikti Velykas, jus, 
be abejonės, prisidėsit pasiųsdami jiems 
“velykinio pyrago” — pinigų. Ir kada jus 
siunčiat, jus norite, kad pinigai butų išmo
kami Lietuvoje kuogreičiausia ir kad dėliai 
pasiuntimo jums butų kuopatogiausia.

Siųskit telegramų per Naujienas. Pini
gus gauna nuo 5 iki 10 dienų.

NAUJIENOS
1739 Su. Halsted St. Chicago, Dl.

KAUNAS. Miškų departa
mente įvyko varžytynės stačio 
miško likučiams parduoti. Iš 
4 miškų urėdijų išparduota už 
213,000 litų. Tai buvo pasku
tines stačio miško varžytynės. 
Greitai bus pradėta pardavinėti 
pagaminta miško medžiaga.

Vasario 4 d. skirta parduoti 
iš Rokiškio, Kėdainių, Panemu
nėlio ir Skapiškio stočių.

Nubaudė už gandus

Kauno karo komendantas už 
“nepamatuotų ir v i s u o m e n ę 
kurstančių gandų” skleidimą 
nubaudė Zusmana Fišmana ir 
Ghone Chajetą po 300 litų ar
ba 1 men. kalėjimo, Zeliką Le- 
vušą ir (redalijų Ka'daševičių 
po 100 litų arba 1 savaitę kalė
jimo ir Dobę Chajetaitę 50 litų 
arba 2 paroms arešto.

Kuo Linkuva garsi?
LINKUVA. Laikraščiai ra

šė, kad Linkuva garsi klierikais, 
kliaučių batslijonais ir alaus 
darymo fabrikais, šia proga 
galima pažymėti, kad paskuti
niu laiku Linkuva turi ir dau
giau garsenybių. Dabar Linku
voje yra vienas traktierius, trys 
fba^alkoholmės ir dvi valstybi- 
nės degtinės parduotuvės. Be 
to, Linkuvoje yra viena įžymy
be, kuri šiais laikais, rodosi, 
visą Linkuvą valdo, šitas “val
dovas” p. J. Lingė kitu vardu 
varo biznį. Jis kelis kartus pats 
prieš svaigiųjų gėrimų mažme
nomis pardavinėjimo įstatymą 
yra nusikaltęs.

Emigracija į SSSR
Zarasų apylinkėj ir gretimuo

se valsčiuose kaip Smalvų, De
gučių ir k i t. bežemiai, mažaže
miai ir net stambesni ūkinin
kai, sentikiai rusai, kurie dau
giausia gyvena iš uždarbių, la
bai susiirupino blogmečiu.

Siunčia savo delegatus į so* 
vietų pasiuntinybę Kaune, ku
ri teikia jiems įvairius patari
mus, kaip pasiekti SSSR, iš
skiriant savanorius, kurie ko
vojo prieš SSSR 1919 metais. 
Dabar jiems tik vienos svarbos 
klausimas, kas nuo jų perims 
žemę, nes nelieka giminių.

Eusikirtimuo.se


.NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, vas. 28, 1929

“BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Bridgeportas

bayer

Does not affect 
the Heart........... -—-------------—

Jeigu jus nematot ‘‘Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo

Dar apie gaisrų “Vilnies” ofise

Pirmadienį apie 4:30 valan
da ryto, kilo gaisras “Vilnies” 
ofise. Iš pirmų kalbų, gaisro 
priežastis išrodė gan keista.

Tik paimųstykit: ofisai), gir
di, įėję du vyrai. Jie paliepę 
džianitoriui iškelti rankas. Vie
nas nepažįstamųjų grūmojęs 

i jam revolveriu, o kitas apipylęs 
; popieias kerosimi ir padegęs 
jas.

Na, kuriems galams dviem 
nepažįstamiem vyram eiti “Vil
nies” ofisan ir padegti jį?

Šalčio, Galvos skausmo,
Neuritis, Lumbago,
Dantų skausmo, Reumatizmo, 
Neuralgijos. Skausmo Skausmo.

Kiekvienas neišardytas “Bayer” pa
kelis turi pritirtus nurodymus varto
jimui. Patogios dėžutės iš dvylikos 
plyskelių kainuoja kelis centus. Ap- 
tiekininkai taipjau parduoda bonku- 
tes iš 24 ir 100 plyskelių.

Nesirūpink nė vienos 
minutes apie 

influenzą
Daugelis žmonių iki susirgimo su

sirūpina delei to, kad jie turi pa
prasta šaltį, galvos skaudėjimą, strė-1 
nų skaudėjimą ar šiaip nesmagiai 
jaučiasi, o priežasties to nesupran
ta. Doviniuose iš dešimties atsitiki
mų būna, kad jūsų viduriai, inkstai 
ir kepenys yra pakrikę.

Taip kaip surūdijusi mašina, ar 
užsigrudęs laikrodis, kuris atsisako 
eiti ir rodyti teisingą laiką, taip ir 
jūsų užsikimšusi mašinerija padaro 
jus liguistą. Nature’s Lawlax 
Švelniai veikia ant kepenų ir pa
gelbsti inkstams atlikti reikalingą 
filtravimo procesą; tuo pačiu laiku 
reguliuoja vidurius, tuo sutvarkant 
skilvi, taip kad jus gaunat pilną 
naudą iš jūsų suvalgyto maisto. Kai 
tai lieka atsiekta, tai jūsų kraujas, 
kuris yra gyvybė jūsų kūno, lieka 
riebus ir tyras.

Tuksiančiai vyrų ir moterų, kurie 
kenčia nuo vidurių pakrikimo, galvos 
skaudėjimo, reumatizmo ir abelno 
nuovargio, gali susilaukti greitos pa
gelbės, jei jie pabandys Nature’s 
Lawlax, mokslini liuosuojantj toniką.; 
Tik kelios dozos parodys naudingu
mą šių p: Lkių vaistų.

Kodėl jus nepasakote sau: jei ga
lima padaryti, kad aš geriau miego
čiau, geriau išrodyčiau ir geriau 
jaučiuos, tai aš noriu apie tai žinoti.

Mes nuoširdžiai kviečiame jus pa
bandyti Nature’s Lawlax su musų as
menine garantija. Gaukit tikrą 
Nature’s Lawlax 25 ir 50 centų mė
liuose dėžutėse iš jūsų artimiausio 
aptiekininko.

Dr. Ona Dolly Oaks
LIETUVĖ NERVŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ

3159 Southport Avė.
Tel. Buckingham 4899

Vėlesni aiškinimai pasirodė 
labiau suprantami ir įtikinan
tys. Sakoma, kad “Vilnyje“ 
buvo spainsdinami kokie ten pla
katai ar brošiūrai lės, kuriose 
smarkiai akėta vienas aipielin- 
kės politilkieris, statęs savo kan
didatūrų vaklvietei pereito an- 
tradienio rinkimuose. Taigi nu
žiūrėta, kad ofisų galėję padeg
ti ir kitų politikierių pasamdy
ti piktadariai, norėjusieji su
naikinti tuos plakatus arba 
brošuraites. Šitokis aiškinimas 
mums, chicaigiečiams, gali bū
ti suprantamas: jeigu musų mie
ste prieš balsavimus ir balsavi
mų dienojo mėtoma bombos, 
šaudoma žmonės, tai galima ir 
padegti trobesį.

Bet vakar‘(t- y. trečiadienį) 
komisarų gazieta pradėjo ve 
kokių “giesmę giedoti:” esą, 
“Vilnies“ ofisų padegę “darbi
ninkų priešai”, žinoma, kad 
tokia maskviečių giesmė yra 
niekas kitas, kaip lik “bunk”! 
Tie žmonės, kurie laikosi kito
kių pažiūrų, negu “Vilnis”, nė
ra piktadariai' kriminalistai. 
Taip turime pasakyti kalbėda
mi apie lietuvius. Gi kai dėl 
kitataučių, tai jie ir nežino, 
kad sviete yra koki ten lietu
viškų komisarų gazieta.

lekia “Vilnies” giesmė, rodo
si, gali būti žen*klu to, kad ar
timoj ateityje komisarai pradės 
vajų aukoms rinkti “raiudon- 
dvario” remontui. O kad su
minkštinus lietuvių darbininkų į 
širdis, lai jau reikia tuoj aus1 
pradėti kalti jiems į galvų min-1 
tis, jog “Vilnis“ nukentėjusi

už tai, kad ji buvusi “darbinin
kų draugė.” Reporteris.

Laimėjo bylą
Praeitų vasara Weintz Team 

kompanijos komercinis automo
bilis buvo sudaužęs J. Lapaičio 
cuitomobilį. Už trejetos savai
čių Lapaičio automobilis tapo 
pataisytas, už kų jis sumokėjo 
$125. Aukščiau minėtos kom
panijos automobilis turėjo nuo 
nelaimių apdraudų, todėl La
paitis bandė gauti atlyginimų 
už nuostolius taikiu bildu. Kal
tinamosios kompanijos šoferis 
tačiau po nelaimės raportavo 
apdraudos kompanijai, kad jis 
buvęs vidury gatvės kuomet 
jam užėjo raudonos šviesos ir 
lodei jis nesustojęs važiavęs to
liau, o J. Lapaitis tuo tarpu 
užvažiavęs jam už akių. Gavus 
tek į raportų, apdraudos kom
panija atsisakė apmokėti La
paičiui nuostolius.

.1. Lapaitis yra narys The Au
tomobile Club of Illinois. Jis to
dėl pasitaręs su automobilių 
k limbo advokatu, Gari G. Pret- 
zel, patraukė kaltininkus į teis
mų. Tardymui diena buvo nu
statyta praeitų metų gruodžio 
13 d. Tačiau priešingoji • pusė 
dėl kažin kokių klinčių j teis
mą neįgalėjo pribūti ir prašė 
tardymą nukelti tolesniam lai
kui. Tuo budu Lapaičiui ir jo 
liudininkams teko bereikalo su
gaišti pusdienį, nes jiems apie 
tardymo nukėlimą nebuvo pra- Į 
nešta iki jie nenuvyko į teis
mo salę.

Vakar dieną miesto salėj bet
gi įvyko tardymas. Išklausęs 
abi pusi ir liuidniirkus teisėjas

priteisė kaltininkams sumokėti 
J. Lapaičiui $125 nuostolių.

Chamunistas
Įlipu llalsted gatves karam 

(laimu vielą atsisėsti arti mo- 
gaus, kuris skaitė “Naujienas.”

Aš sėdžiu sau, žmogus skai
to “Naujienas” sau. Važiuoja
me.

Ties viena gatve kalran įlipa 
keletas vyrų. Du jų prasistumia 
priekyn ir sustoja prie žmogaus 
skaitančio “Naujienas.” Spor
tai jie, pasirėdę žmoniškai, 
“inteligentus” lošia.

Bet neiškentė jie. Vienas ir 
klausia skaitantį žmogų: “O ką 
rašo “Naujienos”?

žmogus atsako, kad nieko 
ypatingo. Musų sportas ir vėl 
klausia: /

“Ar tamsta esi ‘Naujienų’ rė
mėjas?”

“Naujienų” skaitytojas alsar 
ko klausimu:

“O kas tamsta tokis?”
“'Sportas“, matyti, nusitaria, 

kad laikas jau parodyti savo 
mandrumų. Jisai pareiškia:

“Aš esu ‘Vilnies’ rėmėjas, o 
štai jis ‘Draugo’.”

“Naujienų” skaitytojas pa
stebi :

“Taigi ve mes esame trijų di
delių partijų žmonės”

Mandrassi komunistas pasi
junta, kad jo “šposas” nepatai
kė į tikslų. Jaučia, matyti, kad 
reikia tuojau, čia! galve’kary, 
“sukritikuoti” ir “Naujienas” 
ir “Naujienų” skaitytojus. Ji
sai ima “kritikuoti.” Karščiuo
jasi, vis garsiau ir garsiau kal
ba. Jau ką tik ne rėkia!. Plubli- 
ka, važiuojanti kare užintere- 
suota. Ji laukia, ar nekils peš
tynių. Konduktorius taipjau 
iškišęs galvą per duris temi- 
ja, kad peštynėms kilus įsi
maišyti laiku ir perskirti peš
tukus.

O musų komunistais rėžia spy- 
čių. Žmonės povai nusiramina. 
Jie supranta, jog ne prie peš
tynių rengiamasi, bet kad grei
čiau įkaušęs “polakas” karšt
lige susirgęs. Išgirstu pastabą 
iš kitos sėdynės: “kreizi po- 
lak”.

“Naujienų” skaitytojas tyli. 
Po ilgos kalbos nutyla ir ko
munistas, matyti, pilnai paten
kintas, kad “sukritikavo” nau- 
jienietį”.

O aš manau: komunistas tai 
komunistas, bet ar netiktų jam 
laibiau vardas — “chamunis- 
las”?

Girdėjęs ir Matęs.

Padėka Praradimas Svorio?

