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15 žmonių mirė nuo 
butlegerių degtinės

Daug kitų žmonių Peorijoj pavojingai ser
ga užsinuodiję svaigalais, kurie sako, 
buvę importuoti iš butlegerių sindika
to Chicagoj

Olandijai gręsia pavo
jingi potviniai

IIA AG A, Olandija, kovo 5— 
Sniegui ir ledams pradėjus da
bar tirpti, olandamš gresia pa
vojingi potvyniai. Bijoma, kad 
išjudę milžiniški ledų plotai ne
sunaikintu tvankų ir neužlietu 
išl: >ų provincijų.

Darnių ir vokiečių inžinieriai 
įtularė imli sprogdinti ledus 
Ročno upėje.

Bylos dėl sovietų val
dininkų suktybių

Suimti 22 fabriko vedėjai, kal
tinami dėl padarymo valdžiai 
2 */2 milioiMt nuostolių

RYGA, kovo 5. — Oficiidė 
sovietų valdžios telegrafo agen
tūra Tass praneša, kad sovie
tų politinė policija areštavus 
daugelį valdininkų, kaltinamų 
dėl sunaikinimo valstybinio bu
telių fabriko Konstantinovske, 
kuris gamino butelius- valdžios 
degtinės trustui.

Per pastarus dvejus melus tas 
fabrikas davęs valdžiai 2Vu ini- 
liono rublių nuostolių, o tai su
daro daugiau ne pusę viso įdeg
to į fabriką kapitalo. Areštuo
ti dvidešimt du valdininkai.
Byla dėl suktybių nukentėjėlių 

šelpimo komitete

JACK SHARKEY
[Atlantic and Pacific Photo]

Žukauskas, pagarsėjęs lietuvių boksininkas, kuris vasario 27 d. 
nugalėjo Striblingą. Pranašaujama, kad Sharkey taps pasaulio 
čempionu.

BEORI A, IH., kovo 5. — Nuo 
praeito penktadienio ligšiol čia 
jau penkiolika asmenų mirė, už
sinuodiję butlegerių degtine. 
Keliolika kitų guli ligoninėj 
kritingoj padėty, o keletas de
šimčių sorgai savo namuose. 
Daugelis apako.

Vyriausybė, vesdama t i nuė
jimą ir norėdama susekti, iš 
kur tie svaigalai buvo gauti, su-j

ėmė viena vietos bullegerj, 
Mauricc Mansfieldų, kuris, sa
ko, prisipažinęs, kad jis impor
tavęs penkiasdešimt galonų iš 
vieno butlegerių sindikato Chi- 
eagoje. Mansfield betgi atsisa
ko to sindikato vardą išduoti.

Sako, kad tų pačių nuodin
gų svaigalų esą pasiųsta dar į 
Galės burgą, Decaturą ir kele
tą kitų Illinois miestų.

LIETUVA NORI DALYVAUTI TAUTU 
SĄJUNGOS TARYBOS DISKUSIJOSE

GENEVA, Šveicarija, kovo Del tos priežasties, ligi ko- 
5. — Spccialė Tautų Sąjungos misija išspręs Lietuvos prašy- 
juristų komisija gvildena Lietu- mą, projektuota viešoji Tary- 
vos prašymą, kad ir jai, Lietu- bos sesija, 'kurioj turės būt dis- 
vai, butų leista dalyvauti dis- kilsuojamas Vokietijos reikala- 
kusijose, kai Sąjungos Taryba vimas, kad tautinių mažumų 
svarstys tautinių mažumų klau- teises butų geriau apsaugotos, 
simą. | tapo atidėta.

Maskva pašalino ko- 500 Meksikos sukilč- 
munistų profesorių lių pasidavė valdžios 
už kritika Stalino kariuomenei

Prof. Kuzmin smerkė bandy
mus smurto priemonėmis įvy
kinti komunizmą valstiečiuo
se

RYGA, kovo 5. — Maskvos 
Izviestija praneša apie konflik
tą įvykusį komunistų profeso
rių insituto susirinkime, ku
riame buvo diskusuojama dik
tatoriaus Stalino politika su ūki
ninkais-.

Profesorius Kuzmin smerkė 
valdžią dėl bandymo prievarta 
įvykinti komunizmą kaime, dėl 
veržimo mokesnių iš valstiečių 
ir dėl vartojimo prievartos ūki
ninkams, 'kibi savo produktus 
jie parduotų valdžios prekybos 
organizacijų nustatytomis kai
nomis.

Už šitokią kritiką profesorius 
Kuzmin tuojau buvo pašalin
tas iš instituto, išmestas iš pro
fesūros ir išguitas iš komunis
tų partijos.
Ryko v įspėja nuo 'nepaprastai 

sunktų laikų” Rusijoj
Komisaras Rykov, kitas Sta

lino oponentas, kalbėdamas va
kar Maskvos fabrikų darbinin
kų mitinge pasakė, kad sovie
tų Rusijai ateiną nepaprastai 
sunkus laikai, kurie galį pas;- 
tęsti kokius trejus ar ketverius 
metus.

BESARABIJOJ, kaip prane
ša, 100 tūkstančių žmonių ba
dauja.

feORHS
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Didėjąs debesiuotumas ir šil
čiau; vidutiniai mainąsis vė
jai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 30°, i r 43° F.

Šiandie saulė teka 6:18, lei
džiasi 5:45. Mėnuo teka 3:58 
ryto.

Tu»3 tarpu maištininkai užėmę 
Monterey miestą ir paėmę 
nelaisvėn 570 kareivių

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
5. - Oficialiai praneša, kad
visas sukilėlių garnizonas Ori- 
zaboj, susidedąs iš 500 karei
vių, pasidavė federalėins jė
goms.

Sukilėliai paėmė Monterey
Praneša, kad sukilėliai, po 

dešimt valandų kovos-, paėmę 
Monterey miestą Nuevo Lecn 
valstijoje. Į jų rankas patekę 
570 valdžios kareivių, trys ge
nerolai ir 78 karininkai.

Nėra nusikaltėlių, mie
stas kalėjimą išnuo

moja pieninei
ALLERTON, III., kovo 5. — 

Kadangi šio miestelio kalėjimas 
jau ilgą laiiką buvo tuščias, nes 
nesirado nusikaltėlių, tai dabar 
miestelio administracija kalėji
mo trobesį išnuomojo pieninei.

Batų fabrikų darbinin
kų streikas baigtas
LYNN, Mass., kovo 5. — Ki

lęs čia praeitą savaitę vietos 
batų fabrikų darbininkų strei
kas pasibaigė. Septyniolika fir
mų pasirašė su darbininkų at
stovais sutartis, kuriomis pri
pažįstama unija. Streike daly
vavo 1,700 darbininkų.

Garlaivis su 250 pasa- 
žierių įstrigo seklumoj

JACK1SONVILLE, Fla., kovo 
5. — Įlankoj ties St. Johns upės 
žiotimis įklimpo seklumoj gar
laivis Mohavvk, atplaukęs iš 
New Yorko su 250 pasažierių. 
Pavojus laivui negrėsiąs.

NIAGARA FALLS, N. Y., 
kovo 5. — šokęs nuo kranto į 
ūžiantį Niagaros krioktą, nusi
žudė, kaip policija spėja, Geor
ge De Lacy iš Buffalo.

Izveslija praneša apie kitą 
sensacingą korupcijos- bylą, ku
li r dabar eina, kriminaliniame 
teisme Krime. iMat tapo areš
tuoti visi nariai (komisijos, ku
ri buvo paskirta rupnftis šel
pimu žmonių, nukentėjusių dėl 
prieš dvejus metus įvykusio 
Krime smarkaus žemės drebėji
mo.

Komisija, kad galėtų surink
ti pinigų, išleido daugybę pašto 
kortų su griuvėsių atvaizdais. 
Tos kortos buvo gausiai perka
mos visoje Rusijoje, tačiau1 šel
pimo fondui nieko neliko: visą 
pelną, girdi, suėdusios kortų 
gaminimo ir pardavinėjimo iš
laidos.

Mylimai savo beždžio
nei paliko $10,000 - 

turto
NEW YORKAS, kovo 5. 

Praeitą savaitę mirusi čia tur
tinga moteriškė, Mrs. Jute 
Hopvvood, paliko “našlaitį,” — 
beždžionę, Peppy Sųueaik vardu.

Dabar teisime buvo atidary
tas mirusios testamentas, ku
riuo, pasirodo, savo mylimą 
beždžionę nabašninkė gerai ap
rūpino, palikdama jos išlaiky
mui $10,000.

Kautynės tarp vahabi- 
tų ir irakiečių giminių

KRA, Irakas, kovo 5. — Ko
vei to teritorijoje vakar įvyko 
aštrus susikirtimas tarp vietos 
irakiečių giminių ir puolusių 
jas 600 vahaibitų.

Puolikai buvo skaudžiai su
mušti, kai irakiečiams į pagal
bą atvyko iš Basros britų avia
toriai, kurie ėmė iš oro bom
barduoti vaha'bituis kulkosvai
džiais ir bombomis.

Vokietijoj esą trys mi
lijonai bedarbių

BERLYNAS, kovo 5. — Ap
skaičiuoja, kad visoje Vokie
tijoje šiandie yra apie 3 milio- 
nai bedarbių. To skaičiaus 2,- 
300,000 gauna nedideles pašal
pas iš valdžios. Apie 200,000 
bedarbių šiuo tarpu turi laiki
no darbo prie kasimo sniego ir 
gatvių valymo miestuose.

Reikalauja paskelbti 
papos 1919 siūlytas 

Italijai sąlygas
Tos sąlygos, kurioms tuomet 

Mussolini priešines, buvę 
daug geresnės, nekad dabar 
priimtos

PARYŽIUS, kovo 5. — Fran- 
cesco Ciccotti, buvęs Italijos 
liberalų parlamento narys, o 
dabar gyvenąs Franci j oje, pa
bėgęs nuo fašistų režimo, rei
kalauja, kad Francesco Nitti, 
buvęs Italijos premjeras, tuo
jau paskelbtų kardinolo Gas
pare! notą, kuria pastarasis 
1919 metais siūlė Italijos val
džiai daug geresnes taikos tarp 
Vatikano ir Italijos valstybės 
sąlygas, nekad dabar priėmė 
Mussolini.

Ciccotti sako, kad jei Nitti 
to nepadarysiąs, tai notos turi
nį paskelbsiąs jis pats, kadan
gi apie tą notą jis buvęs ge
rai painformuotas tuomet, kai 
Nitti buvęs premjeru. Gasparri 
nota, sako Ciccotti, nesanti pa
čio Nitti nuosavybė ir turinti 
būt paskelbta pasaulio žiniai 
kaip įrodymas to, kokias blo
gas sąlygas Mussolini išsiderė
jo Italijai.

Toliau Ciccotti pareiškia, kad 
1919 metais Mussolini buvęs 
vyriausias opozicijos vadas 
nepriimti Vatikano sąlygų. Sa
vo žodžiams patvirtinti, Ciccot
ti paduoda šitokią ištrauką iš 
straipsnio, Mussolinio rašyto 
tuomet laikrašty 11 Popolo d’lta- 
lia:

“Vienintelis galimas būdas 
garantijų įstatymui peržiūrėti 
yra toks: visai panaikinti jį ir 
tvirtai paprašyti jo šventeny
bę, kad jis išsikraustytų iš Ro
mos ir grįžtų į Avinjoną, arba 
išsidangintų į Vokietiją.“

Vokiečiai didina savo 
prekybos laivynų

BERLYNAS, kovo 5. — Ham- 
burg-Amerika laivų kompanija 
praneša, kad ji tuojau pradė
sianti statytis aštuonius naujus 
prekybos laivus, jų pastatymui 
paskirdama 15 milionų dolerių.

Meksikos valstiečiai 
remia valdžią kovoje 

su Sukilėliais
___ -______ 1________ _

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
5. — Federalinė Meksikos val
džia imasi visų priemonių ka
riškių sukilimui patrempti.

Federalinės kariuomenės va
du kovai su gen. Aguirre maiš
tininkais Vera Cruz valstijoje 
paskirtas gen. .Juan Andreu Al- 
mazan, o kampanijai prieš gen. 
Manzo sukilėlius Sonoros vals
tijoje vadovaus gen. Plutarco 
Elias Gailos', buvęs prezidentas, 
kuris dabar tapo paskirtas ka
ro ministeriu.

