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Komunistu laikraščiu redak
toriai atsidūrė kriminale

New Yorko Daily Worker’io ir Freiheit’o 
žmonės tapo Grand Jury’ės apkaltinti 
dėl kriminališko apšmeižimo socialistų 
vado, Morriso H ii lq uito

IFaily VVorker, New Yorke 
leidžiamas workerių (komunis
tų) partijos organas, vasario 
27 dienos leidiny pranešė, kad 
jo redaktorius Robert Minor ir 
rcdalktoriaus asistentas Wm. F. 
Dunns, taipjau žydų kalba lei
džiamo komunistų organo Frei
heit redaktorius M. Epštein ir 
to laikraščio leidėjų bendrovės 
pirmininkas M. Olgin tapo jau 
Nexv Yorko kauntėk Grand du
ry inkriminuoti ir laukia areš
to, kaltinami dėl kriminalinių 
šmeižtų.

Jų inkriminavimo pareikala
vo distrikto prokuratūra, pri
stačius Grand Jury socialistų 
partijos vado, Morriso Hikpiito, 
įteikta skundų prieš tuodu ko
munistų laikraščiu, kurie vie
šai apkaltino jį dėl vagystės.

Prieš keletu savaičių, būtent, 
Daily Worker ir Freiheit rėks
mingais straipsniais paskelbė, 
kad socialistų vadas Morris Hill- 
quit esąs įsivėlęs į milžinišką 
vagystę, kad jis su kitais savo

“sėbrais” apvogęs siuvėjų uni
ją ant 150 tukstamčių dolerių. 
Vagystė 'buvus papildyta tuo, 
kad siuvėjų unijos- užstatytas 
už paskolą banko akcijas, ku
rių buvę keli šimtai ir kurių 
kiekviena buvus verta po $310, 
jie supirkę po $200.

Po šitos “sensacijos” abudu 
komunistų laikraščiai nepaliovė 

jšmeižę ir provokavę Hilkpiitą, 
“reikalaudami,” kad jis jiems 
dar “pasiaiškintų.”

Bet socialistų vadas tekios 
malonės nenorėjo jiems- pada
ryti: vietoj atsakymo ir “pasi
aiškinimo,” jis paėmė šmeiži
kus už pakarpos ir atidavė juos 
Į teismo rankas patiems ten 
“pasiaiškinti.”

Ir Daily VVorker, ir Freiheit, 
pranešdami trečiadienio leidi
niuose, kad jųdviejų redakto
riai atsidūrė kriminale, dedasi 
nekaltais kankiniais, kuriuos 
dėl to, kad jie drąsiai giną dar
bininkų klasės reikalus, socia
listai sąmoksle su kapitalistais 
nori dabar sunaikinti, c

Tarptautine organi- Butas priėmė Joneso 
zacija anglies klau- butlegerių baudimo 

simams rišti įstatymą
_____________

GENE VA, Šveicarija, vas. 28. 
— Ekspertų komisija, susirin
kus Europos anglies krizini ap
svarstyti, pataria sukurti tam 
tikrą nuolatinę tarptautinę or
ganizaciją anglies klausimais 
rūpintis.

Komisijos nuomone, tokia 
organizacija turėtų susidėti 
iš įvairių valdžios atsto
vų,, iš darbininkų, pramo
nininkų ir vart o t o j ų a t- 
stovų. Ji turėtų laikyti regu
liarius susirinkimus ir tuose iš
nagrinėtų įvairius anglies ga
mybos, vartojimo ir rinkų klau
simus.

“No talking” — įsaky
mas kirpyklų dar

bininkams

\VASHINGTONAS, vas. 28.
283 balsais prieš 90 atstovų 

butas priėmė vadinamą Jonės 
biJLių, 'kuriuo butlegeriai (svai
giųjų gėrimų kontrabandinin
kai ir pardavinėtojai) bus bau
džiami kalėjimu iki penkerių 
metų ir pinigais iki 10,000 do
lerių.

Bandė išsprogdinti 
Quebec’o premjerą

QUEBEC, Kanada, vas. 28.— 
Provincijos ministeris pirmi
ninkas Taschereau rado savo 
ofise padėtą lazdą dinamito su 
pusiau nudegusiu ir užgesusiu 
knatu.

Kas nors, matyt, bandė jį 
nudaigoti.

LIVERPOOL, Anglija, vas. 
28. — šio miesto skutyklų-kir- 
pyklų savininkai iškabino savo 
darbininkams instrukcijas: “No 
talking.” Neplakti liežuviu, 
skutant ar kerpant svečią.

42 italų kareiviai grįžo 
iš Afrikos karstuose

JUODRANKIS NUŠAUTAS

BUFFALO, N. Y., vas. 28.— 
Praeitą naktį čia buvo nušautas 
Joseph de Benedetta, slaptos 
italų draugijos vadas, šovikas 
pasislėpė.

NEAPOLIS, Italija, vas 28.— 
Visados linksmas Neapolio mies
tas vakar labai apsiblausė. At
plaukęs garlaivis Garibaldi par
gabeno klaikų krovinį: 42 pu
šinių lentų karstus su kūnais 
italų kareivių, 'kurie buvo už
mušti kovose su maištingais 
afrikiečiais Lybijoje.

Banditų karjera pat 
pradžioj nepavyko

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

Gali būt sniego; truputį šal
čiau; vidutiniai, daugiausia žie
mių vakarų vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 31° ir 36° F.

šiandie saulė teką 0:27, lei
džiasi 5:39. Mėnuo teka 11:58 
vakaro.

ST. PAUL, Minn., vas. 28.— 
Du vaiikesai, Ray Nelson, 21, ir 
A. Greyling, 19 metų aimžiaus, 
už ginkluotą užpuolimą apiplė
šimo tikslu tapo nubausti sun
kiųjų darbų kalėjimu nuo 5 iki 
80 metų. \

APIPLĖŠĖ BANKĄ

HICKSVILLE, Ohio, vas. 28. 
— Keturi ginkluoti banditai 
Šiandie čia puolė HicksvRle Na
tional banką ir automobiliu pa
spruko su $2,000.
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Europos žiemos kurortas Riviera, kur prieš kiek laiko žemė apsidengė sniegu. Tai nepapras
tas atsitikimas kurorto istorijoj.

M n Q k V M Papa Pijus žadąs ap-lu d S K V d SUbldOflO lankyti Šventąją žemę 
duonos pardavimą; į _
/ollzVJlIcflDP Del staigaus vakar išvykimo į ainaillUllld vaioucu i>aiestiną keturių Vatikano fra'n-

—--------  ciškonų vienuolių, kilo kalbų,

Kuboje susekę milži
nišką sąmokslą prieš 

valdžia
Duonos kortos bus 

tik komunistams 
kams ir valdžios 
jams

duodamos kafj pirmutinė popos Pijaus XI 
i kelionė už Vatikano sienų bu
rianti į Šventąją Žemę.

darbinin- 
tarnauto-

Sairckslininkai siekę nužudyt 
prezidentą ir priversti Jung
tines Valstybes įsimaišyti

RYGA, vas. 28. — Maskvos 
sovietas paskyrė 1,400 komuni
stų duonos pardavimui kon
troliuoti.

Bado pavojui didėjant, vy
riausybė įimkelibe, kad ji nega

80 žmonių žuvo Kinų 
laivui paskendus

LONDONAS, vas. 28. — Ex- 
change Telcgrapho pranešimas 
iš Honkongo sako, kad Jangtse-

lipti daugiau leisti baiiaujan- upėje, dvidešimt aštuo-
tiems valstiečiams pirktis duo- 1 
uos Maskvoje. ; <

Maisto kontrolieriaus prane- shunan. 
Šimu, miltų Maskvos rezervo (|eny 
sandėliuose pakaksią ne dau
giau kaip vienam mėnesiui, nes 
stipri žiema sutrukdė pristaty
mą daugiau išteklių.

Laikraštis Izvestija duoda ži
not gyventojams, kad nuo kovo 
15 dienos įeina galion naujos _ iMinis'teris pirmininkas Bald- 
reguliacijos dėl duonos kortų. 
Kortos bus duodamos tik komu
nistams, darbininkams ir vals
tybės tarnautojams, kurie tu
rės teisės pirktis duonos val
džios krautuvėse. Kiti gyvento
jai turės pirktis iš privatinių 
kepyklų ir mokėti daug bran
giau, arba badu stipti.

nias mylias viršum Ičango, pa
skendo sudužęs kinų garlaivis 

80 žmonių žuvo van-

Bakhvinas atsisakė 
priimti bedarbius

LONDONAS, vasario 28.’ -—

vi n atsisakė priimti delegaciją 
bedarbių, kurie iš įvairių Ang
lijos dalių per didelius šalčius 
ir sniego audras pėsti atkeliavo

Prohibicijos vaisiai

Kautynės trockistų 
su stalincais

NEW YORKAS, vas. 28. — 
Kova tarp Stalino ir Trockio 
sovietijoje, pasibaigusi buvusio 
karo komisaro išgujimu iš Ru
sijos, pasireiškia ir čionai.

Vietos komunistų sla'lincų 
banda puolė Labor Temple sa
lę 14-toj gatvėj, kur apie pus
antro šimto komunistų trockis- 
tų laikė mitingą. Tarp abiejų 
f akcijų kilo tokios kautynes, 
kad riaušininkams malšinti te
ko šaukti Įjolicija.

Kiek yra milibnierių 
Jungtinėse Valstybėse

WASHIN(1TONAS, vas. 28. 
— Iždo departamento apskai
čiavimais, paremtais valdžiai 
sumokamais pajamų mokes
niais, Jungtinėse Valstybėse 
dabar yra daugiau kaip 14,- 
00(1 asmenų, kurių turtas pra
šoka 1,000,000 dolerių.

VIENA, Austriją, vąs, 28.
Budapešte, Vengrijos sostinėj, 
policija areštavę 60 komųnįstų. 
Policija sakosi susekus sąmoks
lą įvykinti komunistų sukilimą. 
Pas suimtuosius buvę rasti ra- 
dio aparatai susisiekti su 
agentais užsieniuose.

savo

Mirimai nuo degtinės Jungtinė
se Valstybėse padidėjo 4,000 
nuošimčių

NEW YORKAS, vas. 28. — 
Moterų blaivininkių organiza
cija—Women’s Christian Tem- 
perance Union — paskelbė sa
vo surinktas statistikos žinias, 
kurios parodo, kad įvedus pro- 
hiibiciją Jungtinėse Valstybėse 
mirimų nuo alkoholizmo skai
čius milžiniškai padidėjo. To
mis žiniomis, 1920 metais iš 
kiekvieno 1,000,000 gyventojų 
alkdhotlizmu mirė 1 asmuo, tuo 
tarpu 1927 metais iš kiekvieno 
miliono gyventojų alkoholizmu 
mirė 40 žmonių.

To nežiūrint, moterų blaivi
ninkių unija stoja už išlaikymą 
prohibicijos, vadinas už tolesnį 
žmonių nuodijimąsi svaigalais.

Klijentas nušovė teisme 
savo advokatą

CENERVILiLE, Iowa, vas. 28. 
— Teisme čia šiandie buvo nu
šautus advokatas D. Fui ton 
Rice, buvęs valstijos, legįslatu- 
ros narys. Nušovę jį jq kli- 
jentas George Panjyanięh.. Sa
ko, kad Damyanich buvo įtūžęs

---—------------------------------—--------- ----------------------------—.
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Komunistai atėmė LIETUVOS ŽINIOS 
balso teisę 70,000 per mėnesi įvežta už 5

Maskvos piliečiu mil. lity, išvežta už 4 
mil. litų

Artinanties sovietų rinkimams 
teisės balsuoti busianti atim
ki 200,000 rusų piliečių

Per Klaipėdos uostą gruodžio 
mėn. įvežta visokių krovinių, 
įskaitant ir tranzitą 202.33 to
nos (1927 m. gruodžio mėn. 
įvežta 208.94 tonos) už 5,593,- 
200 litų.
Išvežta per gruodžio mėn. viso
kių krovinių įskaitant ir tran
zitą 8197 tonos už 4,413,895 
lit. (1927 m. gruodžio mėn. iš
vežta 11,975 tonos).

MASKVA, vas. 28. Tuo 
obalsiu, kad reikią valyti ko
munistų partiją nuo visų troc
kistų ir buržuazinių elementų, 
vienoje tik Maskvoj jau tapo 
atimta balso teisė 70,000 pilie
čių, kad jie negailėtų balsuoti at
einančiuose sovietų rinkimuose.

Apskaičiuoja, kad iš balsuo
tojų sąrašų bus išbraukta viso | AlailS statinė užmušė 
apie 200 tuksiančių piliečių.

Atimti 'balso teisę sovietų 
Rusijoje reiškia beveik tiek 
pat, kaip atimti teisę gyventi. 
Nes kas neturi piliečio balso tei
sės, tas negali priklausyti nė 
kokiai sąjungai (unijai); nega
li pirktis pjigesne kaina maisto 
kooperatyvų krautuvėse; o tu
ri mokėti tris-keturis kartus 
brangiau ne tik duonai, bet ir 
visoms kitoms gyvenimo reik- 
menoms; jis negali gaut darbo,
o jei dirba, gali bu t išmestas jas Vąclcvas Bieliauskas maža
is darbo; jis ga'li būt išmestas žemis ūkininkas, prie to kur- 
iš gyvenamo buto arba mokėti čias-nekilys, kai kada svetimą 
tris-ketudis 
nuomą.

moteriškę .
Kėdainių valsčiuje, Čekių kai

me, sprogdama alaus satine už
mušė Kostanciją Kiburienę, 50 
metų amžiaus.

Nubaudė už smurtų po
licininkų ir piliečius

AukštadvarioKAUNAS, 
valsč., Ališiškių kaime gyvento-

kartus brangesnę

HAVANA, Kuba,, vas. 28.
Vyriausybė skelbia susekus są
mokslą nužudyti Kubos prezi
dentą Machado ir sukurti kraš
te tokią chaotišką padėtį, kad 
Jungtinės Valstybės butų pri
verstos daryti intervenciją.

Dešimt tariamų sąmokslininkų 
jau suimti ir uždaryti Principe' 
tvirtovėje. Duotas įsakymas 
areštuoti dar keletą dešimčių 
žymių kubiečių, jų tarpe Ra
inelį Iturrakle, buvusi karo mi- 
nisterį Machado kabinete, ir Oc- 
tavio Seigle, nacionalisaių par
tijos įkūrėją ir vadą.

Slaptosios {Milicijos viršinin
kas, pulk. Fors, sako, kad to 
milžiniško sąmokslo dalyviai 
esą komunistų partija, naciona
listai, anti-imperialistinė sąjun
ga ir nacionalistų unija.

$9,433,604 išrinko
Hooverą prezidentu
Už Snuthą balsavo $7,152,511 ir 

pralaimėjo

WASHINGTONAS, vas. 28.— 
Senato komisija rinkimų- kam
panijos fondams ištirti praneša, 
kad "praeitai prezidento rinki
mų kompanijai republikonų 
partija išleido viso labo $9,463,- 
604, o demokratų partija — $7,- 
152,511.