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3M0RGIČIAMS 

t- 

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Į DRESiŲ DEZAININIMAS
Mes išmokinsime kaip 
dezaininti ir pasisiūti 
dreses ir kitus drabu
žius dėl savęs, arba 
kaipo profesiją. Pa
mokos dieną ir vaka
rais. Ateikit ar rašy
kit dėl. nemokamos 
informacijų knygos.

MASTER COLLEGE 
190 N. State St. cor. Lake 

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

St.

Phone Virginia 2054'

JOSEPH VILIMAS
Namu S t a t y m o 

* KONTRAKTORIUS
4558 S. Wa«htenaw Avė. Chicago, III.

IŠPILDOME
Income Tax Blankas

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

Kas privalo pildyti blankas?
Kiekvienas nevedęs asmuo,

turįs metinių pajamų $1500.00 
ar daugiau; ir kiekvienas ve
dęs asmuo, turįs metinių paja
mų $3500.00 ar daugiau. Blan- 
kos turi būt išpildytos ir taksai 
sumokėti iki 15 d. kovo šių me
tų.

Naujienų raštinė atdara kas
dien nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10-tos ryto iki
2 p. p.

Saugokitės Influenzos

ztno

BERRY AND SOUTH Fl FTH STS
BROOKLYN. N.V

nčms visuose kraštuose per suvirs 60 metų. Muskulų gėlimas 
ir skaudėjimas urnai pranyksta po vieno ar dviejų išsitrynimų 
su PAIN-EXPELLERIU. Išvaro lauk visą sustingimą ir 
skaudėjimą — tinkantis jauniams ir seniems, silpniems ir tvir- 
tiems.y
Persitikrinkit kad gaunat tikrąjį — su INKARU ant Pakelio. 

Dvejopo didumo — 35 ir 70 centų bonkutės.
Galite gauti vaistinėje, arba rašykite stačiau į

>AIN-EXPEHUR
■t TODAY

NEKUOMET nerizikuokite. Sušlapę kojos šiuo metų se- A. 
zonų yra labai pavojingas dalykas. Net ir paprastas ne- 

didelis peršalimas, jeigu apleidžiamas, gali privesti -prie pavo- * 
j ingos ligos. Influenzą ir plaučių uždegimas šiais laikais pla- t \|r 
čiai siaučia. Todėl ypatingai dabar privalote būti savo svei- 
katos sargyboje.

Kuomet pareinate namo šlapiomis kojomis ir perdėm per- \ \ 
šalę, tad išsitrinkite su PAIN-EXPELLERIU. Trinkite iki f i ’
oda pradės raudonuoti. Taip pat nepamirškite vikriai ištrinti U\ W. 1 
kojų padus. Jūsų kraujas pradės smarkiau tekėti. Jus jausi- | ‘ 
tės visai nauju žmogumi. I V /tjS

PAIN - EXPELLERIU ištrynimas yra Gamtos geriausis Į 
vaistas. Jis pagelbsti sunaikinti paprastus peršalimus ir kosti- 1 

liūs. Jis taipgi yra neįkainuojama 
pagalba gydymui paprasto gerklės 
skaudėjimo. Jus negalite rasti I
tinkamesnio ir saugesnio trynimui K SSzJĮ

sutaisymo apsisaugojimui nuo In- 
fluenzos, Reumatiškų Skausmų, 
Strčndieglio, Peršalimų Krutinėję, 
Sustingusio Sprando ir 1.1.

Naudojamas Visame Pasauly.
PAIN-EXPELLERIS teikė pagalbą ir apsaugojimą

Sirgau septynius mėnesius.
Sirgau sunkiai ir buvau ne

tekusi vilties išgyti. Vienok 
ačiū daktaro Zalatoriaus rūpes
niui pasveikau, ir dabar jau
čiuosi lyg bučiau kitame pasau
lyje. Širdingai dėkoju dakta
rui už rupesni ir pagalbą.

—Rozalija Tamkevičienė,
1330 So. 48 crt.

Mr. Cottfried Sciiillinff, Protoolt, WIh., 
Bako. “Aš svėriau 130 uvarų, dabar aš uvė
riu 155 HVartiH ir jaučiuosi vėl labai gerai. 
Aš visai buvau nitui l|>ęx ir mano skilvis vi
siškai buvo suiręs, kuomet aš atsikeldavau 
iš ryto aš jaučiausi labiau nuvargęs, nagu 
vakare eidamas gulti. Ačiū jums už geras 
pasekmes, kurias gavau su pagelba Nuga- 
Tone.”

Nuga-Tone jau yra atlikusio^ puikiu da
lyki) per 35 metus. Virš milionas vyrų ir 
motoru pasidarė stipresniais ir sveikesniais 
vartodami tas gyduoles. Niekas nedali su
silyginti su Nuga-Tone suteikime geresnio 
apetito ir pagelbėjime virškinimo. Jos su
teikia daugiau jėgos nervams ir labiau su
stiprina raumenis, prašalina svaiguli, už
kietėjimą, sustiprina inkstus ir kepenis, 
prašalina reumatizmą ir neuralgiją, sutei
kia atžviežinantj miegą, padaugina silp
niems svarumą. Nuga-Tone yra labai geros 
dėl silpnų, nervuotų vyrų ir moterų. Jos 
yra parduodamos vaistinėse, ir jei nesutei
kia gerų pasekmių, pinigai grąžinami. Tik
rai nusipirkite 1 buteli šiandie.

Trijų dienų kosulys 
yra pavojaus ženklu

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

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

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

Creomulsion yra užtikrintas pa- 
' sėkmingam gydymui pastovaus 
kosulio, šalio, ir visokių gerklės 
ligų kitokiose formose, turinčių 
bendrą veikimą su kvėpavimu. Jis 
yra labai geras dėl sutvirtinimo 
visos sistemos po blogo šalčio ar
“fiu.” Pinigus sugrąžiname jeigu 
jūsų šalčio ar kosulio ncpalcngvin- 
tų vartojant jį taip, kaip nurodyta. 
Klauskit pas jūsų apUekorių. (apg)

CREOMULSION

Suolelis Dovanai
Su Puikiomis Elektrinėmis

Steinite, Freshman ar Atwater Kent
Ra diomis

Operuojamos 
tiesiog iš 
elektrinės 
žibinamos 

' lempos 
jsodos -----------------------

$99
Visa su 7 

tūbomis ir 
visu įtaisymu 
tik už $99. 

Nieko daugiaus 
nereikia pirkti </

Čia Tamsta nerizikuoji nei cento. Bet kuri šitų puikių elek- 
trikinių radijų bus pasiųsta į jūsų namus išbandymui ir 
ištyrimui, tąja sąlyga, kad po 10 dienų visi tamstos pinigai 
bus sugrąžinti, jei tamsta nebusi pilnai patenkintas.

Steinite, Freshman 
Atwater Kent, Fada 

599.00
Visas įtaisymas kaip 

viršui

su viskuo $99.00

$10
jmoketi už viską.
Nieko daugiau nerei

kia pirkti
-------------------------------------------

Tūkstančiai šitų radijų buvo parduota daug 
augštesnėmis kainomis pirmiau ir jos vi
sos duoda pilnų patenkinimų. Ir net šita 
special numažinta kaina tik už $99 kelioms 
dienoms išbandyti, mes pridedame gražų 
suolelį. Instrumentai 7 tūbomis padaro

gilų, aiškų ir grynų balsų. Setai yra operuojami iš žibina
mos lempos įsodos ir elektros suvartojama labai mažai.
i

Mes taipgi įgalioti pardavinėti: Brunswick, RCA Radi
olas, Majestic, Sparton, Victor, Zenith, Bosch, Eveready, Co- 
lonial, Freed Eisemann.

Musų krautuvė kasdien vakarais atdara iki 9 vai.

Jos. F. Budri it . i,,.,

3417 So. llalsted St., Tel. Boulevard 4705
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KITĄ KARTĄ 

Bandykit Tikrus Dažytas
- - - ...............4

Kitą kartą kai jus norėsite dažyti, paban
dykite Diamond Dyes. Pamatyk it kaip leng
va juos vartoti. Tada palyginkit pasekmes. 
Pastebėkite, kad nėra perdažymo išvaizdos; 
nėra dryžių, ar dėmių. Pastebėkite, kad jie 
neatima stiprumo drabužiui. Pamatykite 
kaip varsos išlaiko skaistumą nešiojant ar 
skalbiant. Tai padaro esantis juose tikras 
anilinas. Jie turi nuo trijų iki penkių kartų 
daugiau anilino, negu kurie kiti dažylai 
markete.
Baltas pakelis Diamond Dyes yra originali 
“visiems tikslams” dažylai dėl bile kokio 
audeklo. .Ji-o nudažys ar paskaistins spalvas 
šilko, vilnono, bovelnos, lininio, rayon, ar 
bile kokio kito audeklo. Mėlinas pakelis yra 
speciali dažylai vien dėl šilko ar vilnono. Su

CHICAGOS 
ŽINIOS

jais jus galite nudažyti vertingiausius dalykus iš šilko ar vilnų
su pasekmėmis lygiomis geriausiam profesionaliniam darbui. 
Kada perkate — atsiminkite tai. Mėlinas pakelis nudažo tik šil
ką ir vilnas. Balta,s pakelis nudažys kiekvieną audeklą, taipjau 
šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi abiejus pakelius.

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmės

VISOSE APTJEKOSE.

DIENA IR NAKTĮ
Automobilistams Patarnavimas
TAISOM ĮVAIRIUS AUTUS; VULCANIZUOJAM
TA.IERUS, ČARDŽ1NAM IR TAISOM BATTERIES.

Darba Garantuojame.

MIDLAND GARAGE
4138 Archer Avė. (užpakalyj)

įvažiavimas nuo Richmond St.
1___ l afavette 8157 arba Vir^inia 0915

Dienos Per Vandenyną

Chicago.130 W. Randolph S't

savo vietos agentu, ar

J ir išLIETUVOS
per Cherbourg ar Bremeną 

didžiausiais ir greigiaučiais Vokietijos laivais

IIIMIN EUROPA
ar kuriuo kitu populiariu šios linijos laivu.

Tik 7 Dienos į Lietuvą
Nupigintos trečios klesos “Round Trip” kainos. — 

Patogus ir tiesioginis susisiekimas geležinkeliais 
su kiekviena Europos dalimi.

Reguliariai Išplauki'mai
Del sugryžimo eortifikatų ir kilų informacijų 
pasitarkite

NORTP ( II HAS

Aldermanų rinkimai 
praėjo

Antradienio rinkimuose me
ras Thompsonas prakišo didžiu
mą miesto taryboje. Taryboj, 
veikusiojo iki šiol, meras tu
rėjo didžiumą narių. Tiesa, 
tai buvo vos keleto balsų, bet 
visgi didžiuma. Antradienį pen- 
Iciose vrtrdose H< midi tintai j al- 
dermanus, jo šalininkai var- 

dose, kurios jiems “priklausė”, 
tapo supliekti. Pasėka toki,, 
kad jeigu merui pavyktų ir vi
sus savo pusės a Įderina n u.s su
traukti miesto tarybos posėdin, 
tai irgi jam stokuotų vieno ar 
dviejų balsų didžiumai suda
ryti.

Vienuolika kandidatų, kurie 
antradienio rinkimuose negavo 
reikalaujamos balsų daugumos, 
bus renkami ilvailandžio 2 dieną.

Balsų rinkimuose buvo pa
duota 646,659. Gi visas pilie
čių skaičius, kurie turėjo teises 
balsuoti šiuose rinkimuose, bu
vo 1,340,729. Reiškia, nebalsa- 
vo nė, pusė.

Rinkimai pasižymėjo nepa
prastu ramumu. Viena's, kitas 
buvo areštuotas, tiesa. Bet šau- 
dymosi, muštynių ir balsų vo
gimo nepastebėta. Vieni už tai 
giria policijos viršininką Win. 
F. Russell, kiti — pavieto tei
sėją Jareckį, o “blaivininkai” 
stengiasi įrodyti, kad rinkimų 
diena praėjusi ramiai, jog sa-
liūnai esantys uždaryti.

Tėvų užmušęs vaikas 
išteisintas

Vienuolikos metų vaikas, 
Charles Nicoletta, nušovė tėvą. 
Vaikas prisipažino esąs kaltas. 
.Jisai paaiškino^ > kad jo tėvas, 
būdamas girtas ‘su peiliu rankoj 
grūmojęs paplauti jo motiną, jį 
patį ir visą šeimą išskersti'. Ko
ronerio džiurė, išklausiusi vai
ko pasakojimą, išnešė; nuospren
di: nekaltas.

Užtiko degtines 
bravorų

Policija surado dviejų aukš
čių trobesy, 4423 N. Ashland 
Avė., gerai įrengtą degtinės 
bravoriu'ką 300 galionų Įtalpos.

Kovo-March 9,1929
Lietuvių Auditorijoj

Komp. A. Vanagaitis
Išsižios i chicagiečius su gerkle, rankoms 

ir kojoms

Dalyvauja pianistas

M. Juozavitas
Sekite garsinimus

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
3210 S. Halsted St.