Leopoldo R. Diaz, agrarų 
partijos vadas, pareiškė, kad 
agrarai visoje Meksikoj rems 
dabartinę valdžią. Jis sako, kad 
reikalui esant agrarai tuojau 
gali sudaryti 20,090 savanorių 
vietų sargybų pareigoms eiti ir 
tuo budu paliuosuoti reguliari
nės armijos dalis aktingai tar
nybai prieš maištininkus.

■ Sako, kad sukilimas jau esąs 
išsiplėtę^ devyniose valstijose. 
Maištininkų vadai skelbiau kad 
sukilimo tikslas esąs padaryti 
galą ‘'Callefco kdešpatavimuj.” 
Jie įsakė atidaryti visas katali
kų bažnyčias, kurias bažnyčios 
vyriausybė laikė ligšiol užda
rius dėl protesto prieš religi
nius įstatymus, kurie buvo iš
leisti Gailesni prezidentaujant.

Pietų Amerikos komu
nistai laikys kongresų

MONTEVIDEO, Urugu a j a, 
kovo 5. Ateinančio gegužės 
mėnesio 15 dieną čia žada pra
sidėti Pietų Amerikos kraštų 
komunistų kongresas. Monte- 
video pasirinktas kongresui dėl 
to, kad Uruguaja yra vienin
telė Pietų Amerikos respublika, 
pripažinusi sovietų Rusiją.

Cechai nenori Trockio
PRAHA, sČechoslovakija, ko

vo 5. — čeohoislova'kų vyriau
sybė nutarė neįsileisti Trockio 
į savo kraštą, jeigu jis prašy
tus!.

<*^£*437

Coolidge dabar bus 
publicistas; ims 

po $1 už žodį
I ___ ___________

NiEW YORKAS, kovo 5. — 
Sužinotu, kad buvęs preziden
tas Calvin Coolidge, dabai* ta
pęs vėl privatiniu piliečiu, už- 
siimsiąs\ publicistika. Jis jau 
esąs padaręs kontraktą su 
dviem žurnalais: The Ladies’ 
Home Journal ir American Ma
gazine, kuriems rašysiąs straip
snius, imdamas, kaip girdėt, 
po $1 už kiekvieną savo plunks
nos žodį.

Nugriuvęs nuo kal
no sniegas užbėrė 

pašto traukini
KALISPELL, Mont., kovo 5. 

— Ties (Single Shol, netoli nuo 
Glacier National Parko, nugriu
vęs nuo kalno sniegas užbėrė 
Great Northern pašto traukinį 
No. 27. Vienas pašto tarnau
tojas buvo užmuštas, keturių 
kitų žmonių pasigendama.

Estų tėvai užprotesta
vo prieš sovietų fil

mą “Abortas”
TALINAS, Estai, kovo 5. 

Masinis tėvų susirinkimas pri
ėmė rezoliuciją, reikalaudamas, 
kad tuojau butų pašalinti iš vie
tų švietimo ministeris ir kiti at- 
sdkin.gi valdininkai, leidusieji 
rodyti Talino mergaičių gimna
zijos mokinėms sovietų filmą 
“Abortai.***

Ta filmą žmonės buvo taip 
pasipiktinę, kad nė pusės jos 
neparodžius tolesnis rodymas 
buvo sustabdytas.

Suėmė narkotikų šmu- 
geliuotojus su $1,000,- 

000 prekių
NEW YORKAS, kovo 5.

Čia tapo sugauti keturi asmens, 
pas kuriuos buvo rasti penki 
pakietai narkotikų, vertės ben
drai už 1 milioną dolerių.

Suimti pas juos popieriai ro
do, kad jie turėdavo reikalų eu 
paskubusiu gengsteriu Arnol
du Rothsteinu, kuris prieš ke 
lis mėnesius buvo slaptingu ba
du nušautas.

MIAMiI BEĄiGH, Fla., kovo 
5. — Du ginkluoti banditai puo
lė čia Maynard Jewelry kom
panijos krautuvę ir paspruko 
su tarp $60,000 ir $75,000 ver
tės briliantų.

Velykų Šventė 
Lietuvoj

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.

No. 55

LIETUVOS ŽINIOS
Grudų dalinimas nu- 

kentėjusiems ne vi
sai tvarkus

KUPIŠKIS. — Ūkininkams 
: nukeli tėjusiems nuo nederliaus 
šelpti iki šiam laikui į Kupiš
kio Ūkio draugijos sandėlį 
“‘Lietūkis-” prisiuntė 10 vagonų 
miežių ir 2 vagonu aivižų. Gru
dai ne visi švarus ir du vago
nu nevalius negalima net išda
vinėti.. “Lietūkis,“ siųsdamas 
grūdus, neatsižvelgia į vietos 
pareikalavimą, o siunčia beveik 
vienos pušies grudus: čia tai ir 
reiškiasi netvarka, nes beveik 
visi ūkininkai yra užsirašę vi
sų rusių grudų, o dabar iš toli
miausiai atvažiavę tegalės gau
ti tik miežių ir avižų.

z 

Kauno gatvėj darbi
ninkai sulaikė kont

rabandų
KAUNAS. — Sausio 30 die

ną Kaune, Nemuno gatvėje, du 
darbininkai sulaikė 2 pakus 
sveriančius 100 kg. kontraban
dinės manufaktūros. Kontra
bandą sulaikė stačiai gatvėje, 
kai ją vienas transporto ekspe
ditorius vežė su kitomis- prekė
mis į stotį, pasiųsti bagažu no
va j Mari am po lę.

Įdomu, kad darbininkai tą 
kontrabandą sulaikė be jokios 
policijos pagalbos ir luč tuojau 
patys pristatė ją i Kauno mui
tinę, kur kontrabanda be abe
jo bns konfiskuota, o sulaikiu
sieji darbininkai u? lai gali gau
ti gerą premiją apie kelis 
tuksiančius litų.

Vilkai ateina į kauną
KAUNAS. Gyvenau tieji 

vadinamoj “naujojoj Šveicari
joj“ (prie Jonavos gatvės ties 
Eigulių tiltu) žmonės pasakoja, 
kad šių metų sausio mėnesio 

| 25, 26 ir 27 d. vakaro metu bu- 
| vę atsilankę vilkai iš anapus 
užšalusio Neries į Jonavos gat
vę. Kelis kartus bėginėję po 
vieną vilką, bet vieną kartą bu
vę net trise. Tuo-kart jie už
puolę kažin kieno šunį. Gyven
tojams pakėlus triukšmą, vil
kai pasigavę nelaimingą kly- 
kianti šuniuką nusinešė į Ne
ries pusę. Sako, šie vilkai da
bar dažnai atsilanką į miesto 
šiukšlyną esantį Žaliakalny, Šir
vintų (gatvės gale (arti pran
ciškonų vienuolyno daržo).

Gyventojai skundžiasi dabar 
vakarais biją gatvėje pasirody
ti.
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O svarbiausia išrodo tai, kad

Tarp Chicagos
i Lietuvių
Kas bus kovo 24?
Kovo 24 d. bus verbų nedė- 

lia. Bet 
svarbos, 
ditorijoj 
lietuvių 
vakaras 
visų tų, v t Jt ...------ -
nes tai bus tikrai margas ir ne-1 
paprastai geras vakaras, 
tai bus dar pirmas tokis lietu-1 
iviu koncertas, kuriame daly- v
>vaus ir Chicagos operos dainių-!
kė. O juk dar bus desetkai k i- geru draugu ir išsigerti malo- 
lų dalyvių, kuriais pasigerėjo nu> ueį kaip gersi, jeigu saliu- 
kiekvienas, kas tik juos yra ma- naj dabar uždaryti, kad ne lik 
tęs pirmiau. per “frontą,” bet ir iš kiemo

Nežiūrint koncerto didumo ir!vidun įeiti negalima?
turtingumo įžanga bus visai ma-; Taigi musų lietuvis amatnin- 
ža — tik 75c ir $1. Todėl ver-jkas pranešė, kad jisai žinąs 
ta visiems į jį rengtis ir iš kai-1 vieną vietą, kur galima gauti 
no įsigyti bilietus pas L. S. S. (degtinės. “Draugas” sutiko 
kuopų narius; taipjau kviesti i įį su jllo dėt stiklelio net 
ir savo draugus ir pažystamus.' pragaran.

S. Gerai, nusivedė lietuvis
------vo draugą” į vieną namą, užli

po jiedu ant antro aukšto, pa- 
siljeldo, šeimininko pravėrė <iu- 
ris, pažiurėjo kas beldžiasi, ir 

“Naujienos” turėtu irgi prašyti ( įsileido vidun pažinusi lietuvį, 
aukų; bomba apardė namą Viduje rado jiedu ir daugiau

I 'večių. Išrodė, kad bus sma
lai apdegė gU visiems.
olisas, iš-j Re( galite suprasti, kiek ne- 
ad netoli-; malonumų kilo, kada pasirodė,

I jt.gei musų lietuvio draugas bu- 
, vo detektyvas. Turėjo nesma- 
I gumo ir šeimininkė aiškindat- 
| ma dalykus valdžiai, ir musų 
I lietuvis aiškindamas šeiminin
kei, kad jisai ne nežinojęs, jog 
tas jo draugas buvęs detekty
vas.

Nelaimė atsitiko 45-toj gat
vėje pereitos savaitės pabaigo
je. Reporteris.

ta diena turi ir kitos
Tą dieną Lietuvių Au- 
bus didelis Chicagos

socialistų vakaras. Tas 
bus ilgai atmintinas 
kurie į jį atsilankys, | tarnaujanti.

is Gatve

sustojo Town of Lake ir įnešė 
vieno namo vidun parodyti šil- lietuvių tarpininkų eilėse kom- 
kų moterims. Išėjęs iš vidaus, 
jisai pamatė, kad pora glėbių 
šilko dingo iš auto. Pranešė a- 
)ie prapuolimą policijai. Pas
taroji padare vieno tos apielin- 
kes gyventojo namuose kratą 
ir rado šilkus. Byla buvo ati
dėliojama. Pagalios ji nagrinė
ta. Lietuvis tapo nuteistas ka
lėti vienus metus. Sakoma, kad 
dabar yra dedamos pastangos 
jį paliuosuoti arba bent suma
žinti jam bausmę. Žmogus jis 
jau senas, o ir sveikata nekaip

peticija įgyja švelnesnį pobūdį. 
Toji taika yra paskutiniųjų lai
kų apsireiškimas ačiū pasidar
bavimui pačios Tarybos. Malo
nu todėl pareikšti, kad pagalios 
lietuviai realestatininkai priėjo 
prie santaikos, prie bendro dar
bo, kuris senai jau buvo pagei
daujamas. —Kas?

kasi šimtą nuošimčių geriau, ne 
kad komisarams. Reiškia, ko
munistų agitacija nieko nereiš
kia, masės eina ir rašosi ten, 
kur mato naudos.

Koseland
įvairios žinios

Juk Vienas vietos gyventojus,
' sliau pasakius, aniatnimkas, 
sirado draugą. “Draugas” 
ras, “draugas” smagus. O

tik- 
su- 
ge- 
su

ei- 
ir

sa

Pereitą antradienį įvyko 
tuvių Darbininkų Namo bendro
vės direktorių susirinkimas. 13 
direktorių atsilankė. Išklausyti 
visokie raportai ir pranešimai. 
Kalbėta apie visokius dalykus 
ir sumanymus, kad butų kaip 
nors galima sukelti ūpą tarp 
žmonių dėl sukėlimo pinigų ar
ba išpardavimo Šerų, idant tuo 
butų galima pasistatyti namą 
su svetaine Roselande. Bet iš 
visų kalbų paaiškėjo, kad apie- 
linkėje nedarbas, šiuo laiku sun
ku parduoti Šerų, šėrininkų 
metinis susirinkimas patarė di
rektoriams svarstyti, ar pagei
daujamas statyti namas šiemet 
Roselande. Direktoriams jau 

.crininkų iš- 

Diretkoriai 
su svetaine

Lie

Dvi naujos aptiekus atsidarė 
Roselande. Viena prie 115-tos 
gatvės ir Michigan Avė., o ant
ra prie 110 PI. ir Michigan Av., 
šalia State teatro. Toms aptie- 
koms iš pradžios sekasi. Kada 
eini pro šalį, tada matos pilna 
žmonių. Tur būt geras ir pa
tarnavimas jose.—žvalgas.