Bendrai abiejų partijų išleista 
$16,586,115.

Stimson grįžta namo
ŠANCHAJUS, Kinai, vas. 28. 

— Šiandie j čia atvyko Henry 
L. Stimson, Filipinų general
gubernatorius, grįžtąs į 
tinęs Valstybes, kur jis 
valstybes sekretoriaus 
Hoovero kabinete.

Jung- 
užims 
vietą

liu SMUKLININKAI 
NUŠAUTI

LOGANSlPORT, Ind„ vas. 28. 
— Netoli nuo čia rado nušau
tus du “soft dirink” smuklių sa
vininkus, Earlą Armstroną ir 
Jackų Williamšą-

Wilkins atvyko į Peru vi ją 

LEMIA, Pęruvjja, vas. 28.
ant savo advokatą dėl to, kad scia atvyko tirinStojaS Wilkins,
< _ • _ _r-j ▲ ____ _tasis negalėjo gauti greitesnio 
jo bylos tardymo teisme.

grįžtąs iš savo ekspedicijos į 
antarktinius kraštus.

Naujas Hoovero mi 
nisterių kabinetas
WASH1NGT(>NAS, vas. 28. 

—Išrinktas'' prezidentas Hoover, 
kurio inauguracija įvyks at
einantį pinuaelienį, jau sudarė 
savo kabinetą. Jo sudėtis to
kia:

Valstybės sekretorius — Hen
ry L. Stimson.

Generalinis valstybės gynė
jas — William D. Mitchell.

Iždo sekretorius — tas pats 
Andrew W. Mellon.

Karo sekretorius •— James 
W. Good.

Laivyno sekretorius Char
les Francis Adams.

Vidaus reikalų sekretorius 
Ray Lyman Wilbur.

Generalinis pašto viršininkas 
— Walter F. Brorwn.

Darbo sekretorius — tas pats 
James J. I4avis.

Kitų departamentų galvos dar 
nepaskelbti.

BERNARD SHAW SERGA

LON1DNOAS, vas. 28. — Su
sirgo garsus anglų rašytojas 
Bemard Shaw.

daiktelį sučiupdavęs. Jo žmona 
įsako, kad taip jis darydavo ne. 
iš blogo noro, bet veržiamas 
savotiškumo.

Kai jam užeina negerumas, 
paima svetimą daiktą namu. Aš 
jį subaru, sako žmona, sugėdi
nu ir jis grąžina daiktą savi
ninkui.
.. pat valsč. ir kaimo gy
ventojo Vilkausko kaž kas pra
žuvo. Įtarė Bieliauską. Pasi
kvietė policijantą Miką Paš- 
kauską. T'as areštavo Bieliaus
ką, nusivedė pas Vitkauską ir 
reika’.avo prisipažinti, kad pa
vogęs. Tas nieko nežino. Po
licininkas pagriebė pagaikštį ir 
ėmė “šutinti” kur pakliuvo. Ke
lis kart dar su brauningu stuk
telėję į sprandą. Paskui tam
siame kambary jam užvertė 
kailinius ant galvos ir mušė. 
Kad labiau prigąsdintų Bie
liauską, kambary policininkas 
pradėjo šaudyti, šaudė lubas. 
Kankinti pagellliėjo Vitkauskai. 
Nežiūrint visų negražių pastan
gų, Bieliauskas neprisipažino 
vogęs. Taip ir buvo. Pražuvu
sius daiktus Vitkauskai rado 
kaž kur užsimetusius.

Susidarė byla ir ją sprendė 
Kauno apygardos teismas. Po
licininką Miką Paškauską nu- ' 
baudė 2 mėn. paprasto kalėji
mo ir -Leoną ir Stepą Vitkaus
kus po 3 savaites. \

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 jūs 
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 So. ITalsted St Chicago, III

________
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galėjo laiku pribūti. Tad nei 
spyčiaus nelaikė. Jis kalbėjo 
stovėdamas ant flero į paprastą 
minią. Susirinkusieji gavo už sa
vo pinigus atatinkamą vartę ir 
daugiau.—Padauža.

Džinguliukai ir 
lašeliai

Žengiant Naujon 
Eron •

Kas manė, kad Padaužų res
publika nustos nepriklausomy
bės, tas labai klydo. Kadangi 
Padaužos neskelbė plačiajam 
pasauliui s'avo filosofijos ,naujų 
įstatymų ir naujos konstituci
jos, tai kai kurie musų piliečiai 
buvo pradėję abejoti ir apie 
Padaužų respublikos nepriklau- 
samybę. Gi piliečiai už sienos 
ramiai sau snaudė, o kartais 
net ir žiovauti pradėdavo. Kiti 
musų piliečiai dažnai nusišypso
davo sutikę vieną-kitą Padaužų 
buvusį ministeri be- portfelio. 
Bet lai tas būna jų sveikatai.

Per paskutinį laiką, reikia pa
sakyti tiesą, Padaužų ministe- 
riai turėjo atostogas, o pačiam 
kabinete ėjo persiorganizavoji- 
mo darbas. Persiorganizavoji- 
mas buvo reikalingas dėl dau
gelio aiškių ir neaiškių prie
žasčių. Šitas remontas jau 
baigtas ir trumpoj ateity žada
ma pradėti, taip sakant, kūry
binis veikimas arba teisingiau 
tariant krutėjimas. Prie šie 
krutėjimo reikalinga daug pi
liečių, pasišventusių piliečių.

Padaužos žiuri per šviesesnius 
akuliorius į šį dalyką, negu dak
taras. Padaužos žino, kad jų 
piliečiai ne toki žiopli kaip dak
taras mano. Padaužos žino, kad 
nemažai jų piliečių kas metai 
važiuoja į Lietuvą ir sugrįžta 
iš ten dar gyvi ir patyrę kaip 
dalykai ten dedasi; Padaužos 
gauna laiškų iš Lietuvos nuo 
savųjų piliečių, kur pasakoma, 
kas ten dedasi; Padaužos žino, 
kad jų piliečiai skaito laikraš
čius iš Lietuvos, kuriuose randa 
žinių apie Lietuvą. Be to, Pa
daužų vienas atstovas tik per
eitais metais grįžo iš seno kra- 
įaus ir žino kaip ten yra.

Tai matote, kaip lengvai ga
lima sukritikuoti daktaro spy- 
čių. Bet aš to nedarysiu. Juk 
jis nekaltas. Kaip moka, taip šo
ka. Na, ar ne?

Buvo Auditorijoj ir Lietuvos 
diplomatas. Jis pasirodė geras 
plojikas. Bet tik bėda su juo yra 
ta, kad jis ploja, kaip mažas 
vaikas—tada, kada niekas ne- 
ploja. Tiesa, kartą jis gavo 
vieną-kitą plojiką pagelbon. Ma
tyt, diplomatas turėjo susior- 
ganizavojęs plojikų gengę. Bęt 
jis turėtų žinoti, kad toks plo
jimas yra Padaužų patentas. 
Jeigu, ponas diplomate, nori

Kaip Balutis .. 
pasitikta

Pas mus yra darbščių pilie
čių. Kai tik sužinota, kad mi- 
nisteris Balutis atvažiuoja 
Amerikon, tuoj buvo suorgani- 
zavotas komitetas jo pakvieti
mui Chicagon. O kai tik atva
žiavo Washingtono žemėn, tuoj 
pradėta daryti žygių ir žygelių, 
kad atsikviesti jį Chicagon. Ga
lų gale gauta sutikimas nuo p. 
ministerio atvažiuoti. Ir vėl rū
pestis musų komitetui. Kaip 
sutikti, kur sutikti, kada sutik
ti ir kas gali sutikti ir kaip ga
li sutikti.

Artinasi 17 d. vasario, kurioj 
ministeris turi atvažiuoti. Ko
mitetas jau turi beveik viską 
prirengęs. Bilietai išparduota 
po 3 dolerius. Hotelis nusamdy
tas. Laukia Balučio ir skirto 
laiko jo sutikimui, o vėliau pri- 
emvnui. Nutarta priimti kuo- 
puikiausia.

Nors ponas Balutis apie 8 
metai atgal pats vaikščiojo Hal- 
sted gatve ir gyveno netoli 
stockjardų, ir gerai žino visus 
Bridgeporto ponus ir kitų apie- 
linkių didelius žmones, bet musų 
komitetas, matyti, norėjo pasi
rodyti neprasčiau kaip Kauno 
diplomatai. Jiegu Balutis pa-

Lietus lyja, sniegas sninga, 
o burnelei lašo stinga. 
Džiugui, džingul dzinguliuką 
džinguliukai dzin, dzin, dzin 
Liežuvėlis verkia prašo, 
kad burnelei reikia lašo. 
Dėl sušildymo krutinės, 
paintę išmaukiau naminės. 
Ta naminė šildo kojas, 
kai sušildo tikras rojus. 
Galva ūžia, širdis šyla, 
liežuvėlis tuoj prabyla, 
džinguliuką tuoj dainuoja 
ir veidelis raudonuoja.
— Panytėle, rože skaisti, 
ar ne spiritu tau laistė? 
Tu užaugai ir žydėjai, 
kavalierių daug mylėjai. 
Pasakyk, graži jaunoji, 
kam tu tuziną^ daboji, 
kam primokei tu berneli 
nebemestelėt ant kelio. 
Prisimink, žalioji rūta, 
be burnelės jam pakuta. 
Oi tai laikas mokslo laikas, 
pragudrėjo musų vaikas. 
Pasidirba vario dūdas
ir degtinės pilnas prūdas. 
Sunkė vyną senas Nojus 
į uzboną nežiopsojęs.
Jis burnelę vis pripildė 
ir tuo vynu kraują šildė.

Nes juo daugiau piliečių yra, 
tuo didesnis krutėjimas darosi. 
Tą jus ir mes žinome iš paty
rimo.

Tad, prie šios progos, kvie
čiame visus ti^krus ir "netikrus 
padaužas, kaip musų pačių res
publikoj, taip ir už sienos at
eiti mums į pamačį. Mums 
reikalinga žinių, raštų, raštelių, 
straipsnių straipsnelių iš viso
kių gyvenimo sričių, o ypatin
gai iš visokio judėjimo bei kru
tėjimo. Labai pageidaujami to
ki piliečiai, kurie norėtų įstoti į 
Padaužų “Medinį Vilką”. Jų 
darbas yra labai paprastas —« 
tėmyti kaip kas kruta už sie
nos ir musų teritorijoj. Visi 
“mediniai vilkai” klauso savo 
vado valios. Bet kadangi ši 
organizacija yra, kaip žinote 
slapta, tad apie ją niekas netu
ri teisės žinoti kaip tik Pa
daužos. įsirašyti galima žval
gybos departamente. Musų į- 
vairios ministerijos pasiliko toj 
pačioj vietoi, taigi ir tuo pačiu 
adresu. Visus raštus ir doku
mentus siųskite švietimo minis
terijai.

Tad, gerbiamieji ir šlovingie- 
jie Padaužų piliečiai ir pilietės 
sukruskite ir krutėkite. žinote,, 
kad musų Respublikos ateitis 
yra musų palčių rankose.
—Respub. laikinas diktatorius..

Istoriškas minėjimas
Įvyko Chicagoj vasario 16 d.

Kai atėjau kalbėjo Dr. Bie- 
žis. Ką jis kalbėjo? Tai jau 
čia kitas klausimas. Žmones, 
sako, kad tas, kuris tyli, dažnai 
išeina gudresnis, negu tas, ku
ris kalba. Mat, kuris nieką ne
sako, tai niekas apie jo “gud
rumą” nežino. Kartais pas to
kį tykuną gali slėptis be galo 
gili mintis. Taigi kalbėjo Dr. 
Biežis iš savo patyrimo, arba, 
geriau pasakius, per savo aku
liorius žiūrėdamas. Jo pasaka 
maždaug tokia. Mes jau apie 
penkioliką metų iš Lietuvos, 
o Lietuva 4,000 mylių nuo mu
sų, todėl mes apie Lietuvą nie
ko nežinome ir todėl nesikiški
me į jos reikalus, bet rūpinki
mės savo pačių reikalais {bepi
gu jam rūpintis, kad jis turi— 
Pad.), o ne Lietuvos. Nesunku 
įspėti, psichologiškai žiūrint, 
kodėl jis taip kalbėjo. Daktaras 
iš tikrųjų yra senai iš seno kra- 
jaus, laikraščių iš ten, matyt, 
neskaito, gromatų negauna, tai 
iŠ kur jis žinos apie Lietuvą.

daug ploti, tai prašom prisira
šyti prie Padaužų plojikų gil
dės. Tada mes pamokinsime, 
kada reikia ploti, kada ne.„ Da
bar, kaip matyti, tai mums biz
nį gadini ir sarmatą darai, ne
žinodamas, kada pradėti ploti ir 
kada baigti. Lauksime prisira- 

1 šaut. Kreipkis į Padaužas aukš
čiau paduotu-adresu į jų kan- 
celeriją.

Čia matėsi 13 numeris. Bet 
kadangi, kaip jau visi žinote, 
tryliktas numeris yra nelaimin
gas, tai su juo visi piliečiai bi- 

I jo ką nors bendra turėti. Kai 
kurie piliečiai abejoja, ar 13 nu
meris bilietą pirko. Bet tas ne 
musų dalykas. Del to mes re
zoliucijų į Susivienijimą nera
šysime. Buvo ir naujas pra
našas, kurio vardas ya Visuo- 
mis. Jis kėlė savo bazdą ir 
balsą aukštyn, protestuodamas 
prieš rezoliuciją. Bet Dievas jo 
balso neišklausė ir Perkūno ne
atsiuntė į Auditoriją —turbut 
dėl to, kad ten daug gerų žmo
nių buvo. Kitaip sakant, jo tas 
protestas buvo neigiamai tobu
las, arba tobulai neigiamas. Ro
dos, yra kur tai pasakyta: Pa
laiminti ubagai dvasioje, nes jų 
karalystė yra danguje.

P-as Kodis po nepasisekusių, 
' šmito rinkimų rezignavo iš pir- 
i mininkavinio. Jis nereikalauja 
tuščios garbės. Pirmiaus būda
vo jam vis tenka noroms-neno- 
roms lipti ant steidžiaus, nors 
dažnai ir nieko nesidarbavus, ir 
kalbėti. Dabar matyti, jis tai 
suprato ir nereikalauja tos gar
bės—jeigu nedirba komitete 

| nieko, tai ir ant steidžiaus ne
lipa. šita p. Kodžio pamoka 

' turėtų būti visiems musų pilie
čiams pamoka. P-as Kodis de
mokratas ir demokratiškai el
giasi. Taip ir reikia.