Marųuette Park 
Rako aptieka 
2346 W. 69 St.

Roselande
Tubučio aptieka

233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės j arti
miausi atstovą.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8^X11 colių.

Svarui 20 centą
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Paskutinis žodis 
butlegeriavime

Šnaipsą veža! iš Detroito auto
mobiliais, ga bena j į t rokais. Po
licija ir sausieji agentai gau<lo 
butlegerius, aurštuoja, sodina 
šaltojon. Kelione autais būtie- 
gertam® pavojinga.

Yra tečiaus kitas kelias, daug 
saugesnis degtinės gabentojams 
— aeroplanais. Ir, sakoma, kad 
juo naudojasi kai kurie butle- 
geriai. šnapsas šiuo keliu pa
siekia Chicagą į 4 valandas, 
žinoma, kelionė gana brangi. 
Todėl aeroplainais gabenama 
tik brangiausias “stotas” ir 
žmcm&ms, kurie ivaiS-.ų-i a bran
giai mokėti.

Sakoma, kad yra priža
dėta $41,500 kiek

vienam
Sakoma, kad yra prižadėta 

dovanų viso $44,500 tam arba 
tiems, kurie suteiks policijai 
teisingų informacijų apie tai, 
kas nugalabijo septynius Mo
rą no gongus vyrus.

Morano gengė neiš
naikinta

Laikraščiuose buvo kart kal
tėmis rašyta, kad gengsteriai, 
nušovę septynius Morano šai'kos 
vyrus, praktiškai sunaikinę vi
są gengę. Bet Pat <Roche, val
džios inveatiguotojas, sako, Mo
renas gali pašaukti bet kuriam 
žygiui ir bet kurią valandą aš
tuntu us arba devynius šimtus 
vyrų. O jeigi, esą, pridėsite 
Saltiso bendrus, susidarys gana 
graži “armija.”

KOKIUS GALITE (JAUTI PAS 
JOS. F. BI DKIKA

26004 Agota, Antrina# Vanagai
ti#. Baritonas ,

26074 Ant kiemelio, Polka, Ka
riška# Benas

26076 Apynėlis, Antanas Vana
gaitis ir J. Olšauskas, 
Comie Duot

26044 /trijų Iš Operos “Sninso- 
n’us ir Dtilila”, Vladislo
vą ’ Grigaitienė, Soprano

26010 Arija, iš Operos “Rigolet- 
to”, Kipras Petrauskus

2606!) Aš berniukas, Antanas 
Vanagaitis ir Viktorija 
Valteraltė

26073 Aš bijau pasakyt, Juozas 
Babravičius, Tenoras

26033 Atsigėriau Arielkytė* (A. 
Alvksis) Juozas Bnbravi- 
ėlns, Tenoras

'JGO23 AtMiskubino Betlejun,
Brooklyno MiAran Kvar- 
teta*

£6OA4 Burbom, Antanas Vana- 
Kaltis, Baritonas

26023 Bernužėli-Nesvoiiok, Kip
ras Petrauskas

26045 Blusa, P. Oleka, Barito
nas

26046 Bevaikiu, J. Geležium# ir 
P. Bukšnaitis

26027 Bevaikis pas daktarų, J. 
Geležimas ir P. Bukš
naitis

26070 Brazilija, A. Vanagaitis 
ir jo Vanagučiai, Comie 
Trio

26076 Cir-Vir-Vlr, A. Vanagai
ti* ir jo Vanagučiai. 
Comie Trio

26026 Danties išroviman, J. Gr
iežtinas ir P. Bukšnaitis

26028 Dul du dūdelė, Kipras 
Petrauskas

26047 Dzlngeliukal, Liuda Sipa
vičiūtė, Contralto

26070 Dzūkų Kraštas, Juozas 
Olšauskas, Baritonas

26068 Eisim grybauti, Onestcn, 
Kauno Orchestra

26071 Gaidys, Polka, Kariškas 
Benas

26051 Geltonplaukė, Polka, Ka
riškas Benas

26066 Gerkim, gerkim, Antanas 
Vanagaitis ir jo Vanugu- 
člai

26080 Godeles, Kazys J. Krau- 
čunas. Tenoras

26051 Graži, Polka, Kariškas 
Ben&s

26058 Graži čia giružė (A. 
Aleksiu), Juozas Babra
vičius, Tenoras

26067 Grybų rauti, Antanas Va
nagaitis ir jo Vanagučiat

26023 Gul šiandienų, Brooklyno 
Mišrus Kvartetas

26077 Iš rytų šalelės, K. Krau- 
čunas ir J. Olšauskas, 
Duet

26055 Jaunavedžių Polka, Kai
miečių Orkestru

20038 Josiu jomarkėlln (Šim
kus). Jonas Butėnas

20004 Juokai, Juokų Rekordas
20048 Kad galėčiau, Liuda Si

pavičiūtė, Contralto
20054 Kad nėr alaus, Antanas

I
 Vanagaitis. Baritonas

20077 Kam šerei žirgeli, K. 
Kraučunas, Tenoras

20068 Karvelėlis, Valeas, Kau
no Orchestra

26003 Kas bus, Polka, Kaimie
čių Benas

26065 Kazbek. Juozas Babravi
čius, Tenoras

20071 Klaipėdos Vairas, Kariš
kas Benas

20070 Kudlis, Juozas Olšauskas. 
Bori tonas

20002 Kur bakūžė samanota, 
Juozas Babravičius, Te
noras

20050 Kur tu eini? Kauno Or
chestra

26040 faiimS ir nelaimė, J. Gr
iežtinas ir P. Bukšnaitis

20042 “Lakštingala”, Lietuvos 
improvizija Smuiką ir 
Fortepionas

26060 Lelija, Vairas, Šokių Or- 
kestm

20020 Lietuva tėvynė musų, 
Operetės Choro Kvartetas

26022 Linksmų giesme mes už
trauksim, Brooklyno Miš- 
ras Kvartetas

88001 Mamytė, Juozas Babravi
čius. Tenoras

26063 Mano Brangioji, Vairas, 
Kauno Orkestrą

20044 Margarita—Arija iš ope
ros "Faustas", Julė Dva
rionaitė. Soprano

26061 Meilės sapnai. Vairas. Ar
monika Solo

26061 Mes geri žemaičiai, An
tanas Vanagaitis. Bari
tonas

88001 Naktis svajonėms papuo
šta, Juozas Babravičių*, 
Tenoras

JOS. F. BUDRIK. Ine.3417-21 So. Kalstei! StrMlv

Užtiko stot mašinų 
sandėlį

Policija padarė užpuolimą ant 
namų 4191 Sb. Halsted St. Na
me užtiko 50 slot mašinų. Taip
jau užtiko suradus, kurie, ma
noma, yra Southsidės sindika
to slot mašinų knygos.

IŠMOKĖTI PINIGAI 
Per 

Naujienas 
Pinigus gavo:

23997—Petron. ZakarevįČienei 
23999—Marijonai Fabijonienei 
23708----- Alikei i jai Kodasevičienei
23722—Jievai Pečiukienei 
29498—Salomijai Murauskienei 
23995—Onai Vapštienej 
13497 Mykolui švagždiui 
23728—Uršulei Kastenauskienei 
13927—Magd. Jankauskienei 
23421—'Viktorijai Vaznienei 
24534—Alenai Kazakevičienei 
13614—Juozui Sugintui 
24579—Ignacui Zaleskiui 
56469—Marijonai Baltrunaitei 
26480—Broniui Adašiunui 
96030—Onai žurauskienei 
24590—Juozapui Bazevičiui 
24598—Elžbietai Drangelienei 
24599—Stefanijai Vaišnorienei 
24600.—Etai Paškauskienei 
24607—Marijonai Paulauskienei 
24612—Ignotui Petroniui 
24618—Konstancijai Grinienei 
24621—Vincentui Galdikui 
56487-—Kazimierui Valkūnui 
56489—Kazimierai Jakavičienei 
23430—Jonui Jonikui 
13620—Onai Sopkienei 
13644 -Jurg. Ambrulevičiui 
13645—Mar. Ambrulevičienei 
28437—Onai ZeneviČienei

OKtf\Qdan\

Puikiausi Lietuviški 
Rekordai
Liaudies Dainos

10 COLIŲ 75c

26084 ( Du Bėga, Du Veja
( Kaip Buvau Aš Jaunas
( Juozas Olšauskas, Baritonas

26082 ( Suktinis
( Juozas Olšauskas ir Elena Rakauskienė
( Tai Gražumas Dukterėlės
( > Elena Rakauskienė, Soprano

26081 ( Gieda Gaideliai
( Juozas Olšauskas ir Elena Rakauskienė
( Gražus Bernelis
( Elena Rakauskienė, Soprano

Šokių Muzika
10 COLIŲ 75c

26085 ( Tėvynės Polka
( Ku-Ku Valeas
( Okeh Tarptautine Orkestrą

26083 (Ne Skubėk, Polka
( Kaimiečių Orkestrą
( Greitas žirgelis
( šokių Orkestrą

26074 ( Ant Kiemelio, Polka
( Pas Malūnėlį, Valeas
( Kariškas Benas

Komiškos Dainos
10 COLIŲ 75e

26076 ( Čir-Vir-Vir
( Antanas Vanagaitis ir jo Vanagučiai
( Apynėlis
( A. Vanagaitis ir J. Olšauskas

26072 ( Ukvei!
( Senas Bernas
( A. Vanagaitis ir J. Olšauskas

OKEH PHONOGRAPH CORPORATION
45th Street, New York, N. Y.

23331—Pranciškai Neveckienei 
22731—Vincentui AlmonUi 
28847—Emilijai BuzeviČienei 
23463.—'Martinui Katinui 
23849—Mykolui Slepikui 
23878—Melan. Zapolskaitei 
13480—Kotrinai Vaitkienei 
23926—Bronei Petrilaitei 
23937—Marijonai Kaktienei 
23469—Onai Sungalaitei 
23918—Marijonai Kelienei 
23474—Ipolitui Mockui 
23957—Aug. Tizenhauzienei 
23958—Jonui Tizenhauz.ui 
23484—Juozui Kukštai 
23489—Juozui Žilinskui 
23491 Vladui Žilinskui 
13487—Motiejui Stukui 
23953—Ver. Matekaitienei 
23968-----Mari jonai SpurĮ<ienei

23978 Onai Bernotienei 
23945—Juzefai Narbutienei 
23948—Juozapui Barkauskui 
23947—Aleksandrui Bagdonui 
23751—Apol. Karbauskienei 
23713—Pranciškai Zukieųei 
23712—Jonui Akstinui 
23730—Juozapui Sveikini 
23998—Apol. Karbauskienei 
23703—Marijonai Truškienei 
23129—Antanui Valantiejui 
23707-^Marijonai Jankauskaitei

r I 11
23774—Vladui Budavui 
23756—Pranciškui Kliknai 
23777-*-Paulinai Kazlauskaitei 
i 3749—Karoliui Minskiui 
56454—M. Siušaitei 
13449«—F. Monkienei 
23422—J. Tenterienei

1069—T. Survilienei

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

Karnų apšildymo 
•I B reikmenys ir plum- 
|| bingas.

Parduodame ir įve-
1 dymo reikmenis. 

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojamo paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

Pagal sutarimų ar be 
sutarimo

Specialis Pasiūlymas
Musų reguliarės kainos $10.00

Permament Wave C O Afl
įdedant pirštų vilnis   ...............^ViUU

Visas darbas garantuotas
Šitos vilnis turi gražiausią ir naturališka 

išveizdą 
ATDARA VAKARAIS 

čia ne mokykla. Patyrė operatoriai

Ocean Wave Beauty Shop
1530 N. Crawford Avė.