Joniškiečių Kliubas

nepatenikintas, kam Danutė kle
bonijoj. Šiaip taip betgi susi
taikoma. Ci'jžta Jonas ir puola 
su peiliu ant Liudo, kursai gi
nais! revolveriu. Jonas krinta 
negyvas.

Veikalas, apskritai sakant, la
bai įdomus, gražus, filosofiško
mis ir poetiškoms mintimis, 
tarsi aukso grūdeliais, išpuoš
tas. Neskupėla ir puikių juokų, 
kurie, žinote, tarsi lopšyje su
pa naiviškąją žmogaus sielos 
pusę. Tik kai kurie monologai 
per ilgi. Sako, kad šitas yra 
pirmas Petro Vaičiūno geres
niųjų vcįkalų. Dabar, girdi, jis 
parašo da geresnius. Įdomu, 
tikrai įdomu butų pamatyti.

Algirdas

talikai ir šliubą ėmė bažnyčio
je. Pereitą sekmadienį vakare, 
apie devintą valandą, jiedu išė
jo į savąjį kambarį, palikdami 
draudžiamą skystimą ant stalo. 
Tuo tarpu vidun sumarmėjo ne
prašyti svečiai. Suėmė jauna
vedžius ir porą bonkų uždraus
to skystimo. Jie viską išsivežė

“raidui”. Toli betgi nevažiavo. 
Pasiekę 47-tą ir Paulina st., 
musų jaunavedžius įstūmė į be
langę. Ant rytojaus šiems rei
kėjo stoti prieš “jo aukščiausią 
majestotą” ir užsimokėti “500 
ętollars and cost”. Tai matote, 
kokia dabar gadynė.

Town of Leikietis.

turūjo- 
dvasiš-
scenos

Prašoma sugrąžinti 
bilietus

Pereitą savaitę, 
komisarų gazietos 
reiškiat! spėjimą, 
nioj ateityje “draugai” pradės 
vajų aukoms rinkti, idant pa
dengus nuostolius.

Komisarai iškoliojo mane ir 
pamokslą surėžė: girdi, niek
šas esi.

Bet kas galėjo sapnuoti, kas 
galėjo manyti, kad ir “Naujie
nas” ištiks nelaimė taip greitai 
po komisarų bėdos?

Vaje, astuoni “Naujienų” 
langai išbirėjo akies mirksniu, i 
Džianitorius iš lovos kuliu išvir-į 
to. O presmanui visi galai su-; 
iro. ()l kas atsiliko!

Gi aršiausia bus tai, kad Be-įkaitė, buvusi “Studcnts’ 
porteris negali net bėdos suver-jner” redaktorė. Vakar ryte Dr. 
jsti “daibininkų priešams,” kaip | Zalatoris padarė jai operaciją 
nuvertė komisarai. Dalykas j jr išėmė apendicitą. Dr. Zalato- 
toks, kad “Naujienos” veikiau- ris sako, kad operacija pavy
sią nukentėjo, kaip ir komisą-Į ko gerai ir ligonė greit pasveik
tai, dėl politikierių kovos. Ko- sianti. 
misa.ru gazieta tur bu t nuken-1 
tojo todėl, kad joje spausdinta, 
politikierių lapeliai, o “Naujie
nos” kad jų trebesis buvo 
perdaug arti prie italiomo bar-1 
bernės.

Matote, adresu
Halsted Street yra italiono bar- 
Jbernč. Ir ve, naktį iš pirmadie
nio į antradienį, apie antrą va
landą, tos barbernės duryse 
sprogo bomba. Del sprogimo iš
byrėjo langai, apardy ta siena, I 
apdaužyti rakandai.

Ir ne tik nukentėjo barber- 
nė. Langai abiemis gatvės pusė-' 
mis arti barbernės (ir netaip 
arti) pabiro gatvėn, kaip žir
niai. Neišliko nė ‘Naujienos”; 
^veikos. Astuoniems jų tam-; 
įgams reii

Serga Sadauskaitė
Sunkiai susirgo p-lė Sadaus- 

buvusi “Studcnts’ Cor- 
redaklorė

keltas klausimas.
žino, kad namas 
butų lietuviams reikalingas tu
rėti Roselande, bet kad jo ne
galima pasistatyti dėl stokos 
kapitalo. O dabar sukelti ka
pitalo negalima dėl blogų lai
kų, ir antra, dėl savitarpinių 
kivirčų. Kur esate matę lietu
vius, taip pasidalijus į partijas, 
kaip Roselande? Visų direkto
rių nuomonė, imant bendrai, yra 
ta, kad jie nusistatę laukti ge
resnių laikų. Vienas direkto
rius sužinojo, kad p. Strumila 
nori atnaujinti derybaš su ben
drove. Direktoriai šį dalyką 
apsvarstę, sako, kad mums nie
kas nekainuoja, galima jo pa
klausti, jeigu pasirodytų priei
nama, tai butų galima bendro
vės lotus mainyti į namą. Bet 
jeigu p. Strumila statytų tokias 
sąlygas, kaip iki 
galėsime sutikti.

Valdybai buvo 
klausti Strumilos,
tinka mainyti svetainę į ben- 

y j drovės lotus. Kelioms dienoms 
praėjus, paklausta Strumilos, 
kokiomis sąlygomis sutiktų mai
nyti namą su svetaine į lotus. 
Jisai atsakė, kad nedaręs sume
timų, greit negalįs pasakyti. 
Paėmė sekretoriaus antrąšą, ža
dėjo vėliau pranešti laišku. 
Daug šėrininkų yra priešingų 
mainyti lotus į Strumilos na
mą. Vieni ir kiti šėrininkai 
kalba, kad toks namas netinka
mas lietuviams. Bet ar daug 
geriau, kad lietuviai visai netu
ri nuosavo namo su svetaine? 
Mano supratimu, tinkamas ar 
ne—namas butų pageidaujamas, 
jeigu Strumilas sutiktų priaina- 
mai mainyti. Mes gerai žinome, 
kad lietuviai negalės pasistaty
ti tokio namo su svetaine,

šiol, tai

pavesta 
kaip jis

ne-

pa-
su-

Ateinantį sekmadieni M. Mel- 
dažio svetainėje įvyks Drama
tiško Ratelio vakaras. Tas va
karas, kaip žinome, yra ren
giamas tikslu pelnyti keletą 
centų, idant butų galima pasta
tyti nors menką paminklą ant 
Jono San'kuno kapo. Kaip ži
nome, Jonas Šaukimas buvo 
gabus aktorius ir didelis teatro 
mylėtojas. Mes, teatro lanky
tojai, reikia pasakyti, 
me abba įgijome daug 
ko peno matydami ant
gabų artisitą. kuris vaizduoda
vo gyvenimo nuotikius.

Šiandie jis ilsis jau ramiai 
OhicuRTos lietuvių Itiisviitnc 1-ta- 
pinyne.

Šį rašinėlį noriu daugiausia 
atkreipti į Janiškiečių L. K- 
Kliubą, kad jis (kliubas), kuris 
užsibrėžę yra labiausiai rūpin
tis labdarybės reikalais ir net 
turėdamas oficialį pakvietimą, 
stengtųsi skaitlingai atsilanky
ti ir tą vakarą paremti.

Praeityje JankUkiočių Kliu- 
naria gausiai parėmė ge

riausi lietuvių dainininką, Juo
zą Babravičių, atsilankydami į 
jo koncertą, kuį’js įvyko balan
džio 29 dieną praeituose me
tuose. Taipat parėmmė ir pp. 
Sabonių vakarą, kuris įvyko* 
lapkričio mėnesio pabaigoj pra
ėjusių melų. A4 tikiu, kad Jo
niškiečių Kliubo nariai parems 
ir šį Dramatiško Batelio vaka
rą skaitlingu atsilankymu.

Taipgi, Joniškiečiai — kliu- 
biečiai, iki pasimatymo kovo 10 
d., Meldažid svetainėje.

Joniškietis.

Visi, kurie esate paėmę bile- 
tų Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 36-tos kuopos leidžia
mam laimėjimui,'idant sušelpus 
Kačiušių šeimyną, malonėkite 
sugrąžinti biletus sekančiame 
susirinkime. Jis įvyks kovo 6 
dieną, 8 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. HAlsted St.

Komisija.

Town of Lake
čia nesenai apsivedė lietuvis 

vyras (dzūką,s), užlaikantis va
dinamą “spikyzį” su lietuvaite. 
Abudu jaunieji yra karšti ka-

Seni Žmones su 
“Jaunais” Inkstais

Viduramžio žmonėms nėra reikalo 
pasiduoti inkstų ir pūslės silpnu
mams. Daug senesnių žmonių, ku
rie kentėjo nuo strėnų skaudėjimo, 
kėlimosi naktį, nereguliariu, skaus
mingo šlapimus! ir t. t., dabar turi 
palyginamai “jaunus” inkstus, ačiū 
tinkamai dietai ir Santai Midy kap
sulėms, 
parašą 
garsaus 
lojo.

Tikrosios turi -«»»»
Dr. L. Midy, 
franeuzų gydy-

Geros aptiekus
Rali j a s 
parūpin

ti

Roseland
• - - Kovo 8 d., 7:30 vai. vakare,

svetainėj 341 Kensington Avė., 
1810 South, !vyks Roselando Lietuvių Kliu- 

bų ir Draugijų Savitarpinės Pa
šalpos Susivienijimo susirinki
mas. Šiame susirinkime bus 
raportų, pranešimų ir bus svars
toma nauji reikalai. Jau bus 
atspausdinta konstitucija. Na
riai, narės ir kurie norite pri
sirašyti, atsilankykite. Dabar 
yra vajus, nariai-ės primama už 
pusę įstojimo mokesties į susi- 
vienij imą.

—Sekretorius.

tXTujKdUSa‘«vu.i' Lietuviu Realsteti-planavo keli metai atgaL 
jien„3» turi „amato greitu lad įlinkų Taryba Golden Star Kiiubas
ku paskelbti vajų aukoms rink-1 — progresuoja
ii.
, Bet kas ir kodėl padėjo
Į>ą banbernei? Atsakymais: tik-1 darbui. Pirmas
rai nežinia. Ir tas atsakymas blausias) darbas

Lietuviai realestatininkai, po 
bem-I ilgo pasilsio, pradeda sukrusti 

jų (gal svar- 
buvo išrinkti

savo valdybą, kuri jau yra pir
miau nemažai veikusi organiza-

kokį

Jau Vietoj Dar Bėdai Neatsitikus
VIENĄ POPIETI nesenai alarmo varpelis suskambėjo telefo
nu bandymo stoty. Tai reiškė, kad atsitiko prakiurimas oro 
nepraleidžiančioj makšty, dengiančios veiklų kabelį tarp dvie
jų miestų. Dežiuruojantys darbininkai žinojo, kad pažeidimas 
atsitiko kur nors iki už penkias dešimt mylių.

Tuojaus panaudota augštai išvystytas vietos suradimo prie
taisas ir j šešias dešimt penkias minutes liko surasta pratru
kime vieta. Iki 7:15 vai. 'vakare, pirm negu makšties pra- 
trukimas galėjo sutrukdyti veikimą nors vienos iš 248 porų 
^ielu kabely, pataisymas jau buvo atliktas nesutrukdžius ne 
■vieno pasikalbėjimo. Si speciale alarmų Hi«terni» yra viena 
iš daugelio mechaniškų ir elektriškų stebuklų, kuriuos Bell 
System inžinieriai išvystė apsaugojimui pasikalbėjimu.

Automatiški persergėjimo signalai, elektriškos vietos sura
dimo prietaisos, nuolatinis bandymas visų svičbordo aparatų 
ir vielų — tai yra nekurtos iš nepasiliaujančių pastangų, ku
rios taip veiksmingai sumažina sutrukdymą Bell linijų vei
kimo. Nėra jokio apsistojimo Bell Sy Stomoje.