Kai kurie piliečiai, žinoma, 
užpakalinės minios, beveik no
rėjo protestuoti, kad Vilniaus 
Vadavimo Komitetas padarė per 
pigią įžanga—tik kvoterį, o da
vė daugiau negu dolerio vertės. 
Tai yra savo rųsies biznio ga
dinimas. Svieto buvo kaip per 
šventą Oną Alvite. Prie durių 
ir bobinčiuje net kaulus pradėjo 
laužyti. Bepigu V. Vad. 'Ko
mitetui taip pigiai įžangą dary
ti. Jis mat, biznio nedaro, kiek 
surenka pinigų, tuoj pasiunčia 
Vilniun ir atliktas kriukis. Ki
tos draugijos to negali padary
ti.. Jom reikia pinigų savo pa
čių reikalams.

Padaužos buvo pasiuntę savo 
įgaliotinį į minimą apvaikščioji
mą, bet traukiniu suvėlavus ne

darė tokį didelį progresą per 
taip sulyginamai trumpą laiką, 
tai kai kurie jo seni pažįstami' 
dar greičiau— per naktį išaugo 
į “diplomatus”. Išsiuntinėta 
laiškai, kad jei kuris ateis pasi
tikti Balutį, tai turi būti apsi
taisęs “želatinai”—juodai. Fik- 
sinosi kai kurie piliečiai kiek 
galėjo. Rendavojo juodus il
gus žiponus ir skolinosi nuo gra- 
borių skrybėles. Mat, reikėjo 
pasirodyti, kad ir musų tauta 
neprasta, ir mes turime “dide
lių žmonių”, ir neteisu grabo- 
rių skrybėlėmis. Ir nuvyko pri
imti šie didi vyrai p. Balučio. 
Bet gaila, kad padėtis taip su
sidėjo, jog kai kurie komiteto 
nariai dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių (turbut neįstengė į- 
sigyti juodų frakų) negalėjo 
dalyvauti sutiktuvėse.

Padaužų atstovas turėjo juo
dą seną overkotą ir pasinaudo
jo ta proga. Mat, Padaužos vi
suomet moka prie aplinkybių 
pristaikinti. Padauža ilgai ne
laukęs pasiėmė dideles žirkles, 
nukirpo overkotui skvernus ir 
pasidarė ant greitųjų “full 
dress siutą” ir taip dar ant gal
vos užsidėjęs graborišką, kaip 
gorčius, skrybėlę, nuvažiavo pri
imti p. ministerį. Tai buvo is
toriškas pasitikimas.

Vakare tuo pačiu tikslu buvo 
bankietas. čia prisirinko dau
gybė svečių. Vieni valgė, o kiti 
tik taip sau pažiurėjo—prie pa
starųjų priklauso Algirdas ir 
adv. Mastauskas ir dar kai ku
rie, kuriems inžinierius pilve ne
šoko.

Pačiam viešbutyj irgi buvo 
prirengta nepaprastai. Piliečiai 
buvo paskirstyti į dvi klesas. 
Vieni buvo garbingi, o kiti ne. 
Garbingieji sėdėjo prie garbin
gųjų stalo, o negarbingieji prie 
negarbingų stalų, arba prie pa
prastų stalų. Buvo valgių ir 
kalbų. Paprastų piliečių akys 
buvo nukreiptos link garbingųjų 
piliečių stalo. Visi jie žiurėjo 
j tą stalą ir laukė iš ten išmin
ties balso. Ir išgirdo jį, ir 
džiaugėsi ir buvo patenkinti.

Taip buvo pasitikta ir priim
tas p. Balutis Lietuvos atsto
vas, o gal teisingiau Voldemaro 
ir Smetonos pasiuntinys? Bet 
tas visai nesvarbu. Svarbu tas, 
kad jį pasitikome. Ir kartu, nors 
ir ne prie vieno stalo, valgėme 
vakarienę.

Padaužų Ministerių kabinetas 
šia proga reiškia didelio pasi
tenkinimo iš šio istoriško įvy
kio. Kitaip juokų nebūtų.

—Pad. Diplomatas.

Oi, tu spirito radėjau, 
tu žmonijos geradėjau! 
Mus namine tyra skysta, 
pusė svieto ją pažįsta. 
Šok ir trypki, mes burnelę, 
kad sušildytum širdelę.
— Girtuoklėli, tu laidoke, 
tu tik paintę traukt temoki, 
trauki litrą, širdį šildai
ir burnelę vis pripildai.
Nors ir pildai, bet vis sausa, 
einant kojos nebeklauso. 
Turi žmoną jauną gražią, 
turi dukterį jau mažą, 
o įkaušęs ir įgėręs, 
šoki svetimą nutvėręs.
— Geria avys, geria vištos, 
geria asilas pririštas, 
kaip gi žmogus išturėsi, 
jei stiklelin nežiūrėsi.
Gerk alutį^ gerk naminę 
šyla kraujas po krutinę, 
šyla veidaš,1 šyla kraujas 
ir stiklelis vis bus naujas. 
Oi, tu miela gaspadine, 
nešk lašelį su puodyne. 
Mums butų, gražu malonu, 
jei atneštum su uzbonu. 
Ot įkaistup\į raudonuotum, 
šoktum, tryptum, džinguliuo-

[tum 
Dzinguliuotum ir ant galo 
sudaužytum visą stalą. 
Nekraipykit, broliai, ūsų, 
kad stipri naminė musų. 
Kai išgersim ims birt tinkas, 
sudrebės gražus budinkas. 
Šoksim polką ir suktinį, 
mergužėlę apkabinę.
Šyla galva ir liežuvis
nepaeisi nepargriuvęs. 
Nepereisi tu per grįčią 
nepaslydęs iš netyčių. 
Vos pasikeli, vėl puoli 
ant grindų ir į pasuolį. 
Oi, jus mergos musų rūtos, 
vienos laibos, antros drūtos, 
nepajuokit bernužėlio, 
iš pasuolio kad pakėlė. 
Skamba namas, ūžia grįčia, 
kaip vargonai po bažnyčia. 
Kaista senė ir jaunuolė, 
kaista kožnas, kam papuolė. 
Nėr be jos nė vieno balio 
myl ją ponai ir karaliai. 
Daktarai daug mokslo ėjo, 
bet lašelį jie mylėjo. 
Visagalė medicina 
gerą liekarstą pažino.
Del linksmumo ir sveikatos, 
niekas paintės nekratos. 
Ir klebonas senas žilas 
traukia bonką net sušilęs. 
Nėr ant svieto tos adynos, 
ar krikštynos, ar radynos, 
sutartuvės ar vestuvės, 
be lašelio tai pražuvęs. 
Oi, mergelės jus rūtelės, 
negailėkit mums burnelės, 
šaltas laikas, šaltas laikas, 
nėr kas šilumą palaiko. 
Vandenėlis šildo šitas, 
per tris triubas išvalytas. 
Šaltis šąla, bet burnelė 
šilumos širdy daug kelia. 
Lai sau lyja, lai sau sninga, 
bil lašelių mums nestinga. 
Iš purvyno atsikėlęs 
taip dainavo pi j ūkelis.

"Jam plaukeliai pasišiaušę, 
bonka pramuštas pakaušis. 
Daug “blaivybės” jis ragavo, 
nuo tavorščių bokso gavo. 
Nuo lašelių, kaip pas Maušą 
pas kaimynus jis-įkaušo.
O įkaušęs džinguliavo 
apie jauną pačią savo.
— Oi, tu mano žmonelyte, 
duok per pietus ir iš ryto 
per tris triubas išvarytą — 
Taip dainuodamas tuoj drožė 
jis-pas savo jauną “rožę”. 
Kai parėjo, miela žmona 
su kačiarga šildė šoną.
Šildė šonus, smarkiai pėrė, 
kam per daugel jis pragėrė. 
Ji sušildė jam krutinę 
daug labiau ųegu naminė, 
šildė kailį, šildė kraują, 
su kačiarga šildė nauja. 
Kraujas virė, kailis šilo, 
kol žmonelė susimilo.
Nuo pirties šios vyras kaito, 
kaip žuvis ant karšto laito. 
Kai tiek smūgių nusipelnė, 
gulė lovoj kaip petelnėj. 
Sopa šonas ir krūtinė, 
nebešildo jau naminė: 
Net valstybine nešildo 
šone skausmo nenutildo. 
Ir vyreliui jau už nieką 
šiam pasauly lašas lieka. 
O žmonelė jo jaunoji 
jį su duknomis apklojo, 
o apklojus pabučiavo, 
tuo pagydė vyrą savo. 
Jis nuo šito tuoj pagijo, 
bet lašų iš tolo bijo.
Džingul, džingul džinguliukai, 
dzinguliukai dzin, dzin, dzin. 

[“L. U.”] Dainius Barabošius.
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Jaučiasi gerai ant nugaros

CONTRACTORS

REAL estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

Turkiškos, Rusiškos 
Sulfurinės Vanos Ir 
Elektrikinis Gydymas
Treatmentai visokių ligų, reuma

tizmo, nervų atitaisymo, šalčio ir 
taip toliaus, su elektriniais prie
taisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

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

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjimo.

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

Nuo 8 v. • ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų.

Phone Boulevard 4552

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
VIENŲ LIETUVIŲ EKSKURSIJA TIESIAI 

J LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ
----- : RENGIA :------

Visi Amerikos Lietuvai Laivakorčių Agentai

S. S. “LITUANIA”
GEGUŽĖS 18 DIENA, 1929 M.

Garbės dalyvis vice-konsulas P. Daužvardis 
Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
išanksto!
Del informacijų ir kitko, kreipkitės j Baltic Amerika Lini
jos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias informa
cijas, taipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET NEW MORK

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO
LITUANIA-------Kovo 2 I POI.ONIA--------- Kovo 26
ESTONIA------- Kovo 16 I LITUANIA--------- Bal. 6

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization I
1618 West 18-ta Gatvė I

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

GARSINKITE “NAUJIENOSE”



Tikri Perspėjimai
Detroit, Mich

Teisėju rinkimai

Racine, Wis

ne-

Philadelphia, Pa
60,000 unistų yra be darbo

Waukegan. III

I IMPERFECT IN O RIGIN A L i>

Nors Racine lietuvių 
didelė saujalę, tečiaus 
neatsilieka nuo didžiųjų

$10 {mokėjus ir mažą sumą pridėjus už kny
gų vedimą, pristatom i namus Modelį 40 ar
ba Modelį 46.

Likusiai sumai sąlygos sulig išgalės.

Lietuvos Nepriklausomybės 
nė j imas gerai pavyko

Opi gerkle, tai — nusilpusio padėtis, pasidavimas ko
suliams ir šalčiams, yra tikri perspėjimai, kad jūsų at
sparumo spėkos yra nusilpnintos.

Prie šito 
priduria, 

dabar be- 
nuošimčiu

Pumos and fine furnitūra 
keep thelr rich finish with 
O-Cedar Polish. It cleans 
as it polfehes—wlth speed 
and aafety. 4-oz. bottle, 

30c; 12 oz., 60c.

mo
ne-1

tankiai būna 
aš patarčiau 
John Boyneį

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St. 

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

kitę balsuoti kovo 4 d.
J. P. Ūvick.

SCOTT’S EMULSION
turi savyje sveikatą duodančių elementų, kurie 
gelbsti veikiai atbudavoti atsparumą. Tada, tai 
smagus būdas imti cold-liver aliejų. Budavokite 
atsparumų su lengvai-virškinamu Scott’s Emulsion.

Penktadienis, kovo 1, 1929 NAUJIENOS, Chitago, IR

KORESPONDENCIJOS
ba, pageidavo, kad dar kada at- 
vožiuotų ir sakytų ilgesnę pra
kalbą.

Buvo pasižadėjus dainuoti 
! p-le Elena Krisiunaitė (vietinė), 
bet kaip reikėjo dainuoti, tai ne
pasirodė nors visi jos reikalavi- 

i mai buvo išpildyti. Tokis pasi- 
: elgimas yra visai ne rimtas.

Po programo buvo šokiai iki 
vėlyvos nakties. Pelno Sanda
rai liko $42.02. Ačiū jums, 

■ Waukegano lietuviai, už atsilan- 
I kymą ir paramą. Kitais me- 
tais sandariečiai namo ruošti 

' dar didesnį Lietuvos Nepriklau
somybės dienos minėjimą drau
ge su visais vietos lietuviais, 

j Turiu pažymėti, kad keletas 
svečių dalyvavo ir iš Kenosha, 

Wis.
Pirm programo toj pačioj 

svetainėj buvo Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų susirinkimas. Baigiant 
susirinkimą p. Valantikonis ban- 

! dė padaryti užkvietimą į minė- 
I tuves, bet tarpe Lietuvos Sū
nų ir Dukterų pasigirdo čiauš
kėjimai. Paprastai, tarp grudų 
randasi ir pelų.—M. K.

reiškia, kad bedarbių yra tiek 
daug, kad į kiekvieną pareika
lautą vietą vieno darbininko jie 
gali dešimtį darbininkų duoti. 
Net šitokios rūšies darbininkų, 
kaip kad patyrusių mašinistų, 
o ir tų esama daugybės be dar
bo. Tai ve, kokia puiki “pro- 
sperity”, kuriaja taip giriasi 
musų šalies valdonai.—Kazys.Kovo 4 d. Detroite ir apielin-1 

kės piliečiai nominuos, o nieku-' 
riuose atsitikimuose ir išrinksi 
Detroito kriminalinio teismo ir 
Circuit Court teisėjus.

Nors tai yra tik nominacijos,' 
bet kai dėl Circuit Court šie 
balsavimai gali skaitytis išrin
kimu, nes demokratai savo kan-| 
didatų nestato ir kas gaus no
minaciją, tas bus ir išrinktas, l 
nes neturės opozicijos.

Kriminaliniam — Recorders Į 
teismui reikia išrinkti 10 teisė- j 
jų. Rinkimai nepartiniai. Ka
dangi yra mažiau kaip 20 kan
didatų, tai jų vardų nebus ba-1 
lietuose ir jie visi skaitysis no
minuoti. Išimtį sudaro tik Char 
les Barllett teismas, kurio vie 
tai yra keturi kandidatai. Te
čiaus iš visų keturių tinkamiau- ! 
sias yra John Boyn-e. Jis yra 
teisingas, bešališkas žmogus, ne- 
turys palinkimo su pažeminimu 
žiūrėti i ateivius. Pats Barlett 
nors ir yra teisingas žmogus, 
bet tankiai nesusivaldo ir todėl

I jo nuosprendžiai 
netikslus. Todėl * 
lietuviams remti 
kandidatūrą.

Bet kokiuos 
rėmtumėt, vistiek eikite balsuo-1 
ti. Tečiaus reikia apgailauti, 
kad lietuviai perdaug mažai po- j 
litika įdomauja, kas pasirodo ir 
šiuose rinkimuose.

Be teisėjų nominavimo, 
bus užpildytos kelios vietos 
kyklų taryboje. Asmeniniai 
pažystu kandidatų ir negaliu jujd^bių' y'ra' apie 50

, išėmus p-lę Jo- norma|aus darbo laiko darbinin- 
kų skaičiaus. Taigi didesnė pu
sė darbininkų dabar yra bedar
biai.