Phones Belmont 9000-9018

KORDUS GALITE GAUTI PAS 
JOS. F. BI DKIKA

26049 Naujas žiuponas, J. Gele
žinius ir P. BuhfinaitiR

26039 Nepagelbės, Mergužėle, 
, Gailio* ašurflf*, Jouus

i- Butėniia
26040 Neverk brangioji iš ope

rom “Demoną*”, Antanas 
Sudeika, Baiitonan

26618 Noriu miego, Kauno Ka
riška* Benaa

26061 Onytė, Polka. Armonika 
Solo

26075 Oi kaa uodai, Kipras J’e- 
trauakaB, Tenorą#

26000 Palangos, Vairą#. Armo
nika ir Gitara.

26024 Pamylėjau vakar, K. 8a- 
boui#. Baritonu#

20057 Pa# darželi try# mergelė*, 
Juozas Babrayičiu*. Te
noras

26074 Piv. malui>*U. Vak*ss. 
HariAhas Bonas

26004 PUštorltu. Aocks, Kauno 
Benas

26002 Pirmo pėatlnlnkų pulko, 
Marša#. Kariška# Benu#

26035 Plaukia #au laiveliu, Por- 
tepidnus. smuiką ir cello, 
Trio Ho*mek)erl#

26078 Plika# kaip tilvikas, Two- 
Step, Armonika Solo

26067 Pokeriu, Antanu# Vana
gaiti# ir jo Vanagučiai

26047 Prašom paMakyti. Liuda 
Sipavičiūtė. Contralto

26045 PiiMlau naktį mušu# ban
gai, P. Olekų, Baritonas 

26060 Ral, ral, ra-ta-tai, Anta
nai Vanagaitis ir jo Va
nagučiai

26053 Sharkis, “Trys vyrukai 
susitarę”. A. Vanagaitis. 
Baritonas'

26073 Saulutė raudona, Juozas 
Babravičius. Tenoras

26043 Serantų melagi#, J. Gele- 
žunas ir P. Bukšnaitis

26030 Sėdžiu po langelių (Šim
kus), Jonas Butėnas

26003 Sena jaunystė, Antanas
Vanagaitis, Baritonas

26072 Sena# bernas, Antanas
Vanagaitis ir Juozas Oi- 
ftrtll hR tiH

26052 Mena# draugas, Maršas, 
Kariška* Bena#

26056 Sesutė, V»lca#. Kauno 
Orkestrą

26042 Aimt# velnių, Polka. Kai
miečių Orkestrą

26003 Altas šokis dėl visų. Pol
ka. Kaimiečių Benas.

26026 Amlkis dainininkas, J. 
Geležunas ir P. Bukš
naitis

26635 Stasys, Kipras Petraus- 
kfiu

26018 Suktinis, Kauno Kariškas 
Benas

26027 Sunaus logika, J. Gele
žunas ir P. Bukšnaitis

26065 Susgodojau aš godeles, 
Juozas Babravičius. Te
noru#

26069 Suzana, Antanas Vana
gaitis ir jo Vanagučiai 

26022 Sveikas Jėzau Gimu#is, 
Brooklyno Mišrus Kvar
tetas

26040 Sveikas ligonis, J. Gele
žunas ir P. Bukšnaitis

26043 Av. Rokus, J. Geležunas 
ir P. Bukšnaitis

26020 Tautiškoji daina, Opere
tės Choro Kvartetas 

26088 Teka upė per beržynų 
(Šimkus), Jonas Butėnas

26075 Tris dzienas, Kiprus Pe
trauskas, Baritonas

20062 Tykiai, tykiai, Juozas 
Babravičius. Tenoras 

26072 Ukvei! Antanus Vanagai- 
. t tis ir Juozas Olšauskas

26080 Urėdas Maišė. Antanas 
Vanagaitis. Vorai

26079 Vai kelkim. Antanas Va
nagaitis, Comie

20024 Vai varge, varge, K. Sa
bonis. Baritone*

26048 Varguolis, Liuda Sipavi
čiūtė. Contralto

26009 Vestuvės. Šokia, Armoni
ka ir Kaimiečių Bena#

26050 Vestuvių, Polka, Armoni
ka ir Gitara

26055 Veetnvlų, Polka. Kaimie
čių Orkestrą

26009 Vilniaus VsIcm, Kauno 
Orkestrą

26009 Virbaliu Šoki*, Tripukas. 
Armonika ir Kaimiečių 
Benas

26066 Visiems tinka, Polka. 
Kauno Orkestrų

26063 žvaigždutė, Oneatep. Kau
no Orkestrų

26060 žvlrblėlis, Aocųs. Šokių 
Orkestrų

20007 žydelis iš Vilkaviškio 
Miestelio, J. Babravičius, 
Tenorus.

JOS. F. BUDRIK. Ine. 
3417-21 So. Halsted Street
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galite to spausdinti), kurioje jisai pareiškia, jogei Mus
solini uždraudė Italijos laikraščiams rašyti apie sutartį 
su papa, kadangi ta sutartis reiškia diktatoriaus pralai
mėjimą. Mussolini nenori, kad Italijos žmonės žinotų, 
jogei papa jį paklupdė. < 

I 
♦ . w

............ —   •  A,— ................................. ...... .................................— ............. .............

Entered as Second Class Matfer 
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DIKTATŪROS

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III — Telefonas: Roosevelt 8500.

$7.00
8.50 
1.75 
1.25 
.75

DIDŽIAUSIA TAUTOS NELAIME

Prieš kiek laiko padavėme keletą ištraukų iš Ang
lijos liberalų “The Manchester Guardian” straipsnio 
apie diktatūras. Šiandie tą straipsnį perspausdiname 
ištisai ir patariame kiekvienam skaitytojui atidžiai jį 
perskaityti.

Diktatūra, anot to anglų laikraščio, yra didžiausia 
nelaimė, kokia tik gali ištikti tautą. Ji yra aršesnė, negu 
maras, tvanas, badas arba karas! Diktatūrą remti to
dėl gali tiktai pikčiausi žmonių priešai arba tie, kurie 
neišmano, kas ji yra.

Įsidėmėkite, kad taip griežtai smerkia diktatūrą net 
ne radikališkas laikraštis, bet buržuazinių liberalų or
ganas. Taigi, liberalizmo principai negali būt sutaikyti 
su diktatūra. Tuo labiau negali būt su ja sutaikyti so
cializmo principai.

KUNIGIJA IR POLITIKA

Vienas klerikalų laikraštis, kritikuodamas musų 
straipsnį apie santyki tarpe religijos ir politikos, sako: 

“Musų laikais griežtai skiriama valstybė nuo 
religijos (nuo bažnyčios. “N.” Red.). Tai yra nau
dinga tiek Bažnyčiai, tiek valstybei (dėlei įvairių 
religijų).”
Labai gerai, kad jisai tai pripažįsta. Ilgą laiką mes 

šituo klausimu negalėdavome su klerikalais nieku budu 
susikalbėti. Tą idėją, kad bažnyčia privalo būt atskirta 
nuo valstybės, jie vadindavo “bedievybe”. Reiškia, “be
dievių” dabar pozicija paėmė viršų.

Bet tas laikraštis, pripažinęs teisingumą principo, 
kad bažnyčia turi būt griežtai atskirta nuo valstybės, 
ne tiktai nedaro logiškų iš jo išvadų, bet dar bando pa
teisinti bažnyčios kišimąsi į valstybės reikalus. Jisai 
pasakoja, kad masonai ir socialistai, užėmę valdžią, tuo- 
jaus ima varžyti religiją; taigi kunigai, girdi, laiko sa
vo pareiga gintis nuo to. Kaipo pavyzdžius, jisai nurodo 
sovietų Rusiją ir Meksiką.

Rusija ir Meksika šiandie gyvena dar nenormalėse 
sąlygose, ir visiems yra žinoma, kad ne socialistai tenai 
laiko savo rankose valdžią. Socialistai yra priešingi re
ligijos varžymui.

Bet yra netiesa, kad tik noras apginti religiją nuo 
persekiojimo skatino ir tebeskatina kunigus pinti baž
nyčios reikalus su valstybės reikalais. Visur, kur baž
nyčia yra stipri, ji stengiasi paversti valstybę savo įran
kiu ir su valstybės pagelba pavergti piliečius. Kunigai 
tokiose valstybėse praveda įstatymus, kuriais draudžia
ma žmonėms tikėti kitaip, negu bažnyčia įsako; jie pa
siima savo kontrolėn teismus (garsus Inkvizicijos teis
mai Ispanijoje ir kitur!) ir administraciją bei policiją 
padaro savo tarnais.

Erne šimtus metų, kol žmonės daugumoje šalių pa- 
siliuosavo nuo šito bažnyčios despotizmo; o daugelis ša
lių da ir šiandie nėra nuo jo pasiliuosavę. Sakysime, 
Lietuvoje da ir šiandie žmogus visuose svarbesniuose 
savo gyvenimo momentuose, nuo gimimo iki mirties, 
yra bažnyčios “globoje”, nors jisai tos globos visiškai 
nenorėtų.

Visa žmonijos istorija rodo, kad persekiojami ir 
išnaudojami buvo ne kunigai, bet žmonės. Kunigai ei
davo ranka už rankos su persekiotojais ir išnaudotojais, 
dažnai stengdamiesi pastaruosius net pralenkti. Išimtys 
šitą taisyklę ne sumuša, bet patvirtina.

J Prieš kiek laiko Oxfordo uni-,tų pavojus. Kas 
■ versitete kalbėjo Londono šv.

Povilo bažnyčios per d ė t i n i s, 
William Inge, kuris yra žino
mas kaipo 
Savo kalboj 
anglai vargu 
dautų savo
Bet apie Mussolini sukurtosios 
valdžios tipą esą galima daug 
kas teigiamo pasakyti.

Dėliai tos 
‘‘The Manchester 
įtakingiausias anglų liberalų 
laikraštis, rašo daug-maž taip:

Jeigu mes giliau panagrinė
sime moderniškos Europos dik
tatūrų esmę, tai surasime, jog 
daug kas galima pasakyti ir 
prieš to tipo valdžią. Tai bu
vo Bismarck’as, kuris kartą pa
reiškė, jog karo stovio pagal
ba bile kvailys gali valdyti ša
lį. Visos diktatūroj yra pa
remtos karo ar pusiau karo 
stoviu — bolševikų “G. P. U.”, 
italų “milicija”, rumanų “sigu- 
ranza”, lenkų “apsauga” yra 
teroristinės organizacijos, vald
žios įnagiai ir, taip sakant, 
nuokartai tarp kareivių ir po
licijos agentų. Europoj nėra 
nei vienos diktatūros, kuri ne
valdytų žmones prievarta. Klai
da yra manyti, kad diktatūra 
duoda galimybės gabesniems 
iškilti į viršų. Kaip tik prie
šingai — ji pašalina drąses
nius, kritiškus ir inteligentiš
kus žmones. Gabesnieji žmo
nės neturi jokios progos pasi
reikšti, jeigu jie yra sąžinin
gi, nepataikauja ir neslepia sa
vo įsitikinimų. Paprastai ma
noma, kad demokratija yra mi
nios valdžia, o diktatūra — pa
rinktųjų. Tikrumoje ir čia kaip 
tik priešingai yra.. Diktatūra 
yra organizuotos minios vald
žia, kuri laikosi organizuotais 
linčavimo įstatymais. Visi žy
mesnieji diktatoriai yra dideli 
demagogai. Inge sako, kad de
mokratijos yra valdomos skam
biomis frazėmis. Nei vienoj 
Europos demokratinėj valsty
bėj jokis premjeras nevartoja 
tiek skambių frazių, kaip Mus
solini arba Pilsudskį ir nesu
silaukia tokių histeriškų ir po- 
puliariškų aplodismentų. Yra 
klaida manyti, kad diktatūros 
turi 
kos. 
kos. 
džia

“Gloomy Dean”, 
jis pareiškė, jog 
kada nors pagei- 
šaliai Mussolini.

Inge’o pastabos
Guardian”,

SUTARTIS SU VATIKANU ITALIJOJE SLEPIAMA

Jungtinių Valstijų spaudoje buvo paskelbtos visos 
smulkmenos apie neseniai padarytą sutartį tarp Italijos 
valdžios ir Vatikano dėl papos “valstybės” atsteigimo. 
Bet Italijos spauda, kaip rašo New Yorko laikraštis 
“Telegram”, tą faktą visiškai užtylėjo. “Nė vieno žodžio 
nebuvo apie tai paskelbta nė vienam Italijos laikrašty
je”, sako redakciniame straipsnyje “Telegram”. “Ir 
priežastis buvo ta, kad diktatorius neleido skelbti.” .

Daugiaus apie Mussolinio cenzūrą praneša kores
pondentas George Seldes, kurį diktatorius išvijo iš Ita
lijos dėl to, kad jisai anąmet savo kablegramose Ame
rikos spaudai padavė “vidujinių” informacijų apie so- 
cialiatų atstovo Matteotti nužudymą. Korespondentas 
išleido knygą antrašte “You Can’t Print That” (Jus ne-

iš tiesų 
ką ji© 
gimsta

dcda- 
mano 
nauji

si tarp žmonių, 
ir jaučia, kokie 
judėjimai ir idėjos (jeigu te
rorui viešpataujant jie gimsta 
gyvi) — visi tie dalykai pa
silieka tamsoj ir slaptybėj, kol 
diktatūra, nusilpnėjusį, korup
cijos suėsta ir sukvailėjusi nuo 
savo izoliacijos bei neatsako- 
mingo ir nekontro 1 i u o j a m o 
prievartos naudojimo, nesu
klumpa ir netampa nuversta. 
Vargu Europoj yra bent vie
nas diktatorius, kuriam nėra 
lemta žūti nuo prievartos, šv. 
Povilo bažnyčios perdėtinis pri
valo žinoti, jog “tie, kurie 
kelia kardą, nuo kardo ir 
va.”