The Telephone Books are the Directory of the Nation”

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM

One Policy - One System - Universal Service

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 
1-2 ir 3M0RGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatvė

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.
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“Sudrumstoji 
Ramybė

Kusiskos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL. įvytai *>

Grįsta Danutė Lietuvon. Au
gina ir džiaugiasi savo sūnumi. 
O Liudas stačiai padangėsna 
kyla savo pasisekimais Pary
žiuje. Liudo dėdė (klebonas), 
baisiai jo išsilgęs, praneša jam, 
kad sergąs. Liudas parvažiuo
ja pažiūrėti. Bet tuo tarpu kle- 
jonijoj vieši ir Danutė. Atei
na čia ir Paulina, tai moteriš
kė, kuri, rodos, tikrai*su me
daliu liežiuviavimo molkyklą y- 
ra baigus. Ji baisiai nesigau
na, kam Danutė “bevaike” ją 
pavadina. Ir kad jau šoks Da- 
nilei į akis, kad jau pradės 

plūsti ir Danidės nebūtus “gris
ius” jai į akis svaidyti, tai, ga- 
ų galo, nei drįsta pasakyti, kad 

dievai težiną, kas Danutės kū
dikio tėvu esąs. Suprantate, 
kai;p dora motina, lokį 'dalyką 
išgirdus, užsigautia. Vis dėlto 
ji plūsti nesiplūsta, — jos kru
tinės kančių užgnyje viskas su-

Specla’Jataa gydyme chroniškų ir naujų U- 
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan- 
kykit paa mano. Mano pilnas išegzaminavi- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsi
imti! u jus gydyti, sveikata jums sugryft. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino iše-gzamina vimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

CHICAGO, ILLINOIS
Ofisp valandos: nuo 10 ryto iki 1 
pietų, nuo 5 iki 7:80 vakaro. Nedėlioj 

nuo 10 iki 1 po pietų.
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Naujienų Ekskursija 
Lietuvon 

šiuo pranešame visiems “Naujienų” skaityto
jams ir draugams ir visiems, kurie rengiasi keliau
ti i Lietuvą aplankymui savo giminių ar apsigyven
ti, kad Naujienos tam tikslui rengia ekskursiją
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Gegužio 22 d., 1929
Del išmokėjimo

| Namų apšildymo 
reikmenys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis. 

Taisome ir valome boilerius.
Apvyniojamo paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit 

kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE • 0454
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Pereitame susirinkime prisi
rašė keli nauji nariai. Vakarai, 
kurie įvyko, davė pelno apie 
porą šimtų dolerių. B-esketbolės 
lošiai sėkmingi. Goldenstarie- 
čiams sekasi nugalėti priešus. 
Nutarta surengti kelius vakarus 
šiemet. Išrinkta komisija su
rasti vieta išvažiavimui. Pla
nuojama surengti išvažiavimą 
liepos mėnesyje. Vienas bus 
suaugusiems, o antras jaunuo
liams. Konstitucija pertaisy
ta ir paduota spaudai. Stariečiai 
patenkinti, kad ji neteko komi
sarams. Čia jų sėbras keletą 
kartų lankėsi, rekomendavo duo-

mą, dėl ko nukentėjo komisa
rų gazieta.
kad ilalionas barberis priklau
sęs politikieriams ir kad boni- k. Mačiuko _
bos sprogimas buvęs priešų ker- į vičiaus _ sekretoriaus, 
šias jam. (Masiulio —

Vienok, šiaip ar taip ,o aukų I suctaro naują 
tai reikėtų ir “Naujienoms” 
prašyti, lik bėda, kad šiam 
įvajui, be Reporterio, jos iielu- 
fi nė vieno tinkamo žmogaus 
vadovauti, ba visus gabiausius 
aukų rinkėjus jau senai yra 
nusisamdę komisarai e

Reporteris.

yra spėjama, cijai.
Taigi spėjama, kad y patose 

prez Juške- 
ir A. 
kurie 

galima Ir pa
tas pats 

čia,

Town of Lake
Dar pereitais metais jaunas 

biznierius žyd& kuris išvežio
ja šilkines materijas po namus,

kasieriaus, 
valdybą,

laukti daug pavyzdingų darbų.
Pastebėtinas faktas, kuris yra 

labai džiuginantis, ypač tarybi- 
ninkų labui, kad jų tarpe vei
kia gana aktingai musų Bridge-
porto piliečiai — pp. Kiras irlti komisarų gazetai. Pasakojo, 
Fabionas. Taipjau netoli atsili- kad jie gerai sutaisą rašybą, 
kęs brightonparkietis Saldukas. Pastebėta jam: kodėl jie nesu-

Kiek teko pastebėti, šiais me-įtaiso savo gazėtos? 
tais Taryba yra užsibrėžusi ga-; 
na didelį programą — pirmiau- jų narių parengimais, 
šia sutvarkyti savus organizaci- neagituoja jie nė dešimtos da- pinigus, 
jos reikalus 
organizacinį vajų.

Beje, Danutei pas kleboną 
bebūvant, karią, įeina kokia lai 
vos novos į žmogų tepanaši 
šlykštynė. Nuplyšęs, plaukais ir 
purvais apžėlęs, suklypęs, pu
siau pamišęs vyriškis. Jo kiše- 
nij degtinės bonka. 
sisalko Danutei, jog
Jonas Tvributas, kuris ir 
ir Palangoj, ir, pagalios, Pary
žiuj su ja buvęs, ją garbinęs, 
jas meilę dievinęs, nes tik ją 
vieną visame pasaulyj temylė
jęs. .Jis prašo pinigų, nes alko
holio reikią nusipirkti. O gal, 
saiko, atsiipirksiąs ir smuiką, ku-

K

Stariečiams sekasi gauti nau- r| kam tai už dcgitinę užstatęs. 
Rodos, Danutė atiduoda jam žiedus ir 

. Tik žiedų jis neima, 
o vėliaus pradėti: lies tiek, kiek komisarai į sa- Išeina, prižadėdamas tikrai su- 

vo partiją, bet stariečiams se- grįžti. įeina Liudas. Jis labai

Universal Restanrant
Musų vir t i c n i a i, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės 

valgius
A. A, NORKUS, w

750 West
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George Washington
Visi, kurie rengiatės ar manote keliauti Lietu

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

1739 So. Halsted St Chicago, III
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Lietuvis užmuštas 
gatvekario

Juozas Yocis, 46 m. amžiaus, 
gyvenęs prie 5600 S. Wood St. 
ir dirbęs gatvekarių kompani
jai, liko suvažinėtas ir užmuš
tas gatvekario kai jis taisė su-i 
gedusį gatvekarį gatvekariu 
yarde prie 3900 Le Moyne St.

Town of Lake
Byla prieš Dziennik 

Chicagovvski

P-as Bernardas V. Milasze- 
wicz, turįs real estate ofisą ir 
laivakorčių agentiją, 4600 So. 
Wood st., vakar užvedė bylą 
teisme prieš lenkų dienraštį 
“Dziennik Chicagovvski”. Kalti
na dienraštį šmeižimu ir gadi
nimu biznio. Ieško $50,000 atly
ginimo. Byla Superior teisme. 
P-no Milaševičiaus advokatai 
yra Grablovv & Kanak. —Rep.

Nu-gi Vanagaitis
Išgirsime visai negirdėtų kal- 

bų-prakalbų iš naujo redakto
riaus, arba “pono redaktoriaus”, 
kaip save Vanagaitis vadina. 
Girdima apie redaktorių išvil- 
kimą i steičių ir kokį tai žydą 
iš Lietuvos su armonika.

Atrodo, kad ateinančią suba- 
tą, 9 kovo, Lietuvių Auditori
joj bus nepaprastas “šurum-bu- 
rum”. “Ponas Margučio redak
torius”, gryžęs iš rytinių val
stijų, suteiks mums tokią prog
ramą, kokią jis kitur vartojo.

Rep.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

901 Aleksiunni Karolini
915 Kanci Lionginas
921 Kolibas Mike
922 Krivchenia Cahriton
923 Komzai Lenonui
929 Mažrimas Ignacas
932 Ogorzata Elzbieta
935 Pinniauskei Antonei
943 Slezevic Wilins
953 Zianberaite Ursula
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ZMade by
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“Margučio” Ponas Redaktorius
M. JUOZAVITAS

Kalbės, dainuos
A. VANAGAITIS

dainas, juoksis, šoks
’ ■ * o ■'. • 1 * ( " * ’ . • t , I

/

• w4 \ ■
I •

Su Pritarimu MuziKos

JUOZAVITAS
Subatoi, 9 Kovo-March
Prie Piano M

LIETUVIŲ
3133 South Halsted Street

AUDITORIUM

Pradžia 8 valanda vakare
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ĮSTATYMŲ VYKINIMAS

Prezidento inauguracija pabrėžė tą faktą, kad da
bartinė Jungtinių Valstijų valdžia yra Anti-Saloon 
League valdžia. Svarbiausias punktas Hooverio inaugu
racijos kalboje buvo įstatymų vykinimas.

Naujasis prezidentas išreiškė 'apgailestavimą, kad 
šioje šalyje per pastaruosius keletą metų didėjo krimi- 
nalizmas, įstatymų negerbimas ir teisingumo organų 
šlubavimas. Jisai pasižadėjo su tais blogumais kovoti ir 
šaukė piliečius ir valstijų bei miestų vyriausybes padėti 
jam šitoje kovoje.

Kiekvienas sveikai protaująs žmogus sutiks, kad 
įstatymų vykinimas yra vienas pamatinių valdžios už
davinių. Įstatymų laužymas yra valstybės pamatų grio
vimas. Bet yra taip pat neužginčijamas faktas, kad toli 
gražu ne visi įstatymai gali būti įvykinti. Dar nebuvo 
valstybės, kuri butų neturėjusi bereikalingų, pasenusių 
ir neteisingų įstatymų. Iš istorijos yra žinoma, kad įsta
tymai, kurie bereikalingai varžo žmonių gyvenimą, ne 
kartą privertė tautas griebtis ginkluotos jėgos, idant jie 
butų pakeisti arba panaikinti. Pačios Jungtinės Valsti
jos tik per šitokį sukilimą prieš įstatymus, tik per revo
liuciją įgijo savo nepriklausomybę.

Todėl yra labai vienpusiškas dalykas rūpintis tiktai 
įstatymų vykinimu. Kuomet ilgesnio laiko praktika pa
rodo, kad tam tikri įstatymai nesiseka vykinti, nežiū
rint visų valdžios pastangų, tai tenka pažiūrėti, ar tuo
se įstatymuose nėra kokių nors ydų. Prezidentas Hoo- 
ver pašventė žymią dalį savo kalbos nusiskundimams 
dėl aštuonioliktojo konstitucijos amendmento laužymo 
krašte, bet nė vienu žodžiu jisai nemėgino atremti tuos 
priekaištus prohibicijai, kurie per eilę metų buvo kelia
mi spaudoje, viešuose piliečių susirinkimuose ir įstaty
mų leidimo įstaigose. Jisai laikosi tos nuomonės, kad 
ne įstatymai turi būt taisomi, bet žmonės.

Tai yra bažnytininkų nuomonė, — nuomonė, kurią 
jau prieš dvejetą tūkstančių metų atmetė krikščionybės 
steigėjas, pareikšdamas, kad “Ne žmogus subatai, bet 
subata žmogui”. Prezidentas Hooveris kalba taip, kaip 
nori, kad jisai kalbėtų, tie, kurie jį pravedė į aukščiau
siąją valdišką vietą Jungtinėse Valstijose ir kurių pa
lankumas jam bus reikalingas už keturių metų, kai ji
sai antru kartu statys savo kandidatūrą.

Chicago “Tribūne”, aprašydamas Hooverio inaugu
raciją, sako, kad Herbert Hoover yra trisdešimt pirmas 
Jungtinių Valstijų prezidentas; o “Daily News” įdėjo 
dviejų savo specialių korespondentų telegramas iš 
Washingtono, kur sakoma, kad Hooveris esąs trisdešim
tas prezidentas.

Taigi net ir gana paprastuose dalykuose laikraščių 
korespondentai nevisuomet vienodai parašo.