Pasak oficialių darbininkų or-

, _ Vietos laikraštis “Daily
anc i atus IH‘| News” paskelbė ant pirmo pus

lapio, kad iš 110,000 vietos or
ganizuotų Į unijas darbininkų 
60,000 yra be darbo. Šitokį ra
portą davęs kalbamam laikraš
čiui Centralinė Unijos sekr.- 
iždininkas F. Burch. 
savo raporto Burch 

i kad bendrai imant,

' rekomenduoti,
sephine Goman, kuri, kaip man 
rodos, pilnai tinka vesti mokyk
lų reikalus.

Pakartoju, už kokius kandida
tus ne balsuotume!, vistiek eį-^j ganįzacįjų pranešimų, tai dau- 

|giausia bedarbių yra audimo ir 
budavojimo pramonėse, kur be
darbiai sudaro net 75%. Tik 

1 viena unijos industrija — mo- 
iteriškų kojinių, dirba pilną lai

mi- ką ir imanti tiek darbininkų, 
: kiek tik galinti sutalpint. Tuo 
1 pačiu laiku valstijos darbo biu- 

Vasario 17 d., po pietų, Lino-' ras praneša oficialiai, kad visoį 
sybės svetainėj, sandariečiai i valstijoj darbo padėtis yra taip 
buvo suruošę Lietuvos Nepri
klausomybės 11 metų sukaktu
vių apvaikščiojimą. Daugiausia 
dirbo vietinis Stasys Adomkus, 
jam prigelbėjo ir kiti.

Iš Sandaros centro, iš Chica
gos, atvažiavo viešnios p. Zose 
Krasauskiene, p-lė Valerija če- 
pukiutė ir p-lė Birutė Briedžiu- 
tė, drauge su viešniomis atvyko 
Sandaros centro sekr. M. Biek
ša ir p. čepukas.

Muzikalį programą išpildė pa
garsėjus dainininkė p-ia Kra
sauskiene ir žymi smuikininkė 
Čepukiutė, joms akomponavo 
pianistė Briedžiutė. Per vidurį 
programo M. Biekša pasakė 
trumpą prakalbą, aiškindamas 
reikšmę šios tautos šventės mi
nėjo ir apie Dr. J. Basanavičių, 
jo nuveiktus darbus bei kitus 
Lietuvos didvyrius. Dalyvavus 
publika labai įvertino kiekvieną 
programe numerį aplodismen
tais, tiko ir M. Biekšos prakal-

prasta, kad labai daug darbinin
kų randasi be darbo.

F. Burch sako, kad Phila be
darbę žymiai padidinąs žemas 
tarifas (muitai). Esą dėl tos 
priežasties karpetaunės beveik 
visai uždarytos, ir jau apie tre
čias metas kaip mažai dirba, 
todėl kad negalinčios išlaikyt 
kompeticijos su užsieniu.

Oficialis moterų unijos pa
reiškimas yra sekantis: Moterų 
suknių siuvėjų padėtis esanti 
gan prasta, apie 5,000 tos darbo 
pramonės darbininkių randasi be 
darbo. Vyriškų rūbų siuvėjai 
dirbo visą žiemą tik mažą dalį 
laiko, bet jie tikisi, kad su pa
vasariniu sezonu jie dirbsią pil
ną laiką bent per keletą savai
čių. Tokia pat prasta istorija 
yra pasakyta ir apie moterų 
abelną darbo padėtį, kur numa
toma, kad bedarbių randasi nuo 
25% iki 50 procentų .

Darbo davimo biurai visi pa

yra 
veikime 
kolioni- 

jų. Jau antrus metus iškilmin
gai apvaikščiojam ir Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę.

Kaip pernai, taip ir šiemet 
apvaikščiojimas buvo bendras 
visų Racino lietuvių. Musų ben
dras komitetas apvaikščiojimą 
surengė vasario 17 d., nes 
mums, raciniečiams, nedėldie- 
niai yra patogesni. Buvo kvies
tas kalbėti Lietuvos konsulas A. 
Kalvaitis, tečiaus jis pYanešė, 
kad negalėsiąs atvykti ir laišku 
prisiuntė apvaikščiojimui pa
sveikinimą. Tečiaus gavome iš 
Chicagos kitą kalbėtoją—kapt. 
Zamkų, kuris kalboj paaiškino 
Lietuvos reikalus ir jos vargus. 
Taipgi prisiminė apie Vilniaus 
našlaičius ir pakvietė sudėti 
jiems kiek aukų. Aukų surink
ta $20. Bet kad nebuvo įžan
gos, tad iš aukų prisiėjo pa
dengti ir visas rengimo lėšas— 
kalbėtojo kelionę, svetainė ir 
spauda, taip kad Vilniaus naš
laičiams liko $9. Aukojo: po $1 
—Rasinskas, Matilionis, B. 
Vaičkus, A. Gudžiūnas, A. Masi- 
lionis ir M. Kasparaitis; po 50c 
—J. Zizminskas, A. Gečas, Ta- 
mulavičia, S. Urbunas, Sungaila, 
K. Miškinis, A. Jurgaitis, J. 
Samolionis, A. žižminskaitė, K. 
Vieta, D. Siaustas, A. Tvirbutas, 
S. Gibavičius ir J. Kapočius. 
Viso, su smulkiomis $20. Ta
riam širdingą ačiū aukotojams.

Po to šv. Cecilijos choras, ve
damas- p-lės Julės Kumpiutės, 
vargonininkes, ir jos *' sesutės 
Helenos, sudaiflaVfr*/ Amerikos 
Himną ir šias dainas: Vilniaus 
Kalneliai, Laisvės Varpas, Pir
myn į kovą, Jau kelias Lietuva 
ir Kam šėrei žirgelį. Pranas 
Staponaitis gi solo smuiką pa
grojo Lietuva Brangi ir Sudiev 
Gimtinė. Tuo apvaikščiojimas 
ir baigėsi.

Publikos buvo pilna Dzendze- 
lėto svetainė.

Rengimo komitetas buvo ben
dras, įvairių sriovių, bet visi 
sutartinai ir gražiai dirbo, kad 
kuogražiausj apvaikščiojimą su
rengti. Komitetan įėjo J. Ka
počius, A. Vasiliauskas, M. Kas
paraitis, A. <5ivas, P. Glebis, A. 
Gečas ir P. Staponaitis, kuris ir 
buvo vakaro vedėjas. Tariu 
širdingiausi ačiū rengimo komi
tetui ir šv. Kazimiero dr-jai už 
Lietuvos ir Amerikos vėliavas, 
kuriomis liko papuošta svetainė.

—Pr. S-tis,

Iš lietuvių gyvenimo 
Kuboje

Kubos saloj lietuvių gyvena 
ne mažai, bet pačiam Havanos 
mieste gyvena tik apie 50 as
menų; bet ir tie patys vienas 
kitą liežuviais plaka. Iš Lietu
vos vis dar atvažiuoja po kele-

TUBBY
SAV, MOM, 

UOVAEK) ųou 
SBT FRECKLES 
Doe£ IT MAKE 
S'OU FEEL 

BUM?

I DOidT THIK)K 
SOZ CHEGTEG,

tą lietuvių. Bet ir tie neran
da sau ramybės. Pavaigšto ke
lias savaites po Havaną, apsi
dairo, pamato, kad čia nėra 
taip, kaip pas tėvą ir kad čia 
duonos be pinigų negausi, tai ir 
traukia pėščias į mainas. čia 
nuo draugų gauna kelis centus 
—iki ąusiranda darbo. Gavęs 
darbo ir pasidaręs keletą centų, 
tuoj pasiunčia į Lietuvą ir dar 
pasigiria, kad Kuboje gerai už
dirbąs, kad gaunąs 5 dolerius į 
8 valandas, kuomet ištikrųjų jis 
teuždirba tik 2 dolerius į dieną. 
Namiškiai gavę tokį laišką pa
sigiria savo sunaus pasisekimu 
ir žiūrėk—jau atvažiuoja iš to 
kaimo 5—6 draugai irgi daug 
pinigų prisilupti mainose. Atva
žiavę gi prakaituoja už du do
lerius ir jeigu kas lieka nuo 
pargyvenimo, tai ir tuos pačius 
skubinasi pragerti. Tokis yra 
Kubos lietuvių gyvenimas.

Kubos lietuviai neturi jokių

draugijų, neturi sueigų ir ma
žai kas skaito laikraščius. Yra 
ir kelios lietuves moterys, bet 
jos su savo žmonėmis ir sueiti 
nenori. Jos gyvena su kuba- 
niečiais, nes jie gerinus jas už
laiko, negu gali užlaikyti lietu
vis. Dauguma jų turi savo vy
rus Amerikoje, kurie irgi duo
da joms šiokią tokią pagelbą, 
tad jos gana gerai verčiasi.

čia randasi viena Lietuvos 
žydė, kuri skaitosi gera advoka
tė, nes už gerus pietus ji paso
dina žmogų į kalėjimą, o jei 
nori išimti, tai jau šimtinę pri- 
seina pakloti. Dabar rengiamės 
ją “deportuoti” į Washingtono 
žemę, nes čia mažai beuždir- 
ba: imigrantų čia mažai, o Ame
rikoj gal daugiau susiras lietu
vių ir rusų...—Havanietis.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

24 Mėnesiai

Imkite be Baimes kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Del išmokėjimo

$129.00

■llllllllllllllllllM^^

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Namų ♦ apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingčfe.

Nemokamas Demonstravimas Namuose
Jei nori pasiklausyti savo namuose, telefonuok Boulevard 4705. Jums bus 
malonu pasiklausyti naujos elektriškai dinamiškos Atwater Kent Radioe be 
jokios prievoles iš jūsų pusės.

Jeigu jus nematot ‘‘Bayer Kryžiaus*' 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirode milionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

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

BAYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis. 

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojamo paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

SIUSKIT PER a

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvos žmonės ir 
taip pataria Lietuvos bankai

Nauja 8 Tūbų Elektriškai Dinamiška
ATWATER KENT RADIO

Nauja 8 tūbų elektriškai dina
miška Atwater Kent Radio Mo
delis 46, galima gauti Karaliaus 
Jokūbo mados kabinete, parody
tam kairėj pusėj, visa su įtaisy
tu Atwater Kent elektriškai di
namišku kalbėtuvu, antena ir ne
mokamu įtaisymu už

$136.25
Be tūbų.

1929 metų Modelis 40, 7 tūbų, visa elektrinė Atwater 
Kent, galima gauti Karaliaus Jokūbo mados kabinete, 
parodytam augščiau, su viskuo, įtaisytu kalbėtuvu, tū
bomis, antena ir nemokamu įtaisymu už

Mes taipgi įgalioti pardavinėti: Majestic, Bosch, Ever- 
ready, R. A. C. Radiolas, Zenith, Freshman, Sparton, 
Colonial, Freed Eisemann.
Musų krautuvė vakarais kasdien atdara iki 9 valandos

Jos. F. BudriK, inc
3417 So. Halsted St. Tel. Boulevard 4705

Ouarantined.'

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj
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POPULERIŠKIAUSIAS PASAULIO RAŠYTOJAS

ATIMA BALSAVIMO TEISES RUSIJOJE

Prieš keletą metų vienas Minnesotos laikraštis 
{smarkiai atakavo kai kuriuos legislaturos narius, ir le

George Bernard Shaw tik-ką pabaigė rašyti naują 
veikalą scenai, “The Apple Cart”, ir dabar ilsisi po dar
bo. Kitos žinios sako, kad jisai sunkiai sergąs, ir pirmą 
kartą jo gyvenime jam esąs pašauktas daktaras. Kai 
Ameriką pasiekė žinia, kad Bernard Shaw yra parašęs 
naują komediją, tai pasipylė kvietimai, kad jisai atvyk
tų į Jungtines Valstijas laikyti prakalbas. Viena New 
Yorko ponia pasiūlė garsiamjam Anglijos rašytojui 
$25,000, kad jisai atvyktų pas ją į svečius į New Yorką, 
papietautų, pasikalbėtų su jos svečiais kokią valandą ir, 
paėmęs laivą, galėtų vėl grįžti į Londoną.

Bet Bernard Shaw visus pasiūlymus keliauti į Ame
riką atmeta. Jisai jau turi 72 metu amžiaus, ir per savo 
gyvenimą yra gavęs daug kvietimų iš Amerikos. Bet jo 
nusistatymas yra nevažiuoti į Ameriką ir už pinigus 
nekalbėti. Sakoma, jį butų galima partraukti į Ameriką 
tiktai tuomet, jei susidarytų čionai panaši organizaci
ja j Anglijos “Fabijonų Draugiją”. Ta draugija yra so- 
cialistiška, bet ji nori įvykinti socializmą palengva, tai
kiu budu. Bernard Shaw yra tos draugijos steigėjas 
(kartu su Webb’ais).

Kasmet jisai tai draugijai laiko eilę paskaitų, ir 
publika grudžiasi į svetainę, kuomet jisai kalba. Kai 
ateina rinkimų kampanija, tai jisai laiko kartais agita
cines prakalbas už Darbo Partijos kandidatus. Iš gy
venančių šiandie rašytojų jisai tur būt yra populeriš- 
kiausias visam pasaulyje.

Diktatūra, anot “Manchester Guardian”, yra dides
nė nelaimė tautai, kaip maras, badas, tvanas arba karas.

Štai naujas pavyzdys, kuris šitą pasakymą patvirti
na. Rusijos diktatoriai (faktinai: diktatorius Stalinas) 
pradėjo dabar atiminėt balsavimo teisę žmonėms, kurie 
dar iki šiol tą tęisę turėjo. Mat, artinasi rinkimai į so
vietus, tai diktatoriui rupi, kad juos ne laimėtų “neišti
kimi” elementai. Kaip praneša Chicagos “Daily News” 
korespondentas iš Maskvos, vienoje tik Maskvoje jau 
tapo atimta balsavimo teisė 70,000 piliečių, ir manoma, 
kad tas skaičius pakils iki 200,000. Kituose miestuose 
daroma tas pat.

Pagrindą atimti žmogui piliečio teisę sudaro, anot 
korespondento, nuožiūra, kad jisai esąs “buržujus”. O 
buržujais pas bolševikus yra laikomi ne tiktai tie, kurie 
turi kapitalo ir samdo darbininkus, bet ir tie, kurie ka
da nors praeityje buvo turtingi arba kurie turėjo seno
joje Rusijoje kokią nors tarnybą.

Dabartinėje sovietų “tvarkoje” netekti balsavimo 
teisės, tai vistiek ką netekti teisės užsidirbti duonos 
kąsnį ir gyventu Balso netekęs žmogus negali pirkti 
maistą iš kooperatyviškų krautuvių, bet turi eiti pas 
privatinius pirklius, kurie ima už viską keturis-penkis 
kartus brangiau. Balso netekęs žmogus yra išmetamas 
iš pigaus buto ir pašalinamas iš dirbtuvės. Kas tokiam 
žmogui lieka tuomet daryti ir kur dėtis?