Bet nuvertimas diktatūrų
neužbaigia tą blogumą, kurį 
jos padaro. Baime paremtas 
valdymas nupuldo tiek valdo
vus, tiek pavaldinius. Joki dik
tatūra nėra įmanoma be ver
giškumo. Protinis klupčiojimas 
prieš dogmas, įsitikinimus ir 
taip vadinamas idėjas bei idea
lus Rusijoj ir Italijoj yra la
biau pažeminantis dalykas, ne
gu nusilenkimas Azijos despo
tui. Joki diktatūra neprisilai
ko teisybės. Tardymai yra in
kvizicijos arba 
čavimai. Jeigu 
viešai, tai tik 
minių emocijos
ti teisybę. Jeigu tardymai da
roma slaptai, tai dėl to, jog 
prisibijoma, kad minioj gali

pa- 
žu-

dar

legalizuoti lin- 
jie yra daromi 
tuo tikslu, kad 
galėtų nustelb-

kartais nepasireikšti prievartin- 
go nusistatymo teisybės nuslo
pinimui. Dažnai nėra jokio tar
dymo, ir kaltinamieji vien tik 
administratyviu įsakymu yra 
slaptai kalinami, tremiami, šau
domi arba kariami: diktatūrų 
šalyse kalėjimai ir ištrėmimo 
vietos yra pilni nekaltų vyrų ir 
moterų. Visoki teisybė yra iš
kraipoma. Diktatorių šalyse vi
si laikraščiai yra ne tik mela
gingi, bet ir nepajėgia teisy
bės pasakyti, — skelbti faktus 
ir daryti savo komentarus 
jiems yra draudžiama. Jokis 
moralis pasipiktinimas nėra ga
limas, kuomet diktatūra pa
pildo kokį nors žvėrišką dar
bą (o visos diktatūros pasižy
mi žvėriškais darbais visą lai
ką, — kiekvieną dieną ir kiek
vieną naktį). Protestuoti ir 
kelti balsą prieš tai negalima. 
Palyginus su Europos demor 
kratijomis kiekviena diktatūra 
yra labiau korupcinga ir nepa
jėgia tinkamai savo šalies rei
kalus sutvarkyti. Diktatūros 
nesprendžia jokių problemų; 
jos rūpinasi tik savęs išlaiky
mu. Teroras, kuomet jis pra
dedama naudoti, teisinama tuo, 
kad tai tik pereinamoji prie
monė ; bet tikrumoj teroras 
niekuomet nepasilieka diktato
riaus tarnu, ale tampa jo po
nu. Rusijoj vis dar tebevyrau
ja raudonasis teroras, nors nuo 
revoliucijos laikų prabėgo jau 
dešimt metų; Vengrijoj vis dar 
tėbesiaučia baltasis teroras, ne
žiūrint to, kad kontr-revoliuci- 
ja įvyko beveik prieš dešimtį 
metų. Italijoj teroras nėra tiek 
žiaurus, bet jis vis dar tebe
vyrauja, 'nors nuo maršavimo 
į Romą praėjo šeši suviršum 
metų. Ir jaunoji Jugoslavijos 
diktatūra, kurią sukurė gene
rolas Zhifkovitch (1903 m. jis 
buvo įveltas į žiaurų nužudy

mą karaliaus Aleksandro ir ka
ralienės Draga), pradeda su
tapti su fašistiniu modeliu, 
nors jos tik prieš mėnesį pa
skelbti tikslai griežtai skyrėsi 
nuo tų, kuriuos skelbė fašis
tai, kuomet jie užgriebė val
džią. Jeigu diktatūra pasilai
ko kiek ilgiau, tai jos pagim
dyti blogumai pasidaro min
ties ir elgesio papročiais ir ne
pranyksta su diktatūros su
smukimu. Daugelio metų tero
ro, žiaurumo, neteisybės, ne
laisvės, korupcijos, vergiškumo 
ir priespaudos pasėkas negali 
vienu užsimojimu panaikinti ir 
geriausi bei gabiausi reforma
toriai. Iš tiesų, reikia abejoti, 
ar diktatūros pasėkos gali pra
nykti pirm nei desėtkai arba 
net šimtai metų praeina, ir be
veik atrodo, kad ilgas dikta
toriškas valdymas nepagydo
mai užnuodija kai kurių žmo
nių kraują. Diktatūra yra di
džiausia nelaimė, kokia tik ga
li ištikti tautą. Ji yra bloges
nė, negu maras, tvanas, badas 
arba karas.

V1P A T visiems, kurie prisius 
U ig j apgarsinimą su sa
vo vardu ir adresu, mes pasiųsime 
jiems vieną 50c. dėžute musų 
INDIAN MAGIC SALVE DYKAI. 
Prisiųskite 15c. prisiuntimo, supaka- 
vinw ir pašto ženklelių išlaidoms. 
Kartą pabandysit, visuomet vartosit.

ESSO KAY SALES CO.,
505 W. Green St., 

Hazleton, Penn.

Sol EHis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, ' pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

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

4606—08 W. 22nd St.
Tel Cicero 180

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 
bargenu visose Chicagos daiyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St 
Tel. Roose"elt 8500

LAXATIVAS DEL NEGA
LUOJANČIO KŪDIKIO

Opi kūdikio sistema nepaken
čia ricinos aliejaus ar stiprių 
liuosuotojų; bet štai yra vais
tai, kurie kaip tik jam atšakoj 
Ir jie atlieka darbą greitai ir 
taip švelniai, kad kūdikis nė ne
pajaučia. Fletcher’s Castoria 
nuramina piktus, neramius vai
kus ir juos užmigdo, o turin
čius karščio, konstipaciją ir 
pakrikimą padaro sveikais ir 
linksmais milionuose namų šian
die. Castoria yra grynai auga
lų, nekenksminga ir patariama 
medikalės profesijos, šalinkis 
imitacijų. Chars H. Fletcher 
parašas reiškia tikrą Castoria.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams 
Pusei metu ................
Kopija .....~...................

$1.50
$1.00

10c

NuoNAUJIENA!
vasario mėnesio “Gy
venime” telpa žingei
dus “Kasdieniniai už
rašai”. Čia telpa ap
rašymai iš tikro gy
venimo. Reikalaukit 
“Gyvenimo’.

būti būtinai nepopuliariš- 
Jos dažnai yra populiariš- 
Ir net Vengrijoj, kur val- 
randasi atžagareiviškos ir 

privilegiruotos mažumos ranko
se, diktatūra turi šiokios to
kios paramos miniose. Kuomet 
diktatūros apeliuoja į minių 
jausmus, tai Jos beveik visuo
met apeliuoja į žemus jausmus. 
Italijoj ir Rusijoj tos masės, 
kurias galima pasiekti viešo
mis prakalbomis, laikraščiais 
ir radio, nuolat yra įvaromos 
į besididžiojančio ir blėdingo 
džingojizmo paroksizmus. Dik
tatūros gali klestėti tik karin
goj atmosferoj, ir jeigu jų už
sienių politika yra taiki, tai 
tik dėl to, kad jos nėra pakan
kamai stiprios kariauti.

Diktatūros nepakenčia kriti
kos, neturi priešingų jėgų pa
tvarios ir tuo pačiu laiku jau
trios pusiausvaros, nuolatinio 
apsimainymo idėjomis, siekiais 
ir nuomonėmis tarp valdovų ir 
pavaldinių — to apsimainymo, 
kuris palaiko žmonių protinį 
gyvenimą taip, kaip cirkulio- 
jančios sultys kad palaiko aug
menų gyvybę. Visos diktatū
ros net savo šalyse yra izo
liuotos. Tarp valdovų ir paval
dinių nėra jokio tiesioginio kon
takto, išėmus tą kontaktą, ku
rį palaiko šnipai bei valdžios 
agentai ir apeliavimas į minių 
jausmus ir minių jausmų išsi
veržimas. Valdovai įkvepia bai
mę ir patys gyvena baimėj. Eu
ropoj nėra nei vieno diktato- j 
liaus, kurio gyvastei negrumo-1

i’žiįĮįįt jliį-i

PAULINE LORD
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Lucky vietoj riebinančio saldumyno
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Pauline Lord
Populiare 

aktorė, dabar 
marirutuojanti 

su “Strange 
Interiude”

Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

Kas sukatos vakarą per radio griežia Lucky Strike Sakiu Orkestrą tokias 
**kesrio» ĖtroezduMzy padarė Broadivay. 99 Ta muzika po visa salį, 
nuo incno vandenyno iki kito, paskleidžiama National Broadcasting Com- 

pany, tinklu. si 929,
The American Tobacco Co., Manaf»cturcr*-

arėtų paeina iš pagerinimo Cigaretų dirbimo 
proceso, pritaikant prie to kaitinimą. Tiesa, kad 
1928 metais Lucky Strike Cigarctų naudojimas 
pakilo augščiau, negu visų kitų Cigaretu, krūvon 
sudėjus. Tatai tikrai patvirtina, kad publika pa
sitiki didesniu Lucky Strike gerumu.
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Aš atrandu, kad yra tikros sveikatos 
Lucky Strike Cigaretuose — gerai yra 
rūkyti Luckies. As nepripažįstu bad- 
miriavimo kankinimosi delei kūno rie
bumo sumažinimo, As rūkau Luckies, 
kuomet mane vilioja riebinanti valgiai. 
Puikus Luckies apkepinimo kvapsny s 
patenkina mano skoni ir isgelbsti mano 
figūrą nuo nutukimo. Lucky niekad 
nepadare mano balsą ‘cigaretiniai 
gergždžiančiu9 ir niekuomet neerzino 
man gerkles.99

nei

TAI yra šiandieninė išmintinga priemonė 
imk Lucky vietoj riebinančio saldumyr 
Tūkstančiai tataidaro—vyrai tuo būdu palaiko 

o savo 
figūras dailiai laibas. Lucky Strike, puikiausi 
tabakai, mitriai suderinti ir sumaišyti, paskui 
apkepinti, kad išdirbt tokį kvapsnį, kuris smag
iai pavaduoja tą pageidavimą riebinančių 
saldumynų.
Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike nuo nes
varumu; 20.679 daktarai tatai pripažįsta, saky
dami, kad Luckies mažiau teerzina rūkytoją 
legu kiti cigaretai. Štai kodėl žmonės sako 
Tai yra geras daiktas rūkyti Luckies.
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Imkite 
Lucky 
vietoj 
saldu
myno.
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Tarų Chicagos 
Lietuvių

Cicero
Jau bus kuris laikas, kaip 

jaučiasi didžiai išsigandę mū
siškiai Maskvos garbintojai ir 
visokių niekų prirašo savo ga- 
zietoje apie Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 194 kuopų. Tas 
Susivienijimas jiems ir naktį 
sapnuojasi. Jie šaukia: “Skal
do, skaldo kuopų”, ir tam pana
šius gandus skleidžia.

Skaitant Maskvos garbintojų

“Cascarets” dėl vidu
rių, jei galvą skauda, 

esate liguistas
šiąnakt! Išvalykite savo vi
durius ir pašalinkite galvos 

skaudėjimą, šaltį ir 
surugusj skilvį

-*■ -

Gaukit 10 centų dėžutę da
bar.

Padekit į šalį — tik vienam 
kartui — druskas, pilės, rici-! 
nos aliejų, ar liuosuojančiusi 
vandenis, kurie tik priverčia, 
vidurius išeiti, bet jų pilnai ne
išvalo, neatgaivina, neatšvieži
na tų nutraukiamųjų organų ir 
visai neveikia j kepenis ar skil-i 
vį.

Palaikykit savo vidurius ty-| 
rus ir šviežius su Cascarets, Į 
kurios pilnai išvalo skilvį, paša
lina nesuvirškintą, surugusį 
maistą ir netikusius gąsus, nu
ima tulžies perviršį iš kepenų 
ir išvalo visą sistemą nuo visų 
sukietėjusių užsilikusių medžia
gų ir nuodų žarnose.

Paimk Cascarets šiąnakt ir 
jus puikiai jausitės ryte. Jos 
dirba kai jus miegate, — nie
kad negnaibo, nesirgdina ir 
kainuoja tik 10 centų dėžutėj 
pas jūsų aptiekininką. Milio- 
nai vyrų ir moterų ima Cas
carets retkarčiais ir niekad be
turi galvos skaudėjimo, aitru
mo, didelio šalčio, nevirškini
mo, surūgusio skilvio, ar užkie
tėjusių vidurių. Cascarets tu-; 
ri būti kiekvienuose namuose, i 
Vaikai irgi mėgsta jas imti.

raštus ir niekinimus senų Su- 
sivenijimo darbuotojų, aiškiai 
matosi, kad su jais darosi kas 
nors ne gerai, arba, kaip yra 
sakoma, matai, kad pas juos 
“nobody home”.

Kas iš to išeis? Ateityje į- 
vyks tikrai kas nors nepapras
ta. Ir nebus nuostabu, nes ta- 
vorščiai turi pranašą — šventą 
Leniną ir gal ačiū jo galybei ir 
numato ką nors.