NORI PRALENKT CARIZMO ŽIAURUMĄ

Iš Londono pranešama, kad Rusijos sovietų politinė 
policija suėmė 2,500 Trockio šalininkų ir jie visi yra iš
tremiami į Sibirą. -t

Telegrama iš Maskvos vakar praneša, kad prieš 
rinkimus į vietų sovietus Maskvos gubernijoje tapo at
imta balsas daugiau kaip 131,000 piliečių. Be to, eina 
visoje Sovietų Sąjungoje valstybinių įstaigų ir organiza
cijų “valymas”. Taip, iš dramaturgų ir kompozitorių 
draugijos, kuri viso turi tik 229 narių, tapo išmesta dau
giau, kaip šimtas žmonių. Per metų metus tie žmonės 
priklausė draugijai ir nieko blogo prieš juos nebuvo su
rasta, bet dabar staigu jie pasidarė “pavojingi” valsty
bei.

Viatkoje, Kurske ir Sevastopoly tapo pašalinta 
18,000 valdininkų dėl “biurokratizmo”, ir taip pat nete
ko vietų daugiau kaip 14% visų miesto tarnautojų. Ir 
taip toliau.

Kuomet bolševikijoje žmogų išmeta iš tarnybos, 
tai jam jau nebėra progos kur kitur vietą gauti, nes 
jisai patenka į “juodą listą”. Jisai gali gyventi tiktai 
užsiimdamas kokiu nors privatiniu bizniu; bet privati
niai biznieriai Rusijoje yra visokiais budais persekioja
mi. Sovietų šalyje net ir darbininkas pražudo darbą fab
rike, jeigu komunistų šnipai suranda ką prieš jį arba 
prieš jo tėvus ir valdžia atima jam balsavimo teisę.

Tai yra aršiau, negu senoje carizmo tvarkoje. Caro
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Mankštinimasi ir ii 
gas amžius 

______________ I

Kai kurie musų tėvų ir pro
tėvių samprotavimai apie svei
katą buvo teisingi. Bet, žino
ma, ne visi. Pavyzdžiui, dar 
visai nesenai sveikstantiems 
žmonėms buvo rekomenduoja
mi taip vadinami saulės salio
nai. Mat, manyta, kad saulės 
spinduliai yra reikalingi ligonio 
sveikatos sustiprinimui. Nuomo
nė visai teisinga. Tačiau saulės 
salionai didelės naudos neatneš
davo, kadangi langų stiklai atl
aikydavo ultrafiooletinius arba 
sveikatos spindulius. To fakto 
mokslininkai nežinojo.

Daug taip pat kalbama apie 
mankštinimosi naudą. Mokyk
lose ir periodinėj spaudoj nuo- 
at kartojama, jog žmonės, ku
rie nori būti sveiki ir ilgiau gy
venti, privalo reguliariai mankš
tintis. •

Dauguma žmonių taip ir ma
no. Mano jie taip dėl to, kad 
priėmė už gryną pinigą prasi
platinusias nuomones. Tačiau 
atsirado ir kritiškų žmonių. Jie 
pastebėjo, jog gyveninio faktai 
yra sunku suderinti su prasi
platinusia nuomone apie man- 
kštinimąsi. Jeigu mankštintis iš 
tiesų butų labai sveika ir nau
dinga, tai atletai turėtų pasižy
mėti ilgu amžių. O tikrumoj 
yra kaip tik priešingai, —dau
guma atletų paprastai miršta 
gan jaunu Statistinės duome
nys rodo, jog universitetų pa
sižymėję futbolininkai ir bėgi- 
kai retai tesusilaukia ilgo am
žiaus. .

Jungtinių Valstijų Cenzo 
Biuro surinktos žinios rodo, jog, 
bendrai imant, moterys gyvena 
ilgiau, neguivyrai. Atrodo, jog 
turėtų būti kaip tik priešingai. 
Juk vyrų muskulai yra labiau 
išvystyti ir jie daugiau užsi
ima visokios rūšies sportu, ne
gu moterys. Na, o jeigu taip, 
tai vyrai privalėtų ilgiau ir gy
venti.

Bet teorija yra vienas daly
kas, o faktai—kitas. Tyrinėto
jai jau nuo senai pastebėjo, jog 
reguliaris mankštinimosi toli 
gražu ne visados tesutampa su 
ilgu amžių. Jungtinių Valstijų 
senatorius William M. Evarts 
išgyveno 83' metus. Per visą 
savo gyvenimą jis vengė mankš
tinimosi. Nežiūrint i tai, jis 
buvo nepaprastai sveikas. 
Evarts buvo tos nuomonės, jog 
laike mankštinimosi širdis pri
versta yra smarkiau plakti. O 
juo ji smarkiau dirba, tuo ji 
greičiau pavargsta ir sugenda.

Kreipti daug dėmesio į tą 
Evartso tvirtinimą, žinoma, ne
būtų jokio reikalo. Seniai pa
prastai turi savotiškas teori
jas, pagalba kurių jię išaiškina 
savo ilgą amžių. Vieni jų yra 
tos nuomonės, jpg jie ilgai gy
vena dėl to, kad negeria ir ne
rūko, o kiti, kad—9 vai. vaka
ro eina miegoti arba valgo daug 
svogūnų. Gi treti nesusipurto 
nuo gėrimo ir rūkymo ir, nežiū
rint to, gyvena ilgiau, negu 
didžiausi blaivininkai. Evartso 
•nuomonė yra įdomi tuo, jog ją 
lyg patvirtina profesoriaus 
Raymond Pearl eksperimentai.

Prof. Pearl yra vienas žy
miausių Amerikos biologų. 1927 
m. jis buvo pakviestas į Euro

žandarai buvo žiaurus, ir daugybė žmonių per juos pra
žudė savo gyvybę ir sveikatą kalėjimuose, katorgoje ir 
Sibire. Bet valdžia tuomet nekontroliuodavo bent eko
nominio žmonių gyvenimo. Bolševizmas stengiasi savo 
žiaurumu pralenkti ir carizmą.

Samprotavimai apie sveikatą.— 
Saulės salionai. — Ar naudin
ga yra mankštintis?— Atletų 
amžius. — Senatarius Evarts. 
—Prof. Pearlo eksperimentai. 
—Moterys gyvena ilgiau nei 
vyrai. —Energijos taupymas. 
—Paveldėjimo reikšmė.

pą, kur įvairiuose universite
tuose ir mokslo draugijose da
vė visą eilę lekcijų. Prieš kiek 
laiko tos lekcijos tapo.išleistos 
knygos formoj. Knygos var
das—On Longvity.

Prof. Pearl darė eksperimen
tus su musėmis, kurios yra ži
nomos kaipo Drosophilia Mela- 
nogaster. Jos yra labai mažy
tės ir gyvena vyriausia ten, kur 
randasi vaisių. Ačiū tam, jas 
dažnai vadinama vaisiamusėmis 
(fruit flies).

Tas muses prof. Pearl augino 
specialiuose buteliuose, duoda
mas joms' pakankamai maisto. 
Musė, vidutiniškai imant, gyve
na tiek dienų, kiek žmogus me
tų. šešių dešimčių dienų mu
sė yra jau pusėtinai sena. O to
kių musių, kurios išgyventų 
šimtą dienų, tik retkarčiais te
pasitaiko. Vadinasi, jos atitin
ka šimtamečius žmones.

Kadangi musių amžius yra 
labai trumpas, tai su jomis pa
ranku daryti eksperimentai. Per 
keletą mėnesių daug dalykų ga
lima apie jų gyvenimą patirti. 
Įdomu yra pastebėti, kad kai 
kuriais žvilgsniais musės ir 
žmonės yra vienodi. Kaip jau 
buvo minėta, moterys gyvena 
ilgiau, negu vyrai, šimtame
čių daugiau pasitaiko tarp mo
terų. Vidutiniškai imant, Ame
rikoj moters amžius yra ketu
riais metais ilgesnis nei vyro. 
Tas pat dedasi ir musių pasau
lyj. Prof. Pearlo eksperimen
tai parodė, jog musės-patelės 
gyvena ilgiau nei patinai.

Bet įdomiausias dalykas yra 
tas, kad labiau aktyviškos mu
sės neilgai tegyvena. Butelyj, 
kur buvo nedaug musių, mirtin
gumas žymiai padidėjo. Mat, 
tame butelyje musė turėjo 
daug vietos ir buvo labai veik
lios. Ir juo jos buvo veikles
nės, tuo jos trumpiau gyveno. 
Perdidelis susigrūdimas taip 
pat padidino mirtingumą.

Dr. Pearl surado, jog tos 
sėklos, kurios sparčiau auga, 
paprastai turi trumpesnį am
žių. Tad atrodo, jog kiekvie
nas gyvas daiktas turi tik tam 
tikrą energijos kiekį. Kuomet 
ta energija išsiaikvoja, — tai 
ateina mirtis. Ir juo sparčiau 
energija aikvojama, tuo grei
čiau prisiartina mirtis. Ta? da
linai primena taupumą. Saky
sime, Jonas ir Petras turi po 
tūkstantį dolerių. Jonas yra 
taupus vyras ir be reikalo pini
gų nemėto. Kas kita su Petru: 
jis mėgsta paūžti? Per porą 
menesių Petras prašvilpia visus 
savo pinigus, o tuo tarpu Jonas 
turi dar keletą šimtų.

Išeina, jog reikia taupyti ir 
energija. Kas, kaip yra sako
ma, degina žvakę iš abiejų galų, 
tas greit sudega, t. y. miršta. 
Dr. Pearl sako, jog labai veik
lus žmonės greičiau miršta. 
Darwin’as savo laiku pasakė, 
jog gyvūnų pasaulyj išlieka ir 
ilgiau gyvena tie, kurie geriau
sia moka prisitaikyti prie apy- 
stovų. Dabar gal reikėtų frazę 
*‘the survival of the fittest” kiek 
modifikuoti. Sakyti “the survi
val of the laziest”. \

Tačiau tvirtinti, jog ilgas am
žius išimtinai priklauso nuo tin
giniavimo, butų netikslu. Prof. 
Pearl savo knygoj aiškiai pabrė
žia tą faktą, jog ilgas amžius 
žymiame laipsnyje priklauso ir 
nuo paveldėjimo. Ilgaamžių tė
vų vaikai turi daug daugiau 
šansų sulaukti senatvės, negu 
tie vaikai, kurių tėvai mirė jau
ni būdami.

. Antra vertus, dar tikrai nėra 
žinoma, ar veiklesnieji žmonės 
greičiau miršta dėl to, jog* jie 
per daug sparčiai aikvoja savo 

energiją, ar dėl to, kad jie tin
kamai nesirūpina savo sveika
tos reikalais.—K.A.

MARGUMYNAI
Pavargsta ne tik žmogus ir 

gyvūnai, bet ir metalas. Pasi
taiko, jog nei iš šio nei iš to 
nulūžta automobilio ašis. Nu
lūžta ji, sako prof. J. B. Kom- 
mers, todėl, kad buvo pavargu
si. Eksperimentai parodo, jog 
metalui taip pat yra reikalin
gas poilsis. 

* * *
Field Muziejuj, C h i c a g o j, 

prieš kiek laiko buvo rodoma 
antis, kuri kainuoja $5,000. Ta 
antis tapo atgabenta iš Lab
radoro. Pasak Dr. W. Osgoodo, 
tos rųšies ančių visame pasau
lyj tėra tik 45. 

* * *
Kas metai gaisrai Amerikai 

padaro nuostolių už $100,000,- 
000. 

* * ♦
Vienas viešbutis Yumoj, Ari

zonos valstijoj, turi sekamą iš
kabą: “Tomis dienomis, kai 
saulė nešvies, valgis bus duo
damas dykai”. .

Per paskutinius penkioliką 
metų viešbučiui nei kartą ne
teko dykai valgydinti savo kos- 
tumerius, nes kas dieną ten 
saulė pasirodo. Jei kada ir už
eina lietus, tai jis tęsiasi neil
gai — debesys išsisklaido ir 
vėl šviečia saulė.

* * *
Belgijos kolonijoj Kongo, Af

rikoj, drambliai treniruojama 
žemės darbui. Per dvi dieni 
vienas dramblys gali suarti pus
trečio akro žemes.