Balso atėmimu diktatorius Stalinas nori “apvalyti” 
sovietus nuo “trockininkų” ir nuo “buržuazinių elemen
tų”. Tečiaus, kuomet eina šitoks “valymas” visam kraš
te, tai šimtai tūkstančių ir gal net milionai žmonių bus 
pastatyti į kebliausias sąlygas. Ar bus nuostabu, kad 
tie visi beteisiai, skurdui ir badui pasmerktieji žmonės 
galų gale griebsis kokių nors priemonių išgelbėt savo 
gyvybę? I

Štai Amerikoje vienas tik prohibicijos įvedimas kiek 
žmonių pastūmė j neteisėtumo ir kriminalizmo kelią. O 
Rusijos diktatoriai bando atimti milžiniškam skaičiui 
žmonių teisę gyventi ir jie tikisi, kad šitokiu budu bus 
galima apsaugoti kraštą nuo kapitalizmo!

Diktatūra, kaip matome, yra žiauresnis ir kvailes
nis dalykas net ir už pikčiausią despotizmą. Nes despo
tizmas visgi gali laikytis kokių nors įstatymų, kokios 
nors pastovios tvarkos. O diktatorius yra pats sau “įs
tatymas”, ir nė vienas žmogus negali žinoti, kas jo lau
kia ryto. ♦

KOVA DEL SPAUDOS LAISVĖS M1NNESOTOJE

gislatura, keršydama už tai) priėmė įstatymą, kuriuo 
einant galima išimti “indžonkšeną” prieš laikraštį ir jį 
sustabdyt.

Dabar Minnesitos legislaturoje eina kova dėl to 
įstatymo atšaukimo. Galima tiktai palinkėti, kad ji bu
tų sėkminga. Jei tas biaurus įstatymas nebūtų atšauk
tas, tai, kad kokios, ir kitos valstijos imtų pamėgdžioti 
Minnesotą. A
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Įspėjimas Chicagiečiams

Užsisakymo kaina:
Chicago Je — paltui

Metams ---- ---------------_ ---- $8.00
Pusei metų       4.00 
Trims mėnesiams_________  2.00
Dviem mėnesiam_____ ______1.50
Vienam mėnesiui _________ .75

Chicagoj per išneSiotojus:
Viena kopija ----------------------- 8c
Savaitei ...... „.......  18c
Minėsiu! 76c

Suvienytose Valstijose, m Chicagoje, 
paltui

Metama$7.00 
Pusei metų   ____ 8.50 
Trims mėnesiams _________ 1,75
Dviem mėnesiams ..._______ 1.25
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metama  $8.00
Pusei metų — ........................4.0$
Trims mėnesiams_________ 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Kodėl taip šalta? 
♦

Keičiasi Europos klimatas. — 
Rivieroj šalčiau, kaip amži
nos žiemos karalijoj — Gren
landijoj. — Golfštromo šaka 
pasuko į vakarus. — Sudiev 
šiltos vasaros ir lengvos žie
mos! — Artinasi naujas le
dų periodas. — Astronomiš
ki oro atšalimo aiškinimai.

(Laiškas iš New Yorko)

Gauta čionai praneši- kas jį redaguotų?

...Iš tikrų šaltinių patyriau j- 
domių dalykų apie Chicagą ir 
noriu Jums apie tai pranešti, 
kad pasitartumėte su naujie- 
niečiais ir perspėtumėte ktyus 
progresyviškus Chicagos veikė
jus. Lietuvių spaudai Ameri
koje grūmoja pavojus. Brook- 
lyniškis fašistų laikraštis jau 
kramto Smetona pateptus 
‘“sandvičius”. Nustebau, pama
tęs, kad Smetonos tapo storai 
užtepta ir ant “Sandaros” špal- 
tų. Tiesa, kad kituose “S-os” 
puslapiuose dar keliama demo
kratijos obalsiai ir įdėta seno
sios rezoliucijos, pasmerkian
čios naktinį Kauno “pučų”.

Bet štai, kokių “džiaugsmin
gų” žinių buvo gauta pas mus, 
kuomet vienybininkai rengėsi 
prie vasario 16 d. iškilmių (o 
vietiniai S-o veikėjai, nosis nu
leidę, tylėjo arba teisinosi, kad 
“pažangieji” žmonės turį eiti iš 
vieno).
mas, kad ir Chicagoje bus tuo- 
jaus sudarytas bendras visų 
“pažangiųjų” frontas — su fa
šistais. Stengiausi patirti, kaip 
tai įvyko. Ir man papasakojo 
štai ką:

Chicagos konsulas Kalvinaitis 
(Kalvaitis. “N.” Red.) rengia 
su pagelba kai kurių vietinių 
biznierių ir profesionalų, ir su
sitaręs su sandariečių šulu Ko- 
džiu, bankietą ministeriui Balu
čiui vasario 17 d. Bankiete, ži
noma, negaus balso nė vienas 
“trepnas” kalbėtojas, ir tokiu 
budu Balučiui bus puiki proga 
uždrožti per nugarą visiems 
Smetonos priešams (ypatingai 
“N-ms”). Kad demokratijos ša
lininkai negautų išreikšti savo 
nuomonę ir priimti “trepną” re
zoliuciją masmitinge, kurį ren
gė Vilniaus Vadavimo Komite
tas, tai buvo suplanuota part
raukti Balutį į Chicagą diena 
arba dviem anksčiau ir pastatyt 
jį kalbėt Lietuvių Auditorijoje. 
Kodis, kaipo V. V. K. pirminin
kas, apsiėmė tą “sufiksinti”.

Gauta pas mus “bevielinis te
legramas”, kad viskas tenai pa
vyko kuo puikiausiai. Balutis 
kalbės vasario 16 d. Vilniaus 
Vadavimo surengtame mitinge 
prieš kokį tūkstantį žmonių, ir 
kadangi jisai senas čikagietis ir 
moka gabiai pašnekėt, tai pa
kreips minią į Smetonos pusę. 
Paskui bankiete jisai pasakys 
“spyčių” “parinktajai” publikai) 
ir užbaigs Chicagos “užkariavi
mą” O tuo tarpu širvydukas ir 
dentistas Vencius “užkariaus” 
Brooklyną, taip kad dvi didžiau
sios lietuvių kolionijos Ameri
koje jau bus “čystos”. Prie ši
tos progos išgirdau dar vieną 
stebėtiną dalyką ir apie “San
darą”: kad tikimasi už “cash” 
pakreipti ją į “valstybines” vė
žes. Nežinau, ar jau buvo su bo
sais dėl šito reikalo iš anksto 
mėginta susitarti, ar tik buvo 
tokie planai daromi, bet tie, 
kurie pas mus gauna informa
cijas iš “aukštų sferų”, buvo 
pilnai persitikrinę, kad biznis 
pasiseks.

Gaila, kad jau buvo per vėlu 
apie tai Jums pranešti, ir man 
nieko daugiaus nebeliko, kaip 
tiktai laukti ir žiūrėti, kas iŠ to 
visko išeis. Kai pamačiau “San
daroje” ant pirmo puslapio Ba
lutį su Dr. Zimontu, tai pamis- 
lijau: Na, tai viskas pasitvirti
na! Su vienu artimu draugu kal
bėjomės, ar tik nekils “karas” 
Lietuvių Auditorijoje, kai fašis
tai ims Balučiui ploti, o priešin
goji puse švilpti. Grigaitis visa
da būdavo kalbėtojas Vilniaus

Vadavimo mitinguose; kažin, ar 
jam publika daugiau pritars, ar 
Balučiui? Aš bijojau, kad fašis
tai gal bus susiorganizavę ir 
iššauks muštynes svetainėje...

Paskui ateina “Naujienos” ir 
žiuriu: rezoliucija ant pirmo 
puslapio! Reikalauja demokra
tijos ir laisvės Lietuvai. Pasvei
kinimas Griniui —»one Smeto
nai. Hurrei! Chicaga dar neuž
kariauta. Įsiskaitęs, visai nusi
raminau. Tik pustuzinis fašiz
mui paplojo iš visos didelės mi
nios ; o kadangi fašistai iš anks
to rengėsi prie didelio “šturmo”, 
tai mobilizacijos pasekmės pasi
rodė labai mizernos.

Dabar girdžiu, kad ir minis- 
terio biznis su “Sandara” neiš
degė. Kai Kodžiūi nepasisekė 
įkišt Vilniaus Vadavimo Komi
tetą į Smetonos puodą, tai labai 
nupuolė dvasia ir kitų sanda
riečių šulų. Iš “žymesniųjų” 
sandariečių tik Kodis ir dveje
tas Bridgeporto profesionalų su
tiko keisti organo pakraipą, bet 

Ištraukė iš
kanapių Tuliuką — tai ir vis
kas. Chicagoje, kaip man sakė, 
maišosi pora leitenantų, kurie 
gauna algas iš Smetonos, bet 
jie nemoka rašyt. Balutis esąs 
labai nusivylęs, kad inteligen
tai sandariečiai nepadarė “rim
tos” įtakos į paprastuosius savo 
partijos narius. Jisai ketina nu
moti ranka į juos, ir tokiu bū
du “cash” tuo tarpu pasiliks ne
išleistas ir gal didesne porcija 
teks Brooklyno fašistų organui. 
Vienur “nelaimė”, kitur džiaugs
mas, į '

Tai tiek galiu Jums šį kartą 
pranešti. Bet gal Jus esate ge
riau už mane painformuoti apie 
tą “aukštąją politiką”; jei taip, 
tai atleiskite, kad gaišinu Jūsų 
laiką. Bet vjąfiek man rodosi, 
kad tai yra svarbus reikalas ir 
demokratiškos visuomenės vei
kėjai turėtų jį apsvarstyti. At
rodo dalykas baisiai prastas, ka
da smetonininkai bando šitokiu 
budu paimti į savo rankas ame
rikiečių spaudą ir organizacijas. 
Iki šiol tik bolševizmas demora
lizuodavo musų laikraštininkus 
ir veikėjus; dabar jau ima ko
rupciją skleisti ir fašizmas. Lai
kas musų visuomenei apsižiū
rėti ir...

MARGUMYNAI
Pereitais metais Illinois vals

tijoj gaisras sunaikino 4,700 
akrų miško. x

* * *
Prof. Ernst Friedberger, vo

kiečių mokslininkas, sako, jog 
žmonės, kurie nori pasidaryti 
sunkesni, privalo valgyti mažai 
virintą maistą. Gerai išvirtas 
arba iškeptas maistas, taip sa
kant, neeina į kūną. Iš kitos 
pusės, žalias arba tik truputį 
virtas maistas prideda žmogui 
svorį.

Antis, kuri priklauso anglui 
II. S. Maxwell, sumušė rekor
dą: per metus ji padėjo 357 
kiaušinius.

* * *
Dr. Kari Seideb Vienos uni

versiteto profesorius, skelbia 
surądęs būdą, kaip apsaugoti 
pieną nuo surugimo. Tas bū
das —. tai radio bangos. Radio 
bangos užmuša bakterijas, ir 
pienas nesurūgsta per tris ar 
net keturias savaites.

“Radio pienas” yra pagami
namas porleidžiant per jį radio 
bangas. Pieno skonis nuo to nei 
kiek nepersimainąs.

t

Ne, šilta buvo šiemet vasara 
Lietuvoje. Bet dar šaltesnė už
stojo žiema. Tokių šalčių, kaip 
kad buvo sausio mėn. pabaigoj 
ir vasario mėn. pradžioje, ir 
seniai nebeatmena. Užtenka 
nurodyti, kad vasario 4 d. Eže- 
rėnų apskrity tie šalčiai pasie
kė 33°.

Tačiau šalta ne tik Lietuvoj. 
Iš visų kraštų pareina žinios, 
kad šiemet žiema kaž kokia 
nepaprasta. Maskvoj šalčiai 
pasiekė 45°. Suomijoj kai ku
riose vietose net 47°. Estijoj 
ir Latvijoj šalčiai maž daug to
kie, kaip pas mus. Centrali- 
nėje Europoj kai kur šilčiau, 
kai kur net šalčiau. Tačiau, 
kas yra įdomiausia, tai kad 
žiema parodė šiemet dantis pie
tų kraštuose. Pav., Graikijoj 
šalčiai pasiekė 23°, Italijoj už
šalo upės, iškrito gilus sniegas, 
ir net Rivieroj, kur niekas žie
mos nėra matęs, šiemet kuror- 
tininkai turi progos pasičiuži- 
nėti ant ledo ir pasivažinėti ro
gėmis.

Greta didelių šalčių visoj Eu
ropoj, Atlantiko vandenyno 
šiaurėje nepaprastai šilta. Gau
tomis iš Grenlandijos ir Islan
dijos žiniomis, ten sausio mėn. 
buvo lig 10° šilimos. Ledai ir 
sniegai, kurie tose salose laiko
si net vasarą, pradėjo sparčiai 
tirpti.

Iš viso žiemos vaizdo gau
nasi įspūdžio, kad vadinamas 
“šalčių ašigalis”, esąs Sibire, 
kokie 3(X> klm. į šiaurę nuo Ja- 
kutsko miesto, persikėlė iš Azi
jos į šiąpus Uralo Kalnų, pasi- 
stumėdamas be to žymiai į pie 
tus.

Del to, metereologams ten
ka dabar nemaža laužyti galvą, 
kad šį reiškinį išaiškintų. Pa
sirodo, kad mokslas apie orą 
dar nėra užtektinai apsiginkla
vęs tyrimų daviniais, kad galė
tų tiksliai atsakyti į klausimą, 
kodėl šiemet Europoj tokie di
deli šalčiai. Meteorologams ten
ka čia griebtis įvairių aiškini
mų, kurių svarbiausius čia ir 
patieksime.

Kaip yra žinoma, Vakarų ir 
šiaurės — Vakarų Europoje 
oras paeina daugiausiai nuo šil
tos Atlantiko srovės, vadina
mos GolfŠtromu, šioji srovė, ei
dama nuo tropikų, neša pro 
Europos krantus šiltą vandenį 
ir tuo budu veikia visą arti
mesnių kraštų klimatą. Vanduo 
tik pamažu atvėsta. Todėl Golf
štromo įtaka jaučiasi ne tik 
Prancūzijos pakrantėje, bet dar 
abiau Norvegijoje. Apskaičiuo
ta, kad jeigu nebūtų Golfštro
mo, tai vidutinė temperatūra 
Ispanijoj ir Portugalijoj butų 
dviem laipsniais žemesnė. Pran
cūzijoj — 4 laipsniais, Angli
joj — 5—8 laipsniais ir Nor
vegijoje net 8 — 10 laipsniais 
žemesnė, negu kad dabar yra. 
Be to, Golfštromas žymiai su
mažina skirtumą tarp aukš
čiausios ir , žemiausios tempera
tūros, žiemą sušildydamas orą, 
o per vasaros kaitras — vėsin
damas. Didžiausios įtakos turi 
Golfštromas taip pat į debe
suotumą ir kritulių kiekį. Kiek
vienas žino, kad vakarų vėjai 
pas mus dažniausiai neša lie
tų, o žiemą — atodrėkį.