Aš patarčiau Susivienijimo 
nariams nekreipti dėmesio j 
tuos maskviškių pranašavimus, 
o tėmyti, kad butų laiku užmo
kėtos , duoklės. Tai yra visų 
svarbiausia. Ir nariai turėtų 
lankyti susirinkimus. Jau pra
slinko šiemet du mėnesiai. Ko
vo 5 dieną turėsime tretį susi
rinkimą. Reikia būtinai sumo
kėti už tuos tris mėnesius 
duokles organizacijai. Jei kuris 
narys to nepadarys, tai jis bus 
suspenduotas. Jei dar ilgiau 
neužsimokama, tai susidaro di
desnė suma pinigų mokėti, ir 
Heliai to kai kurie nariai turi 
išsižadėtti organizacijos ir vis
ką praranda. Taigi bukite at
sargus ir patarkite kitiems lai
ku sumokėti organizacijai duok
les.—Senas narys.

kankamai kapitalo ir tinkami 
vedėjai. Ši bendrovė turi pa
kankamai kapitalo, tinkamą biz
nį pradėti, kadangi skalbyklų 
biznis dar nėra trustinis biznis. 
Marketą bendrovė taipjau turi, 
kitaip sakant, darbo gali gauti, 
ba ji dirba tokį darbą, kurio 
gaunama kasdien. Pagalios ir 
žmonės, kurie bendrovę uždėjo, 
yra sumanus ir darbštus.

Taigi visa tai omenėje turint, 
galima tikėtis, kad ši lietuvių 
bendrovė turės pasisekimo. To
kio pasisekimo ir linkėtina jai.

Marąuette parkietis.

Cicero Lietuvių Raudonos Rožės 
Pašalpos Kliubas laikys mėnesinį 
susirinkimų penktadieny, kovo 1 d., 
Lukštos svet., 1500 S. 49th avė., Ci
cero, III., kaip 7:30 vai. vakare. Vi
si kliubiečiai kviečiami dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus labai 
svarbių tarimų apie base bąli jauk
tų. Ba to yra daug naujų dalykų. 
Taip pat kviečiami užsimokėti mo
kesnius. —Ben. Tumavich, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susi
rinkimų penktadieny, kovo 1 d., 
7:30 vai. vakare. Lietuvių Auditori
joj. Visi nariai ir kurie esate išpil- 
dę aplikacijas įstojimui į kliubą 
malonėkite laiku pribūti, nes ran
dasi daug svarbių dalykų aptarimui.

S, Kunevičius, rašt.

PRANEŠIMAI
Draugija Teisybės Mylėtojų ren

gia jubiliejų ir koncertų su persta
tymu 32 metų gyvavimo balandžio 
7 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Dalyvaus geriausi Chicagos lietuvių 
dainininkai ir bus kitokių pamargi- 
nimų. —Rengėjai.

Brighton Park. — SLA. 176 kp. 
susirinkimas įvyks pėtnyčioj, kovo 
1 d., 7:30 vai. vakaro, Jokanto sve
tainėj, 4138 Archer avė. Visi nariai 
kviečiami ateiti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarimui. Nepamirški
te užsimokėti mėnesines mokestis. 
Atsiveskite ir savo draugus prirašy
mui prie SLA. kuopos.

A. Trejonis, sekr.

ADOMAS ABARAVICZ

Socialistų Dram. Ratelio lošėjai 
dalyvaujanti vaidinime “Audra Gie
droje”, 10 d. kovo, 1929 m., velionio 
Jono Sankuno naudai, įvyks repe
ticija penktadieny, kovo 1' d., 8 vai, 
vakare, p. Meldažio svet. Visi, pa
ėmę roles tume veikale, kviečiami 
pribūti. —B. Vaitekūnas.

Roseland. — Vasario 28 d., 8 vai. 
vakare, Aušros kambariuose, 10900 
S. Michigan avė., įvyks Lietuvių 
Darbininkų Namo Bendroves direk
torių mėnesinis susirinkimas, šiame 
ąusirinkimę bus visokių pranešimu, 
raportų ir bus svarstoma nauji rei
kalai. Visi direktoriai ir draugijų 
atstovai esate kviečiami būtinai at
silankyti paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, sekr.

JIE SUTEIKĖ DAUGELIUI JŲ 
NAUJĄ GYVYBĘ

Kapt. George Fried
Sugryžęs iš savo antro garsaus 

gelbėjimo, kapitonas Field pasikal
bėjime pasakė:

“šie 32 vyrai, išsigandę, daugelis 
pusnuogiai, reikalavo atgaivinti po 
jų ilgo šalimo, šilta kava, maistas 
ir Lucky Strikes — šie daugeliui iš 
jų atnaujino gyvybę, o mes ant lai
vo ‘America’, taip įgula, tųip kelei
viai, persitikrinom, jog po įsitempi
mo ir nuovargio, niekas taip nesu
ramino, kaip viliojus keptas skonis 
Lucky Strikes.

“Lošti su ‘Davy’ yra visada įdo
mu ir visada sujaudina. Ir mes, ke
liauju juromis, turim visada būti 
pasirengę nuotikiams. MUsų gyveni
mas yra pilnas darbo, reikalaująs 
nervus sulaikyti bei stipraus kūno. 
Savo sveikatos programoj, įsitiki
nau, Luckies yra svarbiausi, ne vien 
dėl to, kad palengvina įtemptus ner
vus ir suvargusiam kunui, bet norė
damas ko nors riebinančio, aš sa
kau sau: ‘Imk Lucky. vietoj saldu
mynų’. Ir spragintas Luckies skonis 
teikia pilną pasitenkinimą. Ir aš 
randu, kad spraginamas prašalina 
kartumą ir apsaugoja mano gerklę”.

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare

Rez. 3201 South Wallace Street
------------------------------------------- 1------------------------

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

\įo qaViM?h^s’!?" Dl J. W. Beaudette
4910 So. Michigan Avė. 1

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte;
nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart* šventadienio ir ketvirtadienio

VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

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

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet
Telefonas Canal 0464

Pilna Fizinė 
ir Analitinė

Egzaminacija 
$5 ' j

Tegul Dr. C. C. Singley patars 
jums; jis specializavosi CHRONI
NĖSE ir KRAUJO ligose per pe
reitus 40 metų; ypač sifilio, jau
nystės socialių ligų, vidurių ir 
nervinio pa irimo srityse. Jūsų vi
duriai yra budavotojai jūsų kū
no. Aš prižadu išgydyti viršmi- , 
nėtas ligas. Atgaukite savo svei
katų. Garsus pastovus ir tikras 
gydymas.

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

Dr. C.C. Singley, M.D.
20 W. Jackson Boulevard 

Suite 1615
Phone Harrison 0150

Vai.: nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
ir nuo 3 iki 4:30 po pietų, nedėl. i 
nuo 10 v. ryto iki 1 v. po pietų '

Marųuette Park
Skalbyklos biznis

Kiek laiko atgal keletas lie
tuvių užsidėjo bendrovę rūbams 
skalbti. Ją pavadino Metropo
litan Wet Wash Laundry. Ben
drovės vieta randasi adresu 
6551 So. Kedzie Avė. Tel Pro
spect 3939.

Šios bendroves pirmininku ir 
biznio Vedėju yra išrinktas ne
senai teisių mokslą baigęs Vik
toras Balanda.

Kaip praeitis rodo, daug lie
tuviškų bendrovių buvo, kurios 
subankrutavo. Bankrutavimas 
visuomet‘yra galimas daiktas 
biznyje. Bet. neikia atminti, 
kad ne vienų lietuvių bizniai 
kai kada bankrutuoja. Jeigu 
tik atidžiai pažiūrėtumėm, tai 
pamatytume, kad ir didžiausios 
kompanijas bankrutas ištinka 
kai kada.

Bet kiek kompanijų gyvuoja 
ir auga? Dauguma. Kas rei
kalinga bendrovės augimui? 
Pasakysiu, kad marketas, pa-

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 26 dienų, 3:15 valandų 
ryte, 1929 m., sulaukės 35 me- 

'tų amžiaus, gimęs Švenčionių 
apskr., Daugėliškiu parap., 
Radeikiškių kaime, Amerikoj 
išgyveno 16 metų .Paliko di
deliame nubudime Lietuvoj tė
vų Mykolų, brolius ir seseris. 
Laidotuvėmis rūpinasi Petras 
Milašius ir Alfonsas Shalna. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
4343 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
kovo 1 dienų, 8 vai. ryte iš na
mų i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas j 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Adomo Abaravicz 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ii' 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame, 
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

JUOZAPAS MOCKUS

Norėdami padaryti įga 
liejimų kreipkitės į “Nau
jienas” asmeniškai ar laiš
ku,

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

Persiskyrė su šiuo pasaulin 
vasario 25 dienų, 3:35 valandų 
ryte, 1929 m., sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės 
ap., Kaltinėnų parap., Gaidenų 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 
m. Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, po tėvais Arčaitę, 
3 dukteris — Onų, Helena ir 
Marijonų, sūnų Juozapų, 2 žen
tus—J. Latožų ir A. Chuprins- 
ką, 2 brolių — Stanislovą ir 
Pranciškų ir gimines, o Lietu
voj motinėlę Agota, seserį 
Paulinų Vaicekauskienę. Kūnas 
pašarvotas, randasi 716 W. 17 
Place.

Laidotuvės įvyks panedely, 
kovo 4 dienų, 8 vai. rvte iš na
mų į Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Mockaus 
giminės, draugai ir nažįstami 
esat nuoširdžiai kviąčiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Sūnūs, 
žentai, Broliai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Mykolas Kygas
Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 4 ch, 2 vai. iš ryto, 

1929 m., sulaukęs 75 metų amžiaus. Gimęs ir gyveno Lie
tuvoj, Žagarės mieste, Šiaulių apskrity, Kauno rėd. Paliko 
dideliame nuliūdime moterį Oną, po tėvais Čekanauskaitę, 
dvi dukteris: Zuzaną žuravlevą ir Jadvigą Olekas. Ameri
koj paliko 4 dukteris ir žentus: Oną Liuberskienę, Pranciš
ką Putrienę, Emiliją Bitynas, Ludviną Prelli, sūnų Stanis
lovą ir seserės dukterį m
bažnytinėmis apeigomis

Nubudę liekame
Moteris, Sūnūs,

Ilsėkis, musų brangus teveli, šaltoj Lietuvos žemelėj. 
MyĮėjom mes tave gyvą, neužmiršime nė mirusio.

Oną šležytę. Tapo palaidotas su 
Naujosios Žagarės kapinėse.

dukterys, žentai ir Giminės.

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų 11- 
<ų. Jei kiti negalėjo jumis iėgydyti, Atšilau- 
kykit pas mano. Mano pilnas IseKzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi
ausiu jus gydyti, sveikata jums susrryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išefzamiuavlmo—kas jums yra.

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičiene
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
<olegijų Pennsylva- 

nijoj.
>au 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.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 South Westem Avenue 

Tel. Lafayette 4146 
.VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1025 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

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

Kambarys 1016 
Imk ėlevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 
oietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 iki 1 po pietų.

Akių Gydytojai
st.

po

UniversaI Restaurant
Musų virti e n i ai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A. NORKUS, aav

Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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. 

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.

K.GUG1S
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St„ Room 1111 

Telefonas Central 4411 
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvienų 

vakarų, išskyrus kentvergų 
Nedėliomic r.uo 9 iki 12 ryto

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

3265 So* Halsted St.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albany Avenue 

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

' 31st St

D

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 
naujoj vietoj

Graboriai

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

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

DR. VAITUSH, O
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akiu karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančių ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 Węst 22nd Street
(Corn. Leavitt St.)

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

' Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St. 

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

DR

■■ - 1 r ■ 
Phone Lafayette 5820 

J. A. PAUKŠTYS 
DENTISTAS 

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICa6o, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie StM Room 2001
Tel. Randolph 1034 — Vai. nuo 9-6 

Vakarais .
3241 South Halsted Street

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Penedėlio ir 

Pėtnyčios.

JURGIS VENCAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 25 dienų, 4 valandų 
ryte, 1929 m., sulaukęs 40 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės 
apskr., Pagramančiu parap., 
Tamošaičių kaime. Amerikoj 
išgyveno 20 metų. Paliko di
deliame nubudime draugus ir 
gimines; Lietuvoj—du brolius, 
Antanų ir Jonų ir seserį Ur
šulę. Laidotuvėmis rūpinasi J. 
Dargužas, Republic 8214. Kū
nas pašarvotas, randasi 4605 
So. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
vasario 28 dienų, 2 vai. po pie
tų iš koplyčios bus nulydėtas 
į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Jurgio Vencos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame, 
Draugai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo rius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

J. Lulevich
l Lietuvis g ra bo rius 

W Ir balsamuotojas
Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Moderniška koplyčia 

veltui
3103 S. Halsted SL, 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graborius ir 

B*ls*miiotojas
2314 W. 23rd PL 

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

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimų. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dykų egzaminavimų, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 895 E. 47 St.
v | Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Simpatiškas •*- 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
! PAGHABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS . _____ ...

Auburn Avė. Tel, Blvd. 3201, Ultravioletinė šviesa ir diatherniia

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

3201

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robcy St.

Vai.: 1 iki 3 po piet” 6 iki 8 vak.
Tel. Brunswick 4983

Namų telefonas Bruns\vick 0597 
- ra. • a . • • • t • 1 i * . .