$ $ $ 
I

Dažnai žmonės rugoja, kad 
oro pranašavimai yra neteisin
gi. Pavyzdžiui, oro spėjikas 
pranašauja, kad rytoj bus 
“fair”, o žiūrėk ant rytojaus 
yra apsiniaukę arba net Ii j a.

Tas rugojimas pareina nuo 
to, kad žodis “fair” oro biu
rui turi kitokią reikšmę, negu 
paprastiems piliečiams. “Fair” 
ne būtinai reiškia giedrą, bet 
tik tokią dieną, kurioj lietaus 
ar sniego nukrinta ne daugiau, 
kaip .01 (viena šimtoji dalis) 
colio. Tokią prasmę žodžiui 
“fair” priduoda oro biuras.

* *
Išlaikymas per metus “Los 

Angeles” dirižablio atsieina apie 
$500,000. 

* ❖ *
Dr. Mario Ponzo sako, jog 

geriausias vaistas nuo nemie
gojimo yra juoda spalva. Juo
doj lovoj, vartojant juodą pa
galvę ir kaldrą, esą daug leng
viau yra užmigti.

* * *
Upė Amazonas yra 3,000 my

lių ilgio ir prie įtakos 50 my
lių pločio.

❖ ❖ ❖
Per pereitus metus Chicagoj 

tapo pastatyta namų, kuriuose 
gali gyventi 205,000 žmonių.

* sĮs t *

Neužilgo bus pradėta pardavi
nėti elektriški kambarių vėdin- 
tojai. Tais vedintojai vasaros 
metu bus galima temperatūra 
nužeminti ant 10 laipsnių.

* * #
Chicagos miestas suvartoja 

daugiau šviečiamųjų dujų (ga- 
zo), negu sekamos šešios vals
tybės: Italija, Olandija, Švei
carija, Norvegija, Švedija ir 
Čekoslovakija.

* * *
Franci j a armijos išlaikymui 

išleidžia vieną ketvirtadalį safo 
pajamų. Ramiu laiku ji turi 
600j00 kareivių, o laike karo 
gali sumobilizuoti 3,500,000. 
Ginklų ji turi sekamai: 34,000 
kulkasvaidžių, 3,200 kanuolių, 
2,500 tankų ir 2,500 aeroplanų.

Lenkija armijai išleidžia 33.- 
5% savo pajamų. Reikalui 
esant, ji gali išstatyti 1,500,000 
kareivių, 220 aeroplanų ir 160 
apšarvuotų automobilių.

Jugoslavijos kapo išlaidos su
daro 21% viso biudžeto. Armi
jos skaitlingumas ramiu laiku— 
115,000 kareivių, karo -—-1,500,- 
OOO.

Rusija išleidžia armijai $325,- 
000,000.

Rumanija karo reikalams ski
ria 20% visų pajamų. Karo me
tu ji gali sudaryti armiją iš 
1,000,000 kareivių.

Francija, Belgija, Italija, Len
kija, čkoslovakija, Rumanija ir 
Jugoslavija kas metą karo rei
kalams išleidžia $830,000,000.* * *

Vokietijoj tapo padarytas 
naujos rųšies lėktuvas, kuris 
sveria tik 155 svarus. Lėktu
vas turi 34 arklio jėgų motorą 
ir gali vežti du pasažieriu. ♦ * *

Šią žiemą, kaip žinia, Euro
poj buvo dideli šalčiai. Čekoslo
vakijoj tokių šalčių nebuvo per 
paskutinius 150 metų. Kai ku
rie pradėjo net pranašauti, jog 
artinasi ledų gadynė. Tačiau 
Čekoslovakijos profesoriai sako, 
jog tokiam pranašavimui nėra 
mažiausio pagrindo. Prie šalčių 
prisidėjo šią žiemą daugiausia 
gausumas sniego. Bet esą pal- 
nai galima tikėtis, kad vasafa 
bus«gan šilta.* * ♦

Krokodilai, kurie gyvena Ni
lo upėj, turi savo rųšies tar
nus. Tie tarnai valo jiems dan
tis. Tai zikzak paukščiai, ku
rie be jokios baimės landžio
ja po krokodilo nasrus ir ran
kioja užsilikusį dantyse mais
tą. — K.

Sveikatos Dalykai
Tularemija arba 

Zuikių šiltinė
U. S. Public Health labora

torijos darbuotojas Dr. Fran
cis ir jo padėjėjai šią žiemą ty
rinėjo misterišką ligą —tulare- 
miją arba zuikių karštinę. Šita 
liga ir pirmiaus buvo žinoma, 
dabar surinkta daugiau statis
tikų, nors dar ligos priežastis 
tiktai spėliojama. Visoj Ame
rikoj šią žiemą įrekorduota 500 
susirgimų ir 20 mirimų nuo 
šios ligos. Paprastai tularemi
ja suserga tie žmonės, kurie 
dirba prie zuikių, ypatingai tie, 
kuri juos lupa, išima vidurius 
ir t.t. Surasta, kad voverės, ka
tės ir šunes gali apsikrėsti ir 
paskui žmones apkrėsti. Patirta 
kad vienas susirgimas suteikia 
atsparos —antru kartu niekas 
tularemija neserga. Naminiai 
zuikiai šitos ligos neturi.

Lengva patirti ar zuikis ser
ga tularemija, ar ne: sergančio 
zuikio jaknos (kepenys) ir bluž
nis apdengtos baltais grūdeliais, 
o sveiko lygios be jokių grūde
lių.

Virta mėsa kad ir sergančio 
zuikio žmogui nekenkia, bet, 
kaip sakiau, galima apsikrėsti 
lupant, vidurius valant ir kt.

Tularemija pasireiškia šitaip:
pirmiausia atsiranda baisus gal
vos skaudėjimas, karštis didelis, 
krečia drugys, pažastyje grei
tai iškyla didelė votis arba su
tinimas, guzas.

Kadangi šita liga dar neiš
tirta, tai ir gydymas neaiškus 
ir netikras. Paprastai kęturi 
nuošimčiai miršta.

—Dr. A. J. Karalius.

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės. \

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

Norėdami " padaryti įga 
liojimą kreipkitės į “Nau
jienas” asmeniškai ar laiš
ku.

NAUJIENOS
1739 So. Haisted Street 

Chicago, III.

Gerkit Vandenį 
Kad Išpplovus

Inkstų Nuodus
Jei 'Nugarą Skauda Ar Pūslė 

Vargina Tuojaus Pradėk
Imti Druskos

Inkstams ir nugarai skaudant ne
išsigąskite ir nepradėkite kimšti i vi
durius gyduolių, kurios tik suerzina 
visą šlapinimo sistemą. Išvalykite 
inkstus kaip išvalote vidurius, išplau
dami juos su minkštomis nekenksmin
gomis druskomis. Inkstų užduotis y- 
ra iškošti kraują. Per 24 valandas jie 
perkošia 500 grūdelių rūgščių ir me
džiagos, todėl supraskite koki darbą 
jie atlieka.

Gerkite daug gero vandens — ne
galite persigerti; šalia to, gaukite iš 
aptiekos apie keturias uncijas Jad 
Salts druskų. Imkite po arbatinį šau
kšteli kas rytą pirm pusryčių per ke
letą dienų ir inkstai veiks kuopuikiau- 
sia. Tos garsios druskos padarytos 
iš vynuogių rūgšties, citrinų sulties 
ir lithia. Jos ilgus laikus vartojamos 
išplovimui inkstų, taipgi nugalėjimui 
rūgščių, kurios erzina pūslės siste
mą.

Jad Salts druskos nebrangios; ne
gali pakenkti; padaro malonų, puto
janti lithia-vandens gėrimą, kuri kiek
vienas turėtų laikas nuo laiko ger
ti, kad inkstai puikiai veiktų. Paban
dykite; taipgi gerkite daug vandens, 
ir beabejonės stebėsitės kas pasidarė 
su inkstų vargais ir nugaros skaudė- 

mu. /

Sol Kilis & 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.
TeJ. Cicero 130

Ten ir iš

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Su musų populiariais laivais 
Puikus patarnavimas 

visose klesose

Cnnn Iš NEW Y0R- 
vyli J KO IKI KAII- 
LUU NO IR ATGAL

Trečia Kiesa 
Plūs $5 U. S. Revenue 

taksai, J

Kelionė greita ir pigia kaina 
Del permito ir kitų informa

cijų kreipkitės prie vieti
nių agentų arba prie

Hamburg-American Line
177 N. Michigan Av. Chicago

REAL ESTATE
Malonus ir teisingai patarnavimas 

2608 W. 47th St.

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1789 So. Haisted St.
Tel. Rooar eit 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’.



Trečiadienis, kovo G d., 1929 naujienos, čMe&ge, m.

CHICAOOS
ŽINIOS

Chjcagon atvyko alie
jaus armijos generolai

Chicagon specialiam vagone 
atvyko Winthrop W. Aldrich ir 
jo draugai, kurie vadovaus im
tynėms Standard Oil Co. of In
diana šėrininkų susirinkime. Ši 
grupė, vadovaujama Aldricho, 
atstovaus Rockefellerio inter - 
sus ir kausis, idant pavarius 
pulkininką Stewartą iš pirmi
ninko vietos kalbamos kompani
jos direktorių taryboj. Jie, sa
koma, atsivežę keletą skrynių 
su proksėmis. Atvykusius, o 
ypač prakses, daboja privačiai 
detektyvai.

Advokatai ir divorsai
Journal reporteris turėjo pa- 

Isikalbėjimą su keletu advokatų, 
kurie specializuojasi divorsų by
lose. Pasak jo, advokatai jam 
pareiškę, kad kuone visos divor
sų bylos, pasiekiančios teismą, 
yra stipriai “nudažytos”, t. y. 
parodytos “tragingiau”, negu 

į tikrenybėj esti. Kitas advokatas 
pareiškęs, kad apie trečia dalis 
atbėgančių pas jį moterų divor- 
so reikalais vėliau susitaiko su 
vyrais. Trečias nurodė, kad jis, 
pirma negu paduodąs teismui 
bylą, susižino su puse, nuo ku
rios divorso ieškoma. Ačiū tam 
išvengiama kokio trečdalio by
lų, nes vyras su pačia susitaiko.

George Bancroft; kitokie nume
riai.

Oriental teatre — šią savaitę 
Jack Osterman ir jo džiazo or
kestras duos scenos produkciją 
“The Dude llanch”; scena kaip 
po atviru dangum, dainos, jo 
orkestro muzika; kalbantis pa
veikslas “The Dummy”.

♦ ♦ *

Reginaldo Denny juokingiau
sioj! komedija “Red Hot Speed” 
bus rodoma Congress teatre ke
turias dienas, pradedant kovo 6 
dieną. Sakoma, joj retai kada 
pasirodo ekrane tokie juokingi

veikalai. Daugelis puikių scenų 
su kalbomis.

Dolores Costello paskutinis 
kalbantys paveikslas “The Re- 
deeming” pasirodys Congress 
teatre kovo 10 d. Vitafonas pa
duoda jautrumą, išgąstį ir gro
žę aktualio gyvenimo. Iš vyriš
kių, vadovaujančią rolę vaidina 
Conral Nagel.

S. L. A. 335 kuopos Čyertmelinis 
susirinkimas įvyks trečiadieny, 7:30 
vai. vak., kovo G d., 1929 m., Mark 
White Sąuare svet., prie So. Halsted 
ir W. 30 gątv., Chicago, III. Visi 
nariai atsilankykite ant minėto lai
ko. — Valdyba.

Keistučio Kliubo Dramos Sky
riaus repeticija veikalo “Gadynės 
Žaizdos” atsibus ketvergo vakare, 
7:30, kovo 7 dieną, 1929 m. Mc- 
Kinley Park svetainėj, 39 gatvės 
prie Western Avė. Visi dramos 
skyriaus nariai bukite laiku.

— Valdyba.

Lietuviai Gydytojai

Teatruose
I _________

Septyni mirė užsi
nuodiję

Peorijoj, Ilk, bėgiu 48 valan
dų mirė septyni žmonės. Nužiū
rima, kad jie užsinuodiję alko
holiu. Kai kurie mirusiųjų da
lyvavo gyvulių augintojų su
rengtame bankiete. Keturi, ku
rie mirė (jų tarpe viena mote
ris) tame bankiete nedalyvavo. 
Areštuota du žmones. Vienas 
jų yra bartenderis, tarnavęs 
viešbučiui tuo laiku, kai bankie- 
tas įvyko. Jo vardas — Walter 
Neibert. Kitas areštuotas’ — 
Maurice Mansfield, žinomas po
licijai kaip vertelga svaiginan
čiais gėrimais.