Turint Golfštromui tokios di
delės įtakos į musų kraštų orą, 
visai natūralūs dalykas yra ieš
koti šalčių priežasties pirmiau
siai Golfštromo krypties pasi
keitime. Ne vienam, tur būt, 
teko girdėti, kad Amerikos in

mų sluoksnių vis didesnį atša
limų, žemės atmosferos sąstato 

žinieriai buvo išgalvoję net bu- pakitėjimą, etc. etc. Kiekviena

dą dirbtinai pakreipti' Golfštro
mo srovę į Amerikos krantus. 
Nuo to Amerikos oras turėjęs 
butų kokia 10 laipsnių atšilti, 
kas labai teigiamai atsilieptų į 
Visa krašto ūkį. Tačiau Euro
pa, netekus Golfštromo, tiek 
pat atšaltų, netektų daugelio 
sąlygų, būtinų jos ekonominiam 
augimui. Del to Europa su to
kiu Amerikos sumanymu jokiu 
budu sutikti negali.

Tačiau tai, ko nepadarė 
žmogaus rankos, gal yra pada
riusi pati gamta? Gal 1928 me
tais, kurie buvo labai gausus 
visokiais žemės drebėjimais, 
ugniakalnių išsiveržimais ir t.t., 
gal tais metais kur nors pakilo 
Atlantiko dugnas ir Golfštromo 
Srovę kitaip perskėlė, arba da
vė jai visai naują kryptį? šioji 
mintis suįdomino dabar tiek 
metereologus tiek geologus.

Apskaičiuota, kad nedidelio 
Golfštromo srovės pakrypimo 
užtenka tam, kad pasireikštų 
žymios permainos or-e. Ir štai 
žinios iš Oslo, Norvegijos sos
tinės, šį nesmagų spėjimą jau 
patvirtina. Plaukiojantieji At
lantiko vandenynu Norvegijos 
laivai jau kurį laiką yra paste
bėję, kad viena Golfštromo sro
vės šaka yra pakeitusi savo 
kryptį. Būtent, vietoje to, kad 
eitų į rytus, prie Europos kran
tų, kaip kad ligi šiol yra buvę, 
šioji šaka dabar yra pasisukusi 
į vakarus. Norvegų metereo- 
logai yra linkę šituo Golfštro
mo srovės pasikreipimu aiškin
ti vykstančias dabar oro per
mainas Europoje. Jų manymu, 
pasukus vienai Golfštromo ša
kai į vakarus, ties Europa ma
žėja šilto oro masės, jos nega
li daugiau atlaikyti einančių iš 
rytų šalto oro srovių, ir tuo su
keliamas bendras oro atšali
mas. Iš kitos pusės Golfštromo 
srovės pakrypimu į vakarus 
lengvai yra išaiškinamas* oro 
atšilimas Grenlandijoj.

Nesunku yra suprasti, kad 
toks aiškinimas piešia mums 
labai nemalonias perspektyvas 
ateičiai. Jeigu jis pasitvirtintų,
— o tam yra rimto pagrindo,
— tai iki naujas požeminių jė
gų veikimas vėl iškels Atlanti
ko dugną ir vėl pasuks Golf
štromo srovę į rytus, mes ne
turėsime daugiau nei šiltų va
sarų nei lengvų žiemų. Atvirkš
čiai, ateity reikia laukti dar di
desnių šalčių.

Nėra linksmesnis nei kitas 
šalčių aiškinimas, kurį rišama 
su vadinamais ledų periodais. 
Mokslas yra nustatęs, kad lai
kotarpis tarp ledų periodų, ant 
žemės siekia maž daug 50,000 
metų. Iš kitos pusės yra taip 
pat nustatyta, kad nuo pasku
tinio ledų periodo yra jau pra
ėję 30,000 metų. Vadinasi, mes 
artinamės prie sekamo ledų pe
riodo. Ilgų metų tyrinėjimai 
yra parodę, kad kalnų viršūnė
se, kur kitą syk buvo miškai, 
dabar jau teauga krūmai ir žo
lės. Vadinasi, oras pamažu vė
sta. Praeis dar keli tūkstan
čiai metų — ir Europa vėl pra
dės apsikloti ledais, šiaurės 
ledynų tyrinėjimai parodė, kad 
nors ir nežymiai, bet šių ledy
nų siena slenka pamažu į pie
tus.

Suprantama, kad šitoks oro 
atšalimo aiškinimas žada po ke
lių tūkstančių metų mus visai 
palaidoti po ledais. Prieš Šią 
nemalonią perspektyvą pasilie
ka tik viltis, kad per kelis tūk
stančius metų žmogus išmoks 
tarpyti ledynus ir nugalės šioj 
srity gamtą.

Kitokie oro atšalimo aiškini
mai yra mažiau pagrįsti, čia 
galima paminėti tokius “astro
nomiškus” aiškinimus, kaip 
saulės radiacijos “mažėjimą”, 
saulės dėmių įtaką, žemės ašies 
pakrypimą, žemės orbitos pa
kitėjimą, etc., arba “geologiš
kus”, kaip pav.; žemės viduri-

nurodytų priežasčių, jeigu jos 
veikimas ir butų įrodytas, tik 
maža dalimi gali pateisinti vy
kstančias oro permainas. Del 
to į smulkesnę jų apžvalgą ne
sigilinsime. [“L. ž.”]

ĮVAIRENYBĖS
DABAR ŽMONĖS ILGIAU 

GYVENA

Dažnai girdime pasakojant, 
kad senovėje žmonės daug il
giau gyvendavo. Bet tas netie
sa. Tik pasaka. Ir klaidinga 
pasaka. Vienas mokslininkas 
prof. Todas pasiremdamas pas
kutinio dešimtmečio mirtingu
mo statistikos daviniais nusta
tė, kad daugiau miršta sulaukę 
60—70 metų iš 1,000 apie 20 
asmenų. 23—25 m. iš 1,000 apie 
8 ir 8 metų iš 1,000 apie 2.

Visai kitaip buvo senovėj. 
Prof. Todas ištyrė daugelį pa
minklų Romos, šiaur. Afrikos 
ir Ispanijos kapinėse. Neskai
tant palaidotų žuvusių karių, 
šiaip daugiausia žmonių mirda
vo 44—48 metų amžiaus. Norė
damas išaiškinti, kaip buvo ži
loje senovėje, tyrinėjo prieš 8 
ar 10 tukst. metų žmones. Jis 
išaiškino, kad tais laikais žmo
nės mirdavo 30—35 metų am
žiaus.

Iš savo tyrinėjimų jis daro iš
vadą, pasiremdamas rimtais 
daviniais, kad šiais laikais žmo
nės gyvena ilgiau, kaip seno
vėj ir net priešistorinais laikais. 
Tas suprantama kodėl. Medici
nos mokslas padarė didelę pa
žanga, galima jau sėkmingai 
kovoti su įvairiomis užkrečia
momis ligomis. Nežiūrint blogų 
gyvenimo sąlygų šiais laikais 
žmonės, kurie tik rūpinasi, gali 
gyventi ilgesnį laiką kaip seno
vėj.

Klaidos atitaisymas
Prie rašto Lietuvos Rėmimas 

ant antrojo lapo—žemai ketvir
toje eilutėje tra parašyta:

Jei tautiška-demokratiška-lie- 
tuviška, tai gerai, bet, etc.

Turėtų būti: Jei kokia tech
nikos ar amatų mokykla, tai ge
rai, bet, etc.

—P. Mikolainis.

Sol Ellis & 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 130

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8500

G.. . .. G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

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

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

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldicniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p.
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Penktadienis, kovo 1, 1929 NAUJIENOS, Chicago, Iii.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Town of Lake
Visa draugija įstojo Susivieniji- 

man Lietuvių Amerikoje

Town oi l^tke Lietuvos Did
vyrių draugija, turinti 45 na
rius ir turto su virš $1,300, va
sario 27 dieną nutarė vienu bal
su prisidėti prie Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje. Dauguma 
narių jau išpildė aplikacijas- 
Lietuvos Didvyrių draugijos na
riai didžiumoje yra jauni vy
rai.

ši draugija įstojo į SLA. 122 
kuopą, Town of Laike apie] i n- 
kėje, per pasidarijavimą orga
nizatoriaus p. A. Žuko.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Imtinus dėl taksų ant 
gasolino

Springfielde, legislaturoj, šiuo 
laiku eina smarkios imtynės dėl 
gubernatoriaus JSmmersono pa
tiekto biliaus, kad butų uždėtos 
taksos po 3 centus ant kiekvie
no galiono gasolino, perkamo 
autams.

iŠ Chicagos butlegerių karalių 
Caponę. Caponę išvažiavo į Flo
ridą. Dabar federaliai agentai 
nusitarė pargabenti Caponę Chi
cagon. Jie nori klausinėti Ca
ponę ryšy su nugalabijimu sep
tynių vyrų iš Morano gengės ir 
dėl slot mašinų.

133 gengės, o 53 
policininkai

“Daily Journal” bendradarbis 
nurodo, kad West Chicago Avė. 
policijos distrikte esama 133 
gengių. Tuo gi tarpu policijos 
stotis teturinti tik 53 policinin
kus ir detektyvus.

Cicero

Vaikiščias smuikinin
kas Chicagoj

Chicagon atvyko 12 metų 
smuikininkas, Yehudi Menuhin. 
Pirmu kartu savo gyvenime ji
sai pasirodė publikai kaip smui
kininkas būdamas 4 metų am
žiaus. Jo debiutas su San Fran- 
cisco simfonijos orkestru buvo, 
kai jis turėjo 7 metus. Dabar 
vaikiščias jau 12 metų.

Areštuota 18 moterų
Policija užpuolė butą namų 

1413 E. 63rd St. Suėmė 18 mo
teriškių, kurios buvo susirinku
sios čia arklių lenktynėms lai- 
žybas dėti.

PRANEŠIMAI

Cicero Lietuvių Raudonos Rožės 
Pašelpos Kliubas laikys mėnesinį 
susirinkimą penktadieny, kovo 1 d., 
Lukštus 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
tą. Be to yra daug naujų dalykų. 
Taip pat kviečiami užsimokėti mo
kesnius. —Ben. Tumavich, rašt.

Roseland.—L. D. K. Vytauto Drau
gijos No. 2 susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, Kovo 3 d., 2 vai. po pietų, 
K. Strumilo svet. šis susirinkimas 
labai svarbus, yra daug svarbių da
lykų, kūne bus svarstomi. Visi na
riai dalyvaukite susirinkime, taipgi 
užsimokėkit užvilktas mokestis, kad 
neliktumėt suspenduoti.

—J. Kirkus, Rašt.

W. Pullman.—West Pullman Lie
tuvių Pašalpinio Kliubo susirinkimas 
jvyks nedėlioj, Kovo 3 d., kaip 2 
vai. po pietų, paprastoj vietoj. Tu
rime daug ir labai svarbių reikalų 
apkalbėjimui, todėl visi kliubiečiai 
dalyvaukite.

—K. Statkus, Sekr.

Wcst Pullman.—S. L. A. 55 kp. 
susirinkiihas jvyks subatoj, Kovo 2 
d., kaip 7 vai. vak., A. Statkaus 
svetainėj, 722 W. 120th St. Nariai 
skaitlingai prašomi dalyvauti ir ne
pamiršti atsinešti pinigų užsimokė
jimui užvilktų mokesčių.

—K. Statkus, Sekr.

Bridgeport.,—Siniuno Daukanto DrJ 
ja laikys mėnesini susivinkimą sek
madieny, Kovo 8-čią dieną šių me
tų, 12 vai. dieną, Chicagos Lietuvių 
Auditorium svet., 3133 So. Halsted 
St. Nariai būtinai malonėkite atsi
lankyti, nes yra naujų reikalu svar
stymui. Taipgi privalote apsimokė
ti savo mokesčius j draugiją.

—P. K., Nut. Rašt.

18-tos Gatves.—S. L. A. 129 kp. 
susirinkimas įvyks nedėlioj, Kovo 
3 d., Chernausko Svetainėj, 1900 So. 
Union Avė., pradžia 2 vai. po pietų. 
Visi nariai dalyvaukite susirinkime, 
nes yra svarbus ir nekuriu yra už
vilktos mokestis. Turite užsimokėti.

—Kviečia Valdyba.

Repeticijos Dramatiško Ratelio 
Audra Giedroje atsibus šiandie, Kovo 
1-mą, 8 vai. vakare, Meldažio sve
tainėj. Visi lošėjai turi pribūti į re
peticiją į laiką.

—V. Pačkauskas.

Lietuvių Moterų Draugijos “Ap- 
švieta” mėnesinis susirinkimas jvyks 
sekmadieny, Kovo 3 d., 2 vai. po 
pietų, IVJark White Sųuare Parko 
knygyne, prie Halsted ir 30-tos gat
vių. Visos narės susirinkite laiku.

—Sekretorė.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks penk
tadieny, Kovo-March 1-mą, 1929 m., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 

‘So. Halsted St., 7:30 vai. vakare.
—Ad. Kaulakis, Rašt.

LietuviaiGydytojai
Rez. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tėl. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir chirurgas

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

TASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street >

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 2830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

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

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

Pas mumis ne kokios naujie
nos. Pirmadienį, ryte, su baž
nytinėmis apeigomis išlydėta į 
kapines jauna moteris, Zuzana 
Kipšienė. Paliko nubudusį vy
rą Kazimierą, kuris yra plačiai 
žinomas Chicagos lietuviams, 
ypatingai joniškiečių tarpe. Bet 
į laidotuves susirinko ne dau
giausia žmonių. Kai kurio, gir
dėjau, nepatenkinti bažnytinė
mis ceremonijomis. Bet tai ne
privalėtų turėti taip didelės ver
tės. Laidotuvės, vestuvės, kri
kštynos yra privatis žmonių 
reikalas. Tokiu budu pašali
niams žmonėms nereikėtų į tai 
kištis.

Labai prastą įspūdį daro kai 
kurių žmonių elgęsis, ypačiai 
kai jie pasirodo viešai. Gyve
name civilizuotoje šalyje. Nuo
lat kalbame apie “civilizaciją”. 
Bet, deja, atsiranda tokių, kurie 
užauga ir praplinka, o vis pasi
lieka vaikučiai. Aš sakiau ir 
sakysiu: kur •esi, taip ir elgkis 
—jei esi linksmoj draugijoj, tai 
linksminkis, bet jeigu patekai 
ten, kur baikoms ne vieta, tai 
užsilaikyk taip, kaip reikalauja 
valanda.

Laidotuvių pradžia — iš na
mų bažnyčion—buvo graži. Bet 
vėliau išrodė, kad kunigas ne
susitaikė su vargonininku. Tai 
darė ne labai malonų įspūdį.