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė. 

kambarys 206 
Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadieniais pagal susitarimų

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 3895

Įvairus gydytojai

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nupo 7-9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Mįdway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3102 S. Halsted SI., Chicago 
arti 31st Street

Valandos! į-—3 po pietų, 7—8 yak. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dienų

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS 
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St. 
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av
Tel. Prospect 3525.

............. ........... ............. * w
Phone Franklin 2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

10 So. La Šalie Street
Vakarais nuo 6 iki 9 vai. 
Phone Boulevard 3697 

3315 So. Halsted Street

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. 
Pullmag 5950



Tarp Chicagos
Lietuvių

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina j vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šianie sąraše pa- 

paštas laiko 
o paskui su-

žymėta. Laiškus 
tam tikrą laiką, 
naikina.

501
503
504
505
506
508
518
524
525
531
533
537
539
540

Baltzukonis 
Breedis Theo 
Butkus Jozapas 
Barzdai Jelaksu 
Bucinauskis Jozas 
Ceknauskas S 
Gramailienei Onai 
Kauneckis Peter 
Kavahinaite Mige 
Krauciunas Jonas 
Kolibas Mike 3 
Macekonas Voncas 
Markunenei Ona 
Martinkus Bev D Sacer- 
doti Antonius 
Meskauskis Pranas 
Pasekovvska S 
Poška George 
Radauskiene Ona 
Radsievilias Mrs. 
mas

Viliu

541

549
550

Motinos Išmoksta 
Vartojimą Mag- 

nesia
Nuo pradžios nėštumo iki 

kūdikio nujunkimo. Tai yra lai
kas, kada Phillips Milk of Mag- 
nesia atlieka daugiausia gero 
dėl daugelio moterų.

Jis pašalina nėščių moterų 
koktumą, širdies ėdimą, “ryt
metinę ligą”, palinkimą prie 
vėmimo; pagelbsti jos virškini
mui. Jo švelnus, bet veikmin
gas liuosavimas užtikrina re- 
guliarj vidurių valymąsi.

Phillips Milk of Magnesia 
yra geresnis už kalkių vande
nį (lime vvater) neutralizavimui 
duodamo kūdikiui karvės pieno. 
Jo šaukštukas atliks darbą pu
sės paintės kalkių vandens. Jis 
yra švelniai liuosuojantis; ne
kenksmingas; beveik be skonio.

Visos aptiekos turi Phillips 
Milk of Magnesia dideles 25c ir 
50c bonkas. Visuomet reikalau
kit tikro, daktarų rekomenduo
jamo per 50 metų.

“Milk of Magnesia” buvo J. 
V. registruotas prekybos ženk
las Chas. H. Phillips Chemical 
Co. ir jos pirmtakuno Chas. H. 
Phillips nuo 1875 m.

DYKAI: jaunoms motinoms 
ir laukiančioms motinoms ; 
“Useful Information”, labai ver

tinga maža knygelė apie moti
nų ir kūdikių sveikatą. Rašyki
te Phillips Co., 117 Hudson St., 
New York, N. Y. Ji bus pri
siųsta visai dykai.

DEBATAI
DIEVUOTO SU BEDIEVIU

J. A. Ališauskas įrodys:
1) Kad Dievas Jehovas yra visų 

Dievas ir viršgamtiškas.
2) Kad Dievo būdas yra meilė, 

tiesa, išmintis ir galybė.
3) Kad žmogus yra paveikslas 

panašumas Dievo Jehovos.
4) Kad gamta yra tešla Dievo 

moteriškos lyties lig dievienė.
5) Kad žmogus neišsivystė iš bež

džionės, bet iš Adomo.
6) Kad Dievas stebuklus darė ir 

dabar daro ant žemės.
7) Kad Dievas galėjo kelti numi

rusius, nes jis mane ir dabar pri
kėlė ir vardą permainė

“Nam niatrec Fo- 
Nos Maharba”

ir

ir

Kun. M. X. Mockus, bedievis, lai
kys priešingąją pusę.

DEBATAI JVYKS KETVERGE

Vasario-Feb. 28,1929
Mildos Didžiojoj 

svetainėj
3142 So. Halsted St., Chicago, III

Ketvirtadienis, vas. 28, 1929NAUJIENOS, Chicago, III

Ninsentas

556
558
564
568
569 Business Service

pirk-

Personal

Radios

Hendrickson, 10308 Š. VVestern avė.

tik $25 
savaitę, 
suolelis,

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Financial
Finansai-Paskolos

GERA PROGA. Parsiduoda 160 
akerių farma. Gera žemė su bu- 
dinkais, parduosiu cash arba mai
nysiu j Chicagos prapertę. 6001 So. 
Carperter St. Tel. Englewood 2116.

NORTH Central Park, arti North 
Avė., — 4 flatų mūrinis, 3 metų se
numo; 4 furnasai jbudavoti. šauk 
savininką Chesterfiekl 0155.

jis
geroms sąlvgoms.

KAINA $55 UŽ AKERI.
Su $4,000 gali nupirkti. 

A. J. PARKS, 
2915 Irving Park

Sadauskiene Anna 
Stanolavaitis Tadausas 
Vickute Kašte 
Yvanauskis Augustas 
žilinskis J.

KONTRAKTORIUS 
P. KASPAR

5022 S.. VVestern Av. Hemlock
Taisyk dabar savo namą, 

sučėdysi pinigų, nes 
brangiau. įmokėti mažai tereikia. 
Gali per 24 mėnesius po biskj iš
mokėti.

6414
Daug 

pavasari bus

CLASSIFIED ADS.
J

Educational
Mokyklos

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

Miscellaneous
įvairus

IR

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas {vairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie 
tuvių kalboje bei kokiu knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų Įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti i musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir fumisai, grotos — 
vandenio {taisos. American Stove 
Repair Works, 8110 Wentworth Avė. 

Tel. Victorv 9634

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS, 
43M West 63rd Street 

Phone Republic 7869

GENERALINIS
Statau namus mažus ir didelius. 

Taipgi taisau senus. Permufinu i 
kitą vietą ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2746

10% PIGIAU UŽ VISA DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios njšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
iiavimas. Mes atliekame geriausj 
darbą mieste. Kedzie 5111.

Bridgeport Painting 
and Hardware Co. 

Malėvojam ir popieruojam. Užlaikom 
m a levų, popierą, stiklų ir tt. 
3149 S. Halsted St. 

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS. Sav.

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

JOHN Ę. PAULUS 
IR 

ARTHUR HORN 
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamsių 

norą. 
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius 
2433 West 69 St. 

Tel. Bemlock 5967

PRIDEK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 metai išmokė
jimui. Specialiai 2 karų mūrinis ga
ražas gatavai užbaigtas $575. Apro- 
kavimas dovanai.

REX CONSTRUCTION CO. 
1608 W. 85th St., Lafayette 7150

MUSŲ biznis yra aptarnauti ra
dios — tai musų pasilaikymas re
miasi tiktai ant gerumo darbo. Mes 
esame Chicagoj seniausi gyvuojanti 
aptarnavimo Co. Morrison Radio 
Co., Ravensvvood 6355.

Nereikia {mokėti pinigų 
10 mėnesių išmokėjimui

Mes permaliavosim jūsų karą, 
pernikeliuosime jūsų nikelius, ištie
sime fenderius ir body įlenkimus. 
Pertaisysime visą motorą, clutch, 
differential ir uždėsime naujus tai- 
rus. 10% nuolaidos — atsineškit 
ši apgarsinimą. Pašaukite mus ir 
mes pasiųsime žmogų 
skaitliuoti jūsų darbą.

šaukite KEYSTONE
3016-18 LAWRENCE

dykai ap-

1210
AVĖ.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, {skaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
{mokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Berkshire 1321 
MR. PARIS.

Kas norit pirkt, par
duot arba mainyt 

namus, lotus, farmas, ar biznius, 
mainau namus ant farmų, farmas 
ant namų, lotus ant biznių, kas no
rit greita ir teisingą patarnavimą, 
kreipkitės ypatiškai arba telefonuo
kit.

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107

Financial
Finansai-Paskolos

5%% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko
linau! privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS
Room 607 

192 N. Clark St

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street 
-------O-------

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100. $200 arba $300, imame legali nuoftimtj. 

Pini&rus Rausite j 12 valandų.

Industrial Loan Service
1726 W. Chicago Avė. 

Kampas Hermitage Avė.
-------0-------

MES DAROME 1, 2 ir 3 morgičius 
Eighteen Bond & Mortgage Co. 

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

Paskolos suteikiamai 
į viena, dieną

2- RI MORGIČIAI1
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT

- CORPORATION
Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafayette 6738-6716

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valandas
Masu išlygos bus iums naudingos 

Kreipkitės pas 
M. J. KIRAS, 

3385 So. Halsted St
co.PARDAVIMUI baltas combination 

pečius su anglimis ir gazu. Beveik 
kaip naujas. 7004 So, Fairfięld avė.

I

ANT,nejudinamos nuosavybės pir
mi ir antri morgičiai, padarom už 
maŽiausj atlyginimą; 24 valandų pa
tarnavimas, be raudono šniūro.

Schvvartz, Steni and ('.o, 
Room 519-38 So. Dęarborn St.

State 4785

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

S. OSGOOD, 
2231 West Division $t., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

Aš ANTANAS ASTRAUSKAS 
paieškau savo brolio Juozapo As
trausko, per 20 metų gyveno New 
Yorke, dabar nežinau kur gyvena. 
Meldžiu, brolį pats atsišaukti arba 
pažįstamų meldžiu , pranešti už ką 
labai busiu dėkingas.

ANTANAS ASTRAUSKAS 
1327 So. 49 Avė., Cicero, 

-------O-------
III.

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KAL
BĄ. Patobulnk savo iškalbumą. Iš
simokink gražiai rašyti ir kalbėti 
angliškai teisingai; per 3 arba 4 
mėnesius galėsite vartoti kaip savo 
kalbą. Tokiu būdu galėsite pagerin
ti savo buv{. Del vyrų ir moterų 
privatiškos valandos, Kada kas nori 
dienomis ar vakarais.
AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Va
landos nuo 9 iki 9-tos. Užsirašy- 
kit dabar!

o

——o-----
Aš, Juozapina Kiškunienė, paieš

kai! savo sesers Viktorijos Urbana
vičienės arba Tam Urban. Kilus iš 
Vilniaus rėdybos, Alytaus apskričio, 
Nemunaičio parapijos, Valeniškių 
kaimo, po tėvais Viktorija Pekars- 
kiutė, Nedžiugių parapijos, Miknie- 
nų kaimo. 25 metai atgal gyveno 
Richmond, Pa. Meldžiu atsišaukti 
arba pažjstami praneškite, už 
busiu labai dėkinga.

Mano adresas:
Juozapina Kiškunienė, 
1326 So. 48th Ct., 

CICERO, ILL.

ką

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 cilinderių 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:chigaii Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

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

Susivienijimas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

to

PIANISTO reikia dėl orkestro®. 
Kreipkitės vakarais nuo 6-8, 2 lubos, 
1816 So. Halsted St.

------- OH—

REIK AEINGAS vyras parduvinCti 
automobilius kainos nuo $685 iki 
$1500 ant komiso nuo 7 iki 10% 
Mes suteikiam šimtus jums vardų, 
kurie gali pirkti ir suteiksime jiems 
musų kooperavimą, galit uždirbti 
nuo $400 iki $500 Į mėnesi.

Atsilankykit ypatiškai 
3236 W. 63rd St.

——O------ -

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkės, darbas ant visados. Gali atsi
šaukti atvykusią iš Lietuvos. A. Stri- 
kol, 1036 N. Richmond St. Tel. Ar- 
mitage 9065; 3rd fl.

REIKALINGAS patyręs bučerys.
1907 So. Halsted St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtalsai

PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeliniai rakandai, gra

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

VICTOR FIREPROOF BLDG., 
4809 Lake Street 

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

VIESAS IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ
Žemiau pasirašę pasiūlom pardavimui, gra
žiausius rakandus, tik 2 mėnesių senumo. 3 
kavalkai nuo kandžių apsaugotas seklyčios 
setas, 0x12 VVilton karpetas, maži karpetai, 
8 kavajkų riešuto valgomojo kambario se
tas. pilnai 4 kavalkų miegruimio setas. 5 
kavalkų pusryčių setas, uždangas, sidabri
niai daiktai, veidrodžiai, paveikslai, Coxwell 
krėslas, kiti krėslai, lempos, laikrodžiai. 
Parduosiu už pinigus. Apmokėsiu nuvežimą, 
parduosiu atskirai. *

JAMES WINNER, 
8828 Maryland Ave„ Imas apartmentas 

Tel. Stevvart 1875

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GROJIKUS PIANAS $750
Vartotas tiktai 6 mėnesius, mes 

parduosim už $125, j mokėt 
pinigų, likusius po $2.00 i 
Atsakantiems žmonėms, 
kabinėtos ir 78 voleliai 

šauk
' Belmont 1334

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVfi
IŠdrba aukščiausios rųšies radios. 