Areštuoti teisėjo beili- 
fas ir šoferis

Chicago teatre — pradedant 
ateinančiu penktadieniu, kovo 
8 diena, bus duodama milžiniš
ka scenos produkcija pavadinta 
“Carnival of Venice”; Veneci
jos karnivalai yra žinomi kaip 
puošniausios parodos. Ir šioje 
scenos produkcijoje bus rodo
mos valtys, dainuojamos dainos, 
gros muzika, etc., etc. Tai gal 
bus viena didžiausių scenos pro
dukcijų, kokias tik yra matę 
chicagiečiai. Paveikslas “Trail 
of ’98”.

McVickers teatre — prade
dant 8 d. kovo bus rodomas kal
bantis paveikslas “In Old Arizo
na”; kitokie numeriai.

Roosevelt teatre — pradedant 
pirmadieniu, kovo 11 d., bus ro
domas kalbantisis paveikslas 
“The Wolf of Wall Street”; 
svarbiausiąją rolę jame vaidina

Teisėjo Immenhausen beilifas 
ir šoferis areštuoti ir turės sto
ti prieš teisėją McCarty. Beili
fas, anot policijos, pradėjęs ko- 
liotis valgykloj 109 W. Chicago 
avė. O šoferis buvo areštuotas 
ties Chicago avė. policijos sto
timi, anot policijos, girtas. Jis 
buvo areštuotas anksti sekma
dienio rytą. v b-

Areštuotas policininko 
bendras

Policininkas Edvvard Coleman 
pašovė autų vagili M. Bugario. 
Kartu su Colemanu buvo dar 
du vyrai. Vienas jų areštuotas 
jau. Jo pavardė — Frank Flo- 
ria, 18 metų, gyv. 455 North 
Elizabeth st. Policininkas, klau
sinėjamas, prisipažino, kad ji
sai duodavęs informacijų autų 
vagių gengei, kuriai priklausė ir 
Bugario. Bugario, esą, reikala
vęs iš jo, policininko, $500 ir 
grūmojęs iškelti viešumon poli
cininko darbus, jei negaus tų 
pinigų. Tai jis, Coleman, kartu 
su Floria ir kitu vyru sumanę 
“nutildyti” Bugario ant visados.

A t A
JUOZAPAS YOCIS

Persiskyrė su šiuo pasau
liu kovo 4 dieną, 11:45 valan
da vakare, 1929 m., sulaukęs 
46 metų amžiaus, gimęs Tau
ragės apskr., Kaltinėnų parap., 
Bertasiškių sodžiuj, Amerikoj 
išgyveno 26 metus. Paliko di
deliame nubudime brolį Petrą, 
5 pusbrolius — Juozapą, Alek
sandrą, Kazimierą ir Jurgi 
Kimčiai ir Jokūbą Razbadaus- 
'kį, 5 puseseres — Juzefą, Pau
liną, Oną, Johaną ir Marijoną 
Krenčaites, o Lietuvoj 2 sese
ris — Oną ir Jicvą ir pamotę 
MarijolUj. Kūnas pašarvotas, 
randasi S<iOO So. Woo<l St.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
kovo 9 dieną, 8 vai, ryte iš 
namų i Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

g Visi A. A. Juozapo Yocio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą Ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Brolis, Pusbroliai 
Puseseres ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
bučius Ežerskis, Tel. Boule- 
vard 9277. . ~

Garsinkitės Naujienose

PRANEŠIMAI
Vanago šokių vakarui, kuris 

įvyks kovo 9 d. Lietuvių Audi
torijoj, rezervuoti bilietai par
siduoda Naujienų ir Margučio 
raštinėse. Kurie norite dalyvau
ti, būtinai įsigykite bilietus iš 
kalno, kad nereikėtų nugara 
sienas zulinti. Kainos labai po- 
puliariškos.

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

Town of Lake. — Dr-ste Lietuvos 
Didvyrių No. 1 laikė extra susirin
kimą vasario 27 d. apkalbėjimui 
dėl prisidėjimo prie kitos draugys
tės. jPo ilgų svarstymų nutarta su
sivienyti su SLA. 122 kuopa. Dide
lė dalis narių jau išpildė aplikaci
jas. Kurie nebuvo ant pereito susi; 
rinkimo, kviečiami esate pribūti 
kovo 9 d. į paprastą susirinkimą ir 
išpildyti aplikacijas. —Valdyba

Lietu ves Akušerės

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Victory 1115 
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
[kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

Akių Gydyto j ai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

"Snmpehnis puodelis Turpo išgelbėjo ma
no kūdikį nuo plėuahjaiHlimdiuiiu.E'L'AOIN 
no kūdikį nuo plaučių uždegimo. AS taip
jau jį vartojau dėl skaudančios gerklės ir 
tuojau* susilaukiau pagelbos”, rašo Missou- 
ri motina. X

Kaip gaila, kad kiekviena motina nevar
toja šio budo I Tai yra taip greitas, taip 
tikras, taip saugus—ir suteikia tokių rami
nančių, malonių pagelbų I Tik geras senovi
nis terpetinas sujungtas su mentoliu ir kam- 
foru—tai yra paslaptis pastebėtino veik- 
mingumo Turpo. Ir jis negali nė deginti, 
nė pusliuoti. Blskučiu patrinti krutinę ir 
gerklę—biskutj pašildyti šaukšto ir pakvė
puoti garais—ir didžiausias šaltis pripažins 
pralaimėjimų. Už tik 35c jus galite gauti 
šių koncentruotų sveikatos apdraudų pas 
kiekvienų apttekininkų.

TurpoH

Greita, Tikra. Šauni Pagelba

JULIJONAM GOKČ1NSKIS
Persiskyrė SU"šiuo pasauliu 

kovo 5 dieną, 6:15 valandą ry
te, 1929 m., sulaukęs 15 m. 
ajnžiaus, gimęs Rockforde, III. 
Paliko dideliame nubudime tė
vą Edvardą ir motiną Oną, 2 
brolių —v Antaną ir Edvardą 
ir visus gimines. Kūnas pa
šarvotas, randasi 3158 South 
Union Avė.

subatoj, 
vai. po 

nulydėtas

Laidotuvės įvyks 
kovo 9 dieną, 1:30 
pietų iš namų bus 
j Tautiškas kapines.

Visi A. A. Julijono Gorčin- 
skio giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai, Broliai ir 
Visi Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Badžius, Tel. Victory 
4088.

Pirmyn Mišrus Choras rengia te
atrą, kocertą ir balių, nedėlioj, ba
landžio 7 d., Spaulding svetainėj, 
prie Spaulding ir North Avė.

Meldžiam mums simpatizuojančių 
draugysčių toj dienoj nieko nereng
ti, kad nepakenktum vieni kitiems.

— Komitetas. '

20 VVardo Lietuvių Politikos ir Pa
šei pos Kliubo susirinkimas įvyks ko
vo 6 d., 8 vai. vak., Bagdono svet., 
1750 So. Union, Avė. Malonėkite 
visi nariai būti laiku ir naujų narių 
atsiveskite dėl prisirašymo.

A.. Zellon, prot. rašt.

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

3265 So. Halsted St.

North Sidčs Draugijų Sąryšio de
legatų mėnesinis susirinkimas įvyks 
seredoi, kovo 6 d., Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė. Pradžia 8 vai. 
vak. Visi delegatai atsilankykit 
paskirtu laiku. — Rašt. A. Vilis.

Cicero Lietuvių Pagerinimo Politi
kos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks -šiandien, 7:30 v. v., Lukšto 
svetainėj. Malonėkite visi dalyvau
ti ir kaiminus atsiveskite susirinki- 
mans, bus svarbus, tuoj artinas rin
kimai ir bus balsuojama dėl statymo 
naujos rotužės Town Hali.

— Raštininkas.

Graboriai________
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

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- 
roenas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialč 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

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog 
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybe, 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 i 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

1649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenvvood 1752

LO VEI KIS
KVIETKININKAS

NUSKINTOS KVIETKOS
Pristatome į Visas Miesto Dalis 

Vestuvėms, Bankietams ir Pagrabams 
Vainikai

3316 S. Halsted St. Tel. Boulevard 7314

k

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiama vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

S. D. LACHAVICZ

Ona Tanzegulskiene
Persiskyrė su šiuo pasauliu kovo 4 dieną, 11 :.3O valandą ryte, 

1929 m., sulaukus apie 50 metų amžiaus, gimus Lietuvoje,. Suvalkų 
rėdvbos, Vilkaviškio apskričio ir miestelio. Paliko dideliame nu
liūdimi' vyrą Boleslovą Tanzegulskį, brolį Mikolą Ripkevičia ir 
sesers sūnų Mikolą Astrauskį Amerikoje. Lietuvoje paliko brolį 
Franciškų Ripkevičią ir vieną seserį Agotą Astrauskienę, Argen
tinoje. Kūnas pašarvotas, randasi 819 W. 34th Placfe.

Laidotuvės įvyky ketverge, kovo 7 dieną, 8'vfcl. ryte iš namų 
į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta i švehto Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Onos Tanzegulskienes gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ladotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
VYRAS IR VISI GIMINĖS.

Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 1139. v

Lietuvis Graborius ir 
Balsamuotojas 

2314 W. 23rd PI.
Chicago, III.

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS

GRABORIUS 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:

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

-------O—----

B U T K U SUNDEHTAKING CO.
P. B. Hadley Lic.

Koplyčia dykai. 
710 W. 18th Street

Canal 3161

Ekspertas tyrftno okių ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėki! mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8. 
Phone Canal 0523

Lietuviai Gydytojai

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

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

Phone Boulevard 8488
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

A. MONTVID, M. D. 7 I
1579 Milwaukee Avenue, Room 209
Kampas ’ North A ve. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po piet” 6 iki 8 vak.
\ Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunsvvick 0597 

Ultravioletinė šviesu ir diatherniia

Rez. 6660 South Artesian Avenue 
Phone Prospect G(J59 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH 
3464 South Halsted Street

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

Rez, 3201 South Wallace Street
/

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 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

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

"Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

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 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Rez., 6641 South Albany Avenue 

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6222

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 Avc 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunsvvick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė. 

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avc., 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. 
va.lcaro. Ne<lel. nuo 1O iki 112 v. dienų

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 

Residenoc Tel. Fairfax 6352

Įvairus Gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

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

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

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. Boulevard 1310
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomįę 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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

y cik H Tčl i s
3241 South Halsted Street

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

Pėtnyčios.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE. BLDG.
77 West VVashington Street 

Cor. Washington and Clark Sis 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

ALBINA.PETERS
(Albin A. Petroshius Pcters)

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 Sa|le St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Av
Tel. Prospect 3525.

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 vak. 
Nedaliomis ir šventad. 10—12 dieną

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.
Pullmau 5950
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Tarp Chicagos
Lietuvių

Musų teatras
IKramat iškas Ratelis stato 

“Audrą giedroje” 10 dieną ko
vo. Meldažio svetainėje. Pelnas 
eis tam, kad pastačius pamink
lą ant nabašninko Jono Sunku
lio kapo. Vaidinimo tikslas, 
kaip matote, yra labdaringas. 
Labdarybės- darbui ruošiasi tie, 
kurie rengia vakarų; labdary
bės darbą atliks ir publika, ku
ri parems jį. Taip bent keletą 
kartų buvo jau pažymėta spau-

lis šiam tikslui? Atsakymas: 
žmonės, kurie tikrai jaučia 
“meilę” teatrui. Kaip gali jie 
šio tikslo siekti? Atsakymas: 
pasekmingiausia — ne sėdėda
mi rankas sunėrę ir laukdami, 
kad tą ar kitą jų keiks nors 
asmuo pakivestų vaidinti, bet 
dirbdami krūvoje, kaip Drama
tiškas Ratelis, ir dėdami pastan
gas vis tinkamiau pasireikšti 
teatre.