Prie bažnyčios nutraukė pa
veikslus p. Pučkorius, kuris bu
vo fotografu Ciceroje keletą 
metų.—Ciceronas.

Nori atgabenti Chica
gon Caponę

Buvo laikas, kad Chicagos po
licija, galinta sakyti, vijo lauk

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.

pras jo darbą ir parems jį 
skaitlingai atsilankydami į pa
rengimą. Jonais Sankunas yra 
užsitarnavęs nors menką ak
menį ant savo kapo. Jis dirbo 
daugiau kaip dešimt metų Chi
cagos lietuvių scenai, būdamas 
gabus vaidintojas, gal būt žy
miausias musų scenos žvaigž
dė; jisai yra suteikęs ne vieną 
malonią mums valandą; gal būt 
liūdnoje valandoje ne vienam 
musų išspaudęs ašarą.

Dirbdamas teatrui, užmiršo 
jisai pasirūpinti savim. Todėl, 
gerbiamieji, pasi r lipinkime mes 
pažymėti jo kapą nors nebran
giu akmeniu. O tai padarysime 
atsilankydami patys į minėtą 
vakarą ir atsivesdami kartu 
draugus.

Biletus šiam vakarui iš anks
to galima gauti pas Dramatiš
ko Ratelio narius. —Ratelietė.

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
dęs aplikacijas įstojimui į kliubą 
malonėkite laiku pribūti, nes ran
dasi daug svarbių dalykų aptarimui.

S. Kunevičius, rast.
- ----------------- f

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.

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

Specialistas gydyme chroniškų ir naujų U- 
^ų. Jei kiti negalėjo Jumis išgydyti, atsilan
kyki! pas mane. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligą ir jei aš apst
irusiu jus gydyti, sveikata Jums sugryS. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išūgzainiuavlmo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių. ’ 

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

nuo 10 ryt'* iki 1 po pietų.

Universal Rcstaurant
Musų virtįeniai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A, NORKUS, aav

| 750 West f

r
Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Telephone Victory 1115
CHICAGO. ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
lau 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.

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS SPECIALISTAS

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

3265 So. Halsted St.

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

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.

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

Telefonas Boulevard 7820
Rez., 6641 South Albany Avenue

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

Phone Canal 6222

Bankietas
Chicagoje, manau, turime ne 

vieną Kazimierą. Bet gal būt 
plačiausia žinomas chicagie- 
ciams Kazimieras yra — Ka
zimieras Suromskis, realestati- 
ninkas, automobilių pardavinė
tojas ir Justice Parko savinin
kas.

Jei neklystu, jo varduvių die
na čia pat. Kadangi maldakny
gės su savim neturiu, tai tikrai 
nežinau, kada ta diena išpuola. 
Bet ve ką žinau: ateinanti sek
madienį Justice Parko darže, 
Justice, III., rengiamas yra ban
kietas musų Kazimiero vardu
vėms paminėti. 'Likimas turėti 
ir laukiama daug svečių. Iš 
žmonių, kurie veikiausia šeimi
ninkaus bankiete, teko patirti, 
kad daroma viskas, idant ban
kietas butų tikrai šaunus ir kad 
svečiai butų visi patenkinti.

‘ Report.

Dramatiško Ratelio 
vakaras

Kovo 10 dieną, Meldažio svet., 
Dramatiškas Ratelis rengia va
karą su vaidinimu labai juokin
gos komedijos “Audra Giedro
je.” Vakaro pelnas eis pamink
lui pastatyti ant nabašninko 
Jono Šaukimo kapo. Kaip ma
tote, vakaras rengiamas lab-1 
dalingu liksiu.

taigi Dramatiškas Ratelis ti
kisi, kad Chicagos lietuviai su-

KŪDIKIS NEINA SVARU- 
MON? DABOK JO 

VIRŠKINIMĄ

Kūdikiai negali eiti svaru- 
mon, jei rūgstančios atmatos* 
užkemša žarneles, padarydamos 
gasų, kas gimdo dieglius, kon- 
stipaciją ir nesmagumus. Tik 
pabandyk daktarų patariamą 
būdą, jį žino ir milionai motinų 
ir pamatysite kaip jūsų kūdi
kis pagerbs. Keli lašai grynų 
augalų nekenksmingos Flet- 
cher’s Castoria į valandėlę pa
darys neramų, karščiojantį kū
dikį ar vaiką kuosmagiausį. Ke
lios dozos ir jis gerai virškins, 
ir eis normaliai svarumon. Kad 
gauti tikrą Castoria, žiūrėk 
Fletcher parašo ant pakelio.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
rpAI yra piuku jeigu gali taip 
L J padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tani žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas* ir jums.

Litterine, dantų tepalas, valo 
dantie nauju budu. Musu che- 

. raikai pagalios surado sustata 
kurs iltikro šveičia nedrasky
damas dantų amale* — tas sun
kus uždarinis pagalios kapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambert P bar macai Cp^ Saint 
Lovis, U. S. A.

JONAS STRIPEIKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 28 dieną, 11 valandą 
ryte, 1929 m., sulaukęs 50 me
tu amžiaus, gimęs Kruopų vai., 
Vestučų kaimas. Amerikoj iš
gyveno 27 metus. Paliko dide
liame nuliudime brolienę Jievą 
Stripeikienę, o Lietuvoj 2 sese
ris ir švotreriai. Kūnas pašar
votas, randasi 113—25th Avė., 
Belhvood, III.

Laidotuvės jvyks Panedėly, 
Kovo 4 dieną, 10 vaį. ryto 
iš namu i Mt. Carmcl, Melrose 
Park, III. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Mt. Carmel 
kapines.

Visi A. A. Jono Stripeiko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Brolienė ir Gimines.

JUOZAPAS MOCKUS

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich
Lietuvis eraborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted SU 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. LACHAVICZ

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 25 dieną, 3:35 valandą 
ryte, 1929 m., 'Sulaukęs 45 me
tų amžiaus, gimęs Tauragės 
ap., Kaltinėnų parap., Gaidenų 
kaime. Amerikoj išgyveno 30 
m. Paliko dideliame nuliudime 
moterį Oną, po tėvais Arčailę, 
3 dukteris — Oną, Heleną ir 
Marijoną, sūnų Juozapą, 2 žen
tus—J. Latožą ir A. Chuprins- 
ką, 2 brolių — Stanislovą ir 
Pranciškų ir gimines, o Lietu- . 
vo.j motinėlę Agotą, seserį . 
Paulina Vaičekauskienę. Kūnas 
pašarvotas, randasi 716 W. 17 
Plane.

Laidotuves įvyks panedėly, 
kovo 4 dieną, 8 vai. ryte iš na
mų i Dievo Apveizdos parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Mockaus 
giminės, draugai ir nažistami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Dukterys, Sunūs, 
Žentai, Broliai ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią 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

ŽMOGAUS 
AKIS

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Rcpublic 7868 
CHICAGO, ILL.

K. GUGIS
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. Bęplevard 1310
Vai.: nuo G iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

. CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

s
3241 South Halsted Street

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

Pėtnyčios.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Milwaukee Avė.

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

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sis 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

Lietuvis Graboriug ir 
Balsamuotojas

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotu
vėse kuopigiausiai 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganėdin
ti.
R uos a vai t 2515-2516

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

G R AB ORI U S CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

8238 8. Halsted St.
Tel. Victory 4088

BUT K U S
VNDERTAKING (JO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, 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 Avg. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenvvood 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 vakaro

Phone Boulevard 8483
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.

A. MONTVID, M. D.
1579 Miiwaukee Avenue, Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.

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

Namų telefonas Brunsvvick 0b97 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Įvairus gydytojai

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 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. dieną

Phone Midway 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 St., Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 yak. 
Nedėliumis ir sventad. 10—12 dięną

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 
zTel. Central 6390. Vai. 9—4. 
Rezidencija 6158 S. Talman Ar

Tel. Prospect 8525.

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.
Pullman 5950



NAUJIENOS

Brighton Park
Iš Lietuvių Keistučio pašaipi n io 

kliubo

K'liulbas neteko saivo iždinin
ko, Antano Oshell, kuris tapo 
palaidotas vasario 21 d. Tau
tiškose kapinėse. Kaip papras
tai. laidotuvės buvo liūdnos, 
nes, žinoma, įvyksta nejufukus 
momentas, kuomet mylimas šei
mynos narys turi išsiskirti am
žinai iš savųjų tarpo.

Aa. Antano Oshell laidotu
vės buvo liūdnos, bet gražias. 
Daug puikių gyvų gėlių vaini
kų papuošė jo karstą, o ypata- 
tingai gražus vainikai buvo 
draugijų, kurioms A. Oshell 
prikalusi*, lai yra, Chicagos Lie
tuvių Draugijos Savitarpines 
Pašal{>os (iš North Sidės) ir 
Lietuvių Keistučio Pašalpinio 
Kliubo. šios draugijos taipjau 
davė po tris grabnešius ir grab- 
nešiams automobilį palydėti ve
lionį į kapines.

Nežinau kaip kitos draugijos 
pasirodo. Bet Lietuvių Keistu
čio Pašalpinis Kliubas, kaip aa. 
Oshellui, taip lygiai ir kitiems 
savo nariams, kurie sirgo ar 
mirė, teikė ir teikia gerinusį 
patarnavimą, o tai dėl to, kad 
Keistučio kliubas yra tvirta 
pašalpinė organizacija, turinti 
daug narių ir nemažai kapitalo 
(apie penktus tuksiančius dole
rių). Suprantama, didelei orga
nizacijai savo konstitucinius 
dėsnius įvykinti yra lengviau, 
ne kad mažai.

Pereitame susirinkime, kuris 
įvyko vasario 3-čią dieną, prie 
Keistučio kliubo prisirašė 15 
naujų narių — 12 vyrų ir 3 
moterys. Tai puikus dalykas- 
Ir kuomet kili k Ii ubai nyksta 
nariais ir finansais, tai mūsiš
kis Keistučio kliubas auga kaip 
ant mielių. Ir, manau, nesu
klysiu tikėdamasis, kad galima 
laukti, joge i laikui bėgant visi 
šios apieliknės lietuviai ir lietu
vaitės pataps Kęstučio kliubo 
narias ir narėmis. Ir tatai iš
eis visų naudai, kuomet galė
sime kalbėtis apie susi šelpimo 
reikalus.

Sekantis Keistučio Kliubo su
sirinkimais įvyks ateinantį sek
madienį, kovo 3 dieną, Mc
Kinley Park svetainėje lygiai 
1-mą vai. po pietų. Nariai yra 
prašomi skaitlingai atsilankyti, 
nes be kitų svarbių dalykų dar 
turėsime išrinkti iždininką. 
Daug natrių yra užvilkę mokes
nius kliubui. Taigi šiame susi
rinkime jie turi būtinai sumo
kėti. O jeigu nesumokės, tai 
bus suspenduoti nuo gavimo 
pašalpos ir kitokių privlegjų.

Kurie nėra Keistučio kliubo 
nariai, tai prašomi atsilankyti 
j šį susirinkimą, idant prisira
šius. Įstojimo mokestis labai 
maža. Į kliubą 
amžiuje nuo 16 
taip vyrai, kaip 
gi nepamirškite,
mas įvyksta ateinanti sekma
dienį, kovo 3 dieną, McKinley 
Parko svetainėje. —Antanas Ju- 
sas, koresp., 395$ Archer Avė., 
t ei. Lafayette 7819.

busite priimti 
iki 45 metų, 

moterys. Tai- 
kad susirinki-

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

You rE/eS
Night and Moming to kcep 
them Clean, Clear and Healthy 

Write for Free "Eye Care” 
or “Eye Beauty” Book

Marine Co..De,t. II. S.,9 B. OkioSuChicngo

Chicagietis buvo iš 
važiavęs Šarkio kum 

štynių pažiūrėti
Ar dalu# lietuvių važiavo į 

Floridą pažiūrėti Sharkey-Strib- 
ling kumštynių — nežinau. Bet 
teko nugirsti, kad vienas cluca- 
gietis tai tikrai matė jds. Tas 
chicagietis yra Univresal State 
banko 
Elias.

prezidentas, p. J. J.
Rep.

S
Jack

PORTAS
Sharkey nugalėjo 
Striblingą

kal
iai' 

die-

semi 
jis nega-

Stribling
.Jis ėmė

Vasario 27 d., Miami Beach, 
Floridoj, įvyko bokso rungty
nės tarp Jack Sharkey-Žukaus- 
ko ir Striblimgo. Rungtynės su
traukė apie 35,(>(K> žmonių, ku
rie sumokėjo $100,0(X>. Shar
key gavo $100,000, o Stribling

$60,000. Apmokėjus išlaidas, 
promotoriams liko $150,000. 
Vadinasi, finansiniu atžvilgiu 
rungtynės pilnai nusisekė.

Daugelis bokso žinovų iš 
no pranašavo, kad Sharkey 
mes. Ačiū tam, paskutinę
na “betai” už Sharkey stovėjo 
8 prieš 5. Ir tie, kurie pasirin
ko Sharkey, šiandie tryna del
nus ir skaito laimėtus “belus.”

Rungtynės nebuvo per daug 
gyvos, kadangi tiek vienas, tiek 
kitas kontestantas labai atsar
giai boksavosi. Stribling ket
virtame ir devyntame raunde 
gan smarkiai užvažiavo savo 
oponentui. Tie smūgiai kiek su
kratė Sharkey, bet ištiesti jį 
ant mat rašo neįstengė.

Sliarkey, kaip sako James J. 
Corbett, buvusis pasaulinis bok
so čempionas, laimėjo rungty
nes dėl to, kad jis yra geres
nis boksininkas ir turi daugiau 
patyrimo. Tą patyrimą jis įga^ 
vo rungtynėse * su Dempsey, 
Wills, Heeney ir kitais žymintis 
boksininkais. Tuo tarpu Strib- 
Inig, taip sakant, praktikavosi 
su trečiaeiliais l>oksininkais. 
Tad susidūręs su tokiu 
vilku,” kaip Shaikey, 
Įėjo atsilaikyti.

Iki penkto ralundo 
pasirodė labai gerai,
viršų. Bet Sharkey suprato sa
vo oponento kumštynių stilių ir 
ėmė varyti Striblingą prie “pa
karos”. Rungtynėms pasibaigus, 
Stribling ne labai gražiai beat- 
rodė: jo akys buvo užmuštos, 
veidas sukruvintas. Jis buvo 
gerokai pavargęs, kuomet Shar
key jautėsi dar visai gerame 
stovyj.

Po dešimto raundo rcd’erce 
Magnolia be jokio svyravimo 
priėjo prie Sharkey ir pakėlė 
jo ranką, paskelbdamas jį tuo 
budu laimėtoju. Su tuo nuo
sprendžiu, sako Corbett, turi su
tikti kiekvienas bešališkas žmo
gus, nes pasak jo, “Shaikey 
won — fairly, cleanly and de- 
cisively.”