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

TIK pamislyk apie tai: $2.00 
į savaitę permaino jūsų baterinį 
setą ant šios dienos moderniško 
elektrikinio radio.

4184 Elston Avė. 
Independ. 0329

SPARTON RADIO 9 tūbų $189.50 
su Console ir garsiu kalbėtuvu, tū
bai ir tt., 3 mėnesiai už dyką ap- 
tarri|avimas. Taipgi agentai dėl 
Crossley ir Howard radios. Radio 
aptarnavimas $2. Vigons Radio Shop 
1025 Leland Avė.. Ardmore 3873.

Automobiles
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, velourų išmuštas $325 
’26 Chandler special 6 ............... $295
’26 Jewett Coach su naujais ta-

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

bargenas .................................... $95
50 kitų karų pasirinkimui. 

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

WAREHOUSE IŠPARDAVIMAS
Visai nauji 1928-29 modelio auto

mobiliai. Pirkite su dideliu sučėdi- 
jimu. Fabriko perviršis, lengvi iš
mokėjimai. Populariškos išdirbys- 
tės . Veikite tuojaus; aprubežiuota 
kiekybė. Doug. 2939—0497. Karai 
prie 501 E. 39 St. ir 5816 S. West- 
ern Avė. Atdara iki 10 vai. vak.

Miscellaneous
IvafriU

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “svveaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainą. Taip
gi parduodam vilnonias gijas nėri
niams. Kaina 4 uncijų gijos 38c, 40c 
ir 52c. Galima gauti pirkti materijos 
vilnonių skiaučių vyrams dėl kelnių, 
vaikams dėl kelnaičių ir mergaitėms 
dėl dresiukių. Atidarą dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

FRANK SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33 St., prie Normai, 1 lubos

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 uz toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50.

Pristatom, GOVALIS—Canal 2311

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černė su namu . Cash biznis, arba 
priimsiu i mainus 2-jų flatų namą, 
lotą arba gerus morgičius. 6001 Sp. 
Carpenter St. Tel. Englevvood 2116.

PAKSIDUODA nedidelis ggrosteris, 
tabako ir kendžių krautuve, 5 rui
mai dėl pagyvenimo, Parsiduoda 
labai pigiai. 665 W. 18 St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
černė verta $2500, parduosiu 
$500, ateikit šiandien, o rytoj 
būti

bu-
už

gal
per vėlu,

1904 Canalport Avė., 
arba Telefonuokit

Victory 4898
F. J. SZEMET,

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė su namu ar be namo, mainysiu i 
6 kambarių bungalow South. Tel. 
Hemlock 3130.

PARSIDUODA “hemstiching”, dro
šiu siuvimo, valymo ir dažymo ša- 
pa. Labai prieinama. Parsiduoda iš 
priežasties ligos. 715 N. Ashland 
avė. Haymarket 1316

DIDELIS BARGENAS. Parduosiu 
grosernę. Pardavimo priežastis, tu
riu du bizniu, 1600 So. Union Avė.

PARSIDUODA lunchruimis; prie
žastis pardavimo — turiu 2 bizniu. 
Gera vieta, arti dirbtuvių ir naujo 
teatro. 3552 S. Halsted St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FLORENCE COUNTY 
WISCONSIN

Farmos ir ežerų lotai prie 
19kos ežerų — Vasarnamių 
mai, maudymos, žvejojimas 
lengvi išmokėjimai.

MR. SHUIRMANN
MERTON R. FISH AND < 

4119 Broadway, 
Bittersweet 6180

ir arti 
itaisy- 
ir tt.

CUMBERLAND COUNTY
313% akrų ’ apdirbamos ant (Me

delio kelio su 6 kambarių namu, 2 
barnės, viena ant akmeninio funda
mento, 2 daržinės, 14x48, vištinin- 
kas, komams daržinė ir garažas. 
Dabartinis savininkas nėra farme- 
ris, jis nori mainyti ant kitokios 
savasties, arba finansuos kurie 
tų

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PAVASARIO PROGA 
Statom 21 namą

Ateik j musų ofisą ir išsiskirk 
sau vieną namą kokį tik nori ir 
ant kokios gatves jums patin
ka. Mes parduosime su mažu 
įmokėjimu. Tų namų kaina yra 
labai žema dėl to, kad mes vie
nu kartu daug jų statom. Jus 
nupirksit iš mus daug pigiau 
negu pats sau statytum. Dell 
platesnių žinių ateik į musų ofi
są, pasakyk mums kokios ma
dos nori turėt namą.

Mes turim dėl maino daug 
namų, farmų mažų ir didelių. 
Mes išmainysime jūsų bunga
lovv, cottage, 2 flatų ir didesnį 
namą, nežiūrint kokioj daly 
miesto butų. Norėdamas taisyt 
savo seną namą, jei trūksta pi
nigų, ateik pas mus, o mes pa
skolinsime ant lengvų išlygų.

M. J. KIRAS, Real Estate 
3335 So. Halsted St.

NEGIRDETI mainai

bizniavas muro na

IŠSIMAINO puikus kampinis biz
niavas muro namas, 2 Storai su 7 
flatais, cottage užpakaly su cemen
to fundamentu, extra Iptas ir 2jų 
karų garažas. 
$56,500 arba 
apartment namą, bizniavus 
arba kas turit 
tuose, priimsiu 
jimą.

IŠSIMAINO 
mas, Brighton Parke su bizniu, Sto
ras su 3 flatais, mainysiu ant priva- 
tiško namo nepaisant apielinkės.

IŠSIMAINO 2jų flatų puikus na
mas, South Sidėj netoli Garfiekl 
bulvaro po 5 ir 6 kambarius, namo 
kaina $11,500, mainysiu ant nedide
lio bizniavo namo, bučemės arba 
lotų.

IŠSIMAINO bizniavas namas ant 
Archer Avė., Storas su 4 flatais, 
mainysiu ant farmos nepaisant Vai 
stijos, farma turi būt be morgičių.

IŠSIMAINO bizniavas namas su 5 
flatais, namo kaina $9,500, primsiu 
j mainus pr{vatišką namą, Brighton 
Parke arba prie Vienuolyno, namas 
neša rendos apie $150 i mėnesi, 
kas pirmas, tai laimės.

IŠSIMAINO puikus fotas, Aurora, 
III., 50x155, mainysiu ant nedidelio 
namo, groserio, arba ant automobi
lio.

IŠSIMAINO puikus lotai ant Ar- 
chei’ Avė., tinkami bile kokiam biz
niui, mainysiu ant didelio namo, 
bungalow arba biznio nepaisant 
apielinkes.

PROGA FARMERIAMS įsigyti 
puikią farmą 40 akerių Wisconsino 
valstijoj, pusę mylios nuo miesto, 
priimsiu mainais nedideli namą, ar
ba lotus kaipo pirmą jmokėjimą.

\
Su virš minėtais reikalais kreip

kitės pas

F. G. LUCAS & CO.

Parduosiu už 
priimsiu { mainus 

lotus, 
namus kituose mies- 
kaipo pirmą jmokė-

4108 Archer Avė
Phone Lafayette 5107

TIKRAS BARGENAS
7 kambarių namelis furnisu ap

šildomas, maudynė, elektra ir ga- 
zas ir garažas, $1000 {mokėti, liku
sius lengvais išmokėjimais. Taipgi 
turiu 1V2 augšto namą 7 kambarių, 
furnisu apšildomą, galiu mainyt 
ant lotų. Abu yra Brigton Parke. 
S. G. Tuppvich, 1829 Blue Island av.

PARDAVIMUI ARBA ‘ 
MAINYMUI

Bizniavas namas prie 1904 Canal
port Avė., aukštas, cementuotas 
skiepas, 4 kambariai prie Storo ir 6 
kambariai viršuj; maudynės ir elek
triką, aržuolo medžio trimingas ir 
visi 
bai 
ant lotų, farmos, arba kokio 
nio.

3jų pagyvenimų 
namas, prie 1913 
parduosiu su $500 inmokėjimu, arba 
mainysiu ant 
lio.

5 kambarių 
Kildare Avė, 
{nešti $500, likusius kaip renda.

F. J. SZEMET
3114 So. Halsted St.

Victory 4898

parankumai, parduosiu su la- 
dideliu nuostoliu arba mainysiu 

biz-

muro ir medžio
So. Morgan St.,

arba automobi-loto

cottage prie 5320 
kaina $3,500, reikia

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

M. ROZENSKI & CO.
REAL ESTATE 

6542 So. Westem Avė. 
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 2102

NAUJAS 5 kamb. namas, arti 
Oak Forest. Plumbingas yra už
baigtas. Viršus su grindimis, 7*6 
pėdų konkryto beismentas. Skal-

• byklos, furnasu šildoma, arti R. I. 
R. R. stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 

Ikaro garažas, l’A akerio (150V 302) 
ant cementuoto kelio, $9,000. V.

GRAŽUS kampas — 3 fintų, garu 
šildomas, kaina $28,000, 2 karų ga
ražas, visi flatai išrenduoti, {plau
kų j metus $2,500, $8,000 {mokėt — 
2061 Birchwood, kampas Hoyne Avė. 
Tel. Hollycourt 1913.

REZIDENCIJŲ
NAMAI IR LOTAI

Mes turime ant rankų keletą pa- 
rinktinių Wilmette ir North Shore 
rezidencijų praperčių. Mes pagel- 
bėsime jums pasistatyti namą. Taip
jau farmos ir North Shore akrai. 
Susižinokite su mumis šiandie — 
Wilmette galima pasidaryti užtekti
nai pinigų. Pasimatykit su t mumis 
šiandie.

J. H. Schaffer and Co.
803 Ridge Avė., 

Wilmette
Tel. Wilmette 364

PAAUKOSIU 2 APART. $13,000
Liga verčia parduoti. Washington 

Park apielinkėj, 6-6 kambarių. Pa
šaukite Miss BEYER

Fairfax 2000

$250 Cash, likusius po $35 { mė
nesi nupirks dviejų augštų murini 
namą su šešiais kambariais, prie 18 
PI., arti Leavitt St. Kaina lik 

Mėnesinės rendos $55.$3500.

$500 
nupirks
30x125, 
63 gt.

lotas
arti

Cash, likusieji išmokėjimais, 
5 kambariu namą, 
prie S. Kildnre Avė.,
Kaina $4500.

Cash, likusius mažais$200 
nesiniais išmokėjimais, nupirks 
žią penkių kambariu bungalow, 
lotas 60 y 150, prie Maple, drti 44 
gt., Stickney. Kaina tik $4600.

FRANK J. PETRU

mė- 
gra-

1443 W. 18th St.,
Tel. Canal 0806

$500 {mokėk, gausi namą 4147 S. 
Princeton Avė., dviejų flatų medi
nis, 6—6 kambarių, elektra ir mau
dynės — $8500. Normhl 1902.

tiktai 
Mes manom gerai apie 

mes galėtume duot 
jeigu pirkėjas rei-

PARDAVIMUI
Bargeno kaina, 3 augštų, akme

nų frontas, 3 flatai, po 7 kamba
rius kožnas, maudynės, elektros 
Šviesa . Viskas geriausiame stovy. 
Wallace Street arti 30tos, 
$12,000. 
nuosavybę, kad 
paskolą $8000, 
kalautų. IC.NATIUS 

West Thirty 
Bldg., §18t

CHAP & CO..
First State Bank 
prie VVąllace St.

35 S. LOWE Ate. 9 kamb namas 
ir tinka bizniui, 2 karų garažas. 
Kaina $4,500, cash $1000, likusius 
po $25 j mėnesį.

Atsišaukit pas:
C. K. VALAITĮ

919 W. 35 St. Tel. Yards 1571

BIZNIAVAS lotas ant Archer avė. 
Parduosiu arba mainysiu ant auto
mobilio. 914 W. 34 PI.

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

MAINUI namas, 2 fl. po 6 kam
barius. mainysiu ant farmos arba 
bungalovv arba ant kitokio biznio. 
Atsišauki! pas savininką. J. Balčiū
nas, 3200 Ix)we Avė. Victory 731-7. 

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

PARDAVIMUI 5 kambarių medinė 
bungalow, platus lotas, garažas, 
furnasu apšildomas. 1 blokas nuo 
katalikiškos ir publiškos mokyklų. 
Mažas {mokėjimas. 3745 W. 61 St. 
Prospect 8867. 

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

PARSIDUODA namas ir lotas, na
mas 5 kambarių, maudynė, pastogė, 
beismentas, užpakalyje loto. Vieta 
tuščia iš priekio dėl statymo. Kai
na $5200. 2102 W. 24th St.

TURIU PARDUOT TUOJAUS
Savo gražiausi 6 kambarių bun- 

galow, lietuvių apielinkėj. Kaina 
$10,200; verta daug daugiau. Par
duosiu arba mainysiu North Sidčj 
j bungalow ar 2 flatų. Lotas 2616V 
125 pėdų; 2 karų garažas. Matyk Ši
tą tuojaus. Savininkas

5742 So. VVhipple St.
arba telefonuok Republic 8768