Reikia pridurti, jog buvo mo
mentų, kada Stribling ne la
bai sportiškai elgėsi — pasikel- 
<lavo ant paneštų £»alų, kaxl Shar
key kirčiai kliūtų žemiau juos
tos. Dėliai to Magnolia jį įspė
jo. Įspėjo jį ir dėliai didelio 
palinkimo grumtis.

Sharkey, sako Corbett, da
bar užkariavo pirmą vietą tarp 
boksininkų. Jeigu jis neapsileis, 
jam teks ta vieta, kurią apleido 
Tunney. Kitais žodžiais sakant, 
jis taps sunkiojo svorio pasau
liniu čempionu.

KONTRAKTORIUS
P. KASPAR

5022 S. Western Av. Hemlock 6414
Taisyk 

sučėdysi 
brangiau. 
Gali per 
mokėti.

dabar savo namą. Daug 
pinigu, nes pavasari bus 

{mokėti mažai tereikia.
24 mėnesius po biski iš

CLASSIFIED ADS
Educational 
Mokyklos

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

Misceilaneous
Įvairus

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas {vairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių 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, branzalietu 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

VANOS

Patogios ir gerai {rengtos, 
So. Canal Street.

Atdara kasdien nuo 12 vai. 
iki 9 vai. vakare.

Business Service
Biznio Patarnavimas

1635

ryto

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, per
taisyti katilai ir fumisai, grotos —- 
vandenio jtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė. 

Tel. Victorv 9634

GENERALIS KONTRAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo. 

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

Phone Republic 7869 
-------O-------

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius. 
Taipgi taisau senus. Permufinu j 
kitų vietų ir duodu patarimus dy
kai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

Malėvojam ir popieruojam. Užlaikom 
malevų, 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 Garantuojamas. J. W. 
Svoboda, 1620 Devon avė. Tel. Ho- 
llyct. 0506.

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., Ravenswood 6355.

Nereikia įmokėti 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 — i 
ši apgarsinimą. Pašaukite 
mes pasiųsime žmogų dykai 
skaitliuoti jūsų darbą.

Šaukite KEYSTONE\121O

3016-18 LAWRENCE AVĖ.

atsineŠkit 
mus ir 

ap-

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 biski 
{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

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

Penktadienis, kovo 1, 1929
-— ---------- : 

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Misceilaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

HELBERG BROS.
Room 607

REIKALINGAS vyras pardavinėti 
automobilius kainos nuo $685 iki 
$1500 ant komiso nuo 7 iki 10% 
Mes suteikiam šimtus jums vardų, 
kurię gali pirkti ir suteiksime jiems 
musų kooperavimą, galit uždirbti 
nuo $400 iki $500 { rnėneęj.

Atsilankykit ypatiškai \
3236 W. 63rd St.

Furnished Rooms
RENDON kambarys su visais .pa

togumais, maudynė, elektros šviesa 
ir telefonas. Light House keeping.

24 N. May Street

192 N. Clark St.
RENDON šviesus modemiškas 

kambarys, vienam vaikinui, puikioj 
ir parankioj apielinkėj. Be valgio.
3237 Auburn Avė., 1-mas flatas.

PASIRENDUOJA ruimas dėl vie
no arba dviejų vaikinų — tinkama 
vieta. 3031 So. Union Avė.

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

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

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Be Komiso ir Išlaidų
Mes paskoliname jums $100, $200 

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 112 valandų.
Industrial Loan Service 

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS RAKANDŲ 
Žemiau paRirafię pasiūlom pardavimui, xra- 
žiatiRiUB rakanduR. tik 2 mfinesių senumo, 3 
kavalkai nuo kandžių apsaugotas seklyčios 
setas, 9x12 Wilton karpetas, maži karpetai, 
8 kavalkų riešuto valgomojo kambario Re
tas. pilnai 4 kavalkų miegruimio setas, 5 
kavalkų pusryčių setas, uždangas, sidabri
niai daiktai, veidrodžiai, paveikslai, Coxwell 
krislas, kiti krėslai, lempos, laikrodžiai. 
Parduosiu už pinigus. Apmokėsiu nuvežimą, 
parduosiu atskirai.

JAMES WINNER, 
8228 Maryland Ave„ Imas apartmentas 

Tel. Stewart 1875

PARDAVIMUI baltas combinatlon 
pečius su anglimis ir gazu. Beveik 
kaip naujas. 7004 So. Fairfield avė.

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

PARDAVIMUI labai pigiai iš 
iš priežasties mirties, 5 kambarių 
rakandai. 2555 W. 63 St. Prospect 
2415.

KNTERNATIONAL 
INVESTMENT. 
CORPORATION

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

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi i 24 

valąndas
Musų išlygos buą jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8335 So. Halsted SL

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 St., “upstairs“ 

Tel. Armitage 1199

Personai

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KĄL- 
BĄ. Patobulnk savo iškalbumą. Iš
simokink gražiai rašyti ir kalbėti 
angliškai teisingai; per 3 arba 4 
mėnesius galėsite vartoti kaip savo 
kalbą. Tokiu budu galėsite pagerin
ti savo būvi. 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!

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, Mikniū
nų kaimo. 25 metai atgal gyveno 
Richmond, Pa. Meldžiu atsišaukti 
arba pažįstami praneškite, už 
busiu labai dėkinga.

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

CICERO, ILL.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

ką

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 Michigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

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

Susivienij’imas 
Gossard Building 

Room 301
Rush and Ohio Sts.

to
ry

?»RATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.50 ir augš., krėslai 

$2.25 ir augš., lovos $3.00 ir augš., 
virtuvės stalai $4.00 ir augš., Ice 
boxai. $10.00 ir augš., karpetai $1.89 
ir augš., linoleUm visokio didumo 
pigus—2 kavalkų Parlor setas, ver
tas $125.00, tik $30.00, 3 kavalkų 
Parlor setas $18.00. Atsineškite ši
ta skelbimų—tai vertas $5.00.
VICTOR FIRE PROOF STORAGE 

4809 W. Lake Street

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

GROJIKUS PIANAS $750
Vartotas tiktai G mėnesius, mes 

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

šauk
Belmont 1334

tik $25 
savaitę, 
suolelis,

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE
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 Radio Engineering 
Laboratories, Ine., 6819 S. Western 
Avė.. Chicago, 111. 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
tarnavimas. Taipgi agentai dėl 
Crossley ir Howard radios. Radio 
aptarnavimas $2. Vigons Radio Shop 
1025 Leland Avė.. Ardmore 3878.

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 Jevvett 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. 2930—0497. Karai 
prie 501 E. 39 St. ir 5816 S. West- 
ern Avė. Atdara iki 10 vai. vak.

•28
’27
’28
’28
'28

■28
’27
’27

Hudson Brougham—custorn built
Chandler coaeh ............... ................
5 paaažierių Buick .......................
Eesox coupe ......................................
Pontiac Landau Red., mažai var
totas .........................................................
Essox sėd., kaip naujas ................. .
Hudson Brougham, geram etovy
Dodge sėd., velouru ifimufttaR
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7136 So. Halsted St., Triangle 9330

$795
$395

$1195
$350

$595
$595
$495
$325

Misceilaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

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

Pristatom, GOVALIS—Canal 2311

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “sweaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamą kainų. Taip
gi parduodam vilnonius 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 
dėt dresiukių. Atidarą dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

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

MES PERKAM, parduodam ir 
mainom, namus, lotus, farmas ir tL 
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

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA nedidelis groseris, 
tabako ir kendžių krautuvė, 5 rui
mai dėl pagyvenimo. Parsiduoda 
labai pigiai. 665 W. 18 St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė su namu ar be namo, mainysiu i 
6 kambariu bungalojv South. Te). 
Hemlock 3130.

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

PARDAVIMUI bučernė ir fruktų 
krautuvė greta National Tea Co. 
Sena vieta, lietuviu kolionijoj. Tu
riu parduot iš priežasties ligos.

5002 W. 16th St., Cicero, III.

BUČERNĖ su groseriu, geras biz
nis, pigi renda su ruimais. Teisin
gas pasiūlymas nebus atmestas. Va
landos nuo 7 iki 7.

6530 So. Robey Street

PARDAVIMUI grosernė, 4 ruimai 
pagyvenimui, geroj vietoj, tik viena 
grosernė per du bloku. Apgyventa 
visokių tautų; biznis gerai išdirb
tas t>er ilgą laiką. Parduosiu pigiai, 
pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos.

4107 So. Maplewood Avė.

PARDUODU groserio ir delika- 
tessen krautuvę, labai geroj vietoj, 
šalę public garažo ir teatru. Vienai 
per sunku. Arba galite pirkti pusę.

9328 So. Cottage Grove Avė.
PARDUODU grosernę ir saldai

nių krautuvę, 4 kambariai pagyve
nimui, priežastis pardavimo — liga 
moteriškės. 522 W. 31 st St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

FLORENCE COUNTY 
WISCONSIN

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

MR. SHUIRMANN 
MERTON R. FISH AND CO.

4119 Broadvvay, 
Bittersweet 6180

CUMBERLAND COUNTY
313’/^ akrų apdirbamos ant dide- 

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 pirk
tų geroms sąlygoms.

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

A. J. PARKS, 
2915 Irving Park

PARDAVIMUI farma 40 akerių 
North Judson Indiana, 5 kambarių 
namas, barnės ir tt. Nėra gyvulių, 
ant State kelio No. 10, $1500. Mor- 
geČių, parduosiu už $500 pigiausia 
kaina. MICHAEL DELPERCIO, 1809 
N. 23rd Avenue.

Melrose Park, III.

PARDAVIMUI 156 akrų farma 
Melrose, Wis. Yra visi įrankiai. Ge
ra ariama žemė—prie upės, arba 
mainysiu j namą arba bizni Chica- 
goje. 4311 Archer Avė., Telefonas 
Lafayette 2077.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bizni, nameli 2 

ar 3 flatų, ant farmos, loto, biznio, 
ar kitokios nuosavybės. 2031 W. 
35th St., I.afayette 0909.

MAINININKAI JAU PAVASARIS
Kas tik ką turite mainyti. Kas 

turi farmas, lotus, taip ir visokius 
biznius, mažus namus mainyti ant 
didelių, didelius ant mažų. Mes tu
rime visokių mainų. Nepagailėkit 5 
centų dėl telefono, jums gali atneš
ti šimtus.

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

Chicago, III.
Tel. Yards 6751 
Antras Ofisas: 

JUSTICE PARK, ILL. 
Archer and Kean Avenue 
Tel. Willow Springs 10

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 3 lotai ant 55-tos 
ir Hamlin, $400.00 kožnas. 2510 
Eastwood Avė., J. KRUEGER.

DIDELIS Bargenas. $12,500 bun- 
galow parduosiu už $9500 su mažu 
{mokėjimu. Priešais naują bažnyčią.

6803 So. Washtenaw Avė.

BIZNIAVAS lotas ant Archer avė. 
Parduosiu arba mainysiu ant auto
mobilio. 941 W. 34th PI.

MAINUI namas, 2 fl. po 6 kam
barius, mainysiu ant farmos arba 
bungalow arba ant kitokio biznio'. 
Atsišaukit pas savininkų. J. Balčiū
nas, 3200 Lovve Avė. Victory 7317.

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

NAUJAS 5 kamb. namas, arti 
Oak Forest. Plumbingas yra už
baigtas. Viršus su grindimis, I1/* 
Pėdų konkryto bcismentas. Skal
byklos, furnasu šildoma, arti R. I. 
R. R. stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 
karo garažas, akerio (150x002) 
ant cementuoto kelio, $9,000. V. 
Hendrickson, 10308 S. Western avė.

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas, kaina $28,000, 2 karų ga
ražas, visi flatai išrenduoti, įplau
kų j metus $2,500, $8,000 {mokėt — 
2061 Birchvvood, kampas Hovne Avė. 
Tel. Hollycourt 1913.

---------------------O---------------------
C

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 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 
——O —

$250 Cash, likusius po $35 j mė
nesi nupirks dviejų augštų murini 
namų su šešiais kambariais, prie 18 
PI., arti Leavitt St. Kaina tik 
$8500.

Kaina
Mėnesinės rendos $55.

$500 
nupirks
30x125, 
63 gt.

Cash, likusieji išmokėjimais,
5 kambarių namą, 
prie S. Kildare Avė.,
Kaina $4500.

lotas
arti

Cash, likusius mažais$200
nesiniais išmokėjimais, nupirks 
žiu penkių kambariu bungalow, 
lotas 60X150, prie Maple, arti 44 
gt., Stickney. Kaina tik $4600.

FRANK J. PETRU
1443 W. 18th St.,

Tel. Canal 0806

mė- 
gra-

PARDAVIMUI
Bargeno kaina, 3 augštų, akme

nų frontas, 3 flatai, po 7 kamba
rius kožnas, maudynės, elektros 
Šviesa . Viskas geriausiame stovy. 
Wallace Street 
$12,000. Mes 
nuosavybę, kad 
paskolų $8000, 
kalautų.

IGNATIUS 
West Thirty 
Bldg., 31st prie Wallace St.

arti SOtos, tiktai 
manom gerai apie 
mes galėtume duot 
jeigu pirkėjas rei-

CHAP & CO., 
Firftt State Bank

TURIU PARDUOT TUOJAUS
Savo gražiausi 6 kambarių bun- 

galow, lietuvių apielinkėj. Kaina 
$10,200; verta daug daugiau. Par
duosiu arba mainysiu North Sidčj 
{ bungąlovv ar 2 flatų. Lotas 26^ V 
125 pėdų; 2 karų garažas. Matyk ši
tą tuojaus. Savininkas

5742 So. Whipple St.
arba telefonuok I4cput>lic 8768

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas po 5 kambarius, mūri
nis 
tas 
me

garadžius dėl 3 karų, tuščias lo- 
prie šalęs. Namas randasi gera- 
stovyje.

1535 So. 50th Avenue 
Cicero, III.

UŽ $5,000
Trijų pagyvenimų muro namas ir 
dviejų karų garažas; rendos neša 
$75.00 j mėnesj. Tai yra didelis bar- 
genas! Randasi ant 23rd PI. ir Lea- 
vitt 
Kas

St. Turi būti parduotas greit, 
pasiskubins, tas laimės.

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th Street

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
3 augštų muro namas. Storas ir 
tai, taipgi 6 kambarių cottage 
pakaly, arti 21-mos ir Ashland 
Kų turite jus? (Įplaukos $2300 
metus).

S. G. TUPONICH 
1829 Blue Island Avė.

fla- 
už- 

ave. 
per

STEBĖTINAS BARGENAS. Nau
jas 5 flatų muro namas su mažu 
štoru; flatai po 5 kambarius. Su 
visais pirmos klesos įtaisymais, ga
ru šildomas. Kaina nebrangi. Par
duosiu arba mainysiu ant mažo na 
mo, loto ar biznio. Savininkas

JUOZAS VILIMAS
4558 So. Washtenaw Avė.

Virginia 2054
i