Norėčiau pažymėli dar viena 
priežastį, dėl kurios butų pa
geidaujama, kad ruošiamas va
karas pavyktų: pasisekimas gal 
butų akstinu Dramatiško Rate
lio darbuotei atgaivinti. O to
kios darbuotas reikalinga, la
bai reikalinga Chicagos lietu
viams.

Kodėl? Pamėginsime atsaky
ti, kaip suprantu dalykų padė-

Musų dramos mėgėjai jau
čia reikalą atgaivinti Dramatiš
ką Ratelį jau kuris laikas. Ir 
jeigu šis jų parengimas sutrauk
tų gražios publikos; jeigu pa
sirodytų, kad Chicagos lietuviai 
jdomouja dar vaidinimais, tai 
kalbamas vakaras taptų para
ginimu atnaujinti Dramatiško 
Ratelio darbuotę, jau nekalbant 
apie tai, kad pasiliktų ir pelno 
paminklui pastatyti amt Jono 
Šanku no kapo. Reporteris.

BIZNIO
Rodyklė

Aš kentėjau, nuo strėnų skaudėji
mo —- sausgėlos per 30 metų, ypa- 

tingai tą naktj gel- 
davo, kuomet rei- 

|’-Ls,-- kejo pasilenkus perHgįL . diena dirbti. Gyd-
A W žiaus pas 26 dak-

tarus, nuo tūlų dak- i tarų receptu buda-
® jB vo Re,‘iau, bet jie K neišgydė m a n ę s.

Sužinojęs apie Dr.Tik ffiMB Šimaiti, Naprapala.
• ~ kuris ką tik guĮžoMk JmK m Lietuvos, nuėjau

b pas Daktaras
gydė Naprapatijos 
mokslo budu. Po 6 

Naprapatiškų gydymų, "pasijaučiau 
daug geriau, nes kryžkaulinėj svie
to j sausgėlos neliko, kuri vieta per| 
30 metų skaudėjo.
15 Naprapatiškų 
esu strėnų gėlimo sveikas. Patnriu 
savo draugams ir 
ti

Iš viso paėmiau 
gydymų. Dabar

pažįstamiems ei
nas

Dr. P. P. Šimaitį
NAPRAPATĄ 

2346 W. 69th Street
Chicago, III.

Taipjau persitikrinimui ateikite 
,s mane vakarais.

ANTANAS KINAS 
2557 W. 69th Street 

2-ros lubos

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
Business Service

Biznio Patarnavimas
Financial

Finansai-Paskolos

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalow iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

?hone Republic 7869

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

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

Phone Victory 7261
J. S. RAMANčIONIS. Sav.

Nereikia Įmokėti pinigų 
10 mėnesių išmokėjimui

Mes permaliąyosim jūsų karą, 
pernikeliuosime jūsų nikelius, ištie
sime fenderius ir body {lenkimus. 
Pertaisysime visą motorą, clulch, 
differential ir uždėsime naujus tai- 
rus. 10% nuolaidos — 
šį apgarsinimą. Pašaukite 
mes pasiųsime žmogų 
skaitliuoti jūsų darbą.

šaukite KEYSTONE 1210
3016-18 LAWRENCE AVĖ.

atsinešk i t 
mus ir 

dykai ap-

Paskolos suteikiama 
į vien?, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

SNTERNATDONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Personai
Asmenų Ieško

Automobiles
'28 Hiulnon
'27 e?,inn<1)pr
'28 5 pasažierlų Rnkk
’28 "

'28
'27

Rronghain—enstom built 
coaoh . .. ..

.i ............................
Es«ex ęAiupe
Pontlnc Land.m bc<I., mažai var 
lotas ...............................................
Ehhcx sėd., kaip iiaiijas . ..
UikIhoo Bronghnm. Moram it
Doilge «•<!., veloiiru lAniuAtaH 
MoDEHMOTT MOTOR SALES 

7l.MI.So. H.ilste.l St., TnaHKle

$795 
$395 

$1195 
$350
$595
$595

Htovy $495 
$325 co.D.I3I)

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

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

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

GARSUS PIETINES 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 kainą. 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 
dėl dresiukių. Atidarą dienomis ir va
karais, taipgi nedėlioms po piet.

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

NAUJAS 5 kamb. namas, arti 
Oak Forest. Pkimbingas yra už
baigtas. Viršus su grindimis, 7’Ą 
pėdų konkryto beismentas. Skal
byklos, furnasu Šildoma, arti R. I. 
R. R. stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 
karo garažas, akerio (150V.302) 
ant cementuoto kelio, $9,000. V. 
Hendrickson, 10308 S. VVcstern avė.

GRAŽUS kampas — 3 fintu, garu 
šildomas, kaina $28,000, 2 karų ga
ražas, visi flatai išrenduoti, įplau
kų į metus $2,500, $8,000 įmokėt — 
2061 Birchwood, kampas Hoyne Avė. 
Tel. Hollycourt 1913.

REZIDENCIJŲ
NAMAI IR LOTAI

Musų pranešimuose, musų re
cenzijose apie vaidinimus ir 
koncertus dažnai prašoma “pa
remti” arba sakoma, kad “pub
lika” parėmusi vaidinimą, kon
certą, etc. Sulyg tokiais pra
nešimais, išrodo, kad publika 
atlikusi kaip ir kokį laJ;darybės 
darbą atsilankydama i paren
gimą. Jeigu jau publika skai
toma “labdariais”, tai ką saky
ti apie vaidintojus, kurie daž
niausia ne lik mokesties ne
gauna, bet ir patys savo išlai
das turi padengti? Pasidaro
me visi “labdariai.”

Pažiūrėkime i dalyką trupu
tį kitaip: kad ne vaidintojai, ne 
publika jokios labdarybės ne
daro. Ir musų vaidintojai ir 
publika, sakysime, žiuri į te
atrą, kaip priemonę papildyti 
savo gyvenimą.

Glasi\vorlhy kalba: “Nes kas 
yra menas, jei ne patobulintas 
savęs pareiškimas kontakte su 
pasauliu?“ Ar, galų gale, mu
sų teatro mėgėjai dirba ne to
dėl, kad . jie nori 
reikšti,

teatre pasi-
kaip kad kiti žmonės 

pasireiškia raštais, prakalbomis, 
dagi turtu? Gal jie dirba teat
rui lodei, kad jis suteikia jiems 
patenkinimo, tarnauja priemo
ne pasireikšti?

Imkime musų publiką — 
musų brolius lietuvius. Gailėti 
reiktų tų žmonių, kurie pasi
tenkintų vien bunka alaus, val
giu ir dar — Magde. Daugelis 
tuo nepasitenkina. Ieško pilnes
niu gyvenimo. Ir jų gyvenimui 
papildyti svarbią rolę lošia te
atras
viskas teatras, 
viskas teatras daugeliui 
yra labiau suprantamas, 
mas ne kad kitataučių, 
žiūrėdami, pamatysime, kad ir
musų vaidintojai ir publika pa
deda vieni kitiems gyventi pil
nesniu gyvenimu.

Musų teatro darbuotojams ir 
darbuotojoms reikia dirbti, kad 
kilus, kad progresavus; kati ne
nusileidus iki standardo “mū
viu,” kurių dauguma šiandien 
Amerikoje tinka tik 10-12 me
tų vaikams. Kas gali tobulin-

ypač mūsiškis, 
Matote, lietu- 

musų 
arti- 

Šitaip

ANTRA BANGA FLU 
GALI ATEITI

Pranešimai iš Sveikatos Depart- 
mento, Washington, D. C. sako, 
kad dabartinę menką bangą flu ga
li sekti smarkesnė per ateinančius 
šaltus mėnesius. Visuomenės bu
drumas ir atsarga išgelbėjo šimtus 
gyvasčių.

TRINERIO KARTUSIS
VYNAS

yra nepavaduojamas atsarginis vai
stas, nes jis išvalo vidurius ir pa
didina jūsų kūno atsparumą labiau, 
negu kiti budai. Jis atitolina su
kietėjimą ir gelbsti virškinimui. 
“Garrett Hill, Vasario 11. Aš ken
tėjau nuo nevirškinimo ir blogo ape
tito.
tatais Trinerio Kartaus Vyno, 
t rūbeliai 
Bucci.” 
mokamas 
Co., 
cago,

Esu labai patenkintas rezul- 
Abu 

greit nyksta. Fiarino 
Visose aptiekose. Ne- 

sempelis nuo Jos. Triner
So. Ashland Avė., Chi-1333

III.

Jūsų patogumui, žemiau tel- 
>a Vardai ir adresai firmų, ku

rios suteiks jums gerą patar
navimą, v

GEBB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

ACCORDIONS
Augštos rųšies visokio išdirbimo 

armonikos.
R. CARBONARY AND SONS

760 Taylor St.
Monroe 6977

[
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CLftSSIFIED APS
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ATYDA BUDAVOTOJAMS

Ar jus manote apie statymą arba 
taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit šu mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai bisk 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Berkshire 1321
MR. PARIS.

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KAL
BĄ. Patobulnk savo iškalbumą. Iš
simokink gražiai rašyti ir kalbėti 
angliškai teisingai; per 3 arba 4 
menesius galėsite vartoti kaip savo 
kalbą. Tokiu budu galėsite pagerin
ti savo būvį. Del vyrų ir moterų 
privatiškos valandos, kada kas nori 
dienomis ar vakarais.
AMERICAN SCHOOL OF ENGUSII 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Va
landos nuo 9 iki 9-tos. Užsirašy- 
kit dabar 1

\ 

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
katessen, pigi renda, gera vieta dėl 
bučernės. Dabartinis savininkas žy
das neremiamas.

5308 Wentvvorth A vende

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, 
pertaisyti katilai ir furnisai, grotos 
—vandenio Įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentworth Avė.

Tel. Victory 9634

Educational
Mokyklos

ACCOUNTANTS
^KLOOSTl^R AND COMPANY~

100 North La Šalie St.
State 6397

Auditing, Dalį laiko, Knygvedystė, 
Income Tax.

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

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

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

JUSTICE ELECTRIC
LIETUVIAI KONTRAKTORIAI

Vedame elektriką j naujus ir se
nus namus, pigiau negu kiti. Pigiai 
parduodame fixtciius ir imame 

nūs mainais.
4104 Archer Avė.

Lafayette 3533 ,

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

----- o-----
GELEŽINĖ ir malevų krautuvė 

parsiduoda. Geriausia vieta visam 
mieste 6268 Archer Avė.

sc-

BUSINESS BROKERS
UNITED BROKERAGE CO., 

145 North Clark St.
Dearbom 3840

Parduos, išmainys jūsų biznį, grei
tai; partneriai parūpinami.

ELECTRICAL CONTRACTORS'
WKSCOMMERCIAL LIGHTING 

Incorporated 
3524 Roosevelt Rd. 

Nevada 6566
Elektros ir fixturių kontraktoriai. 

traktoriai.

FURNITURE

COHEN 
1401—9 So.

Canal
Visokeriopi namų 

parduodame

BROS. 
Halsted St. 
0300 
rakandai; 
pigiausia.

mes

PATENT ATTORNEYS
B. PELECHOWICZ 

2300 W. Chicago Avė. 
Brunsvvick 7187

Patentai, copyrights, išradimai 
visokios rųšies.

PHONOGRAPHS

Mes

KOZLOWSKI MUSIC SHOP 
914 Milvvaukee Avė. 

Haymarket 2121
i parduodame, taisome fonogra

fus; paimame, pristatome

R A D I O

BOB’S RADIO SHOP
1539 So. Crawford Avė.

Rockwell 9460
Fried Eisemann, visokio išdirbimo, 

radio aptarnavimas

REAL ESTATE

J. H. SCHAFFER and CO.
803 Ridge Avė. — Wilmette

Tel. Wilmette 364
North Shore farmos, lotai, akrai 

ir namai.

SASH AND DOORS 
alberF"T~anthony 

3129 W. 39th Place 
Lafayette 4789 

Durys, storm, sash, garažiai, siete
liai, etc.

SEWING MACHINES
WM. ROCHE 

4251 Cottage Grove 
Oakland 1367 

Senos ir naujos siuvamos mašinos; 
jūsų priimamos mainui.

SIGNS'
AVERS SIGN SERVICE 

1338 Roosevelt Rd.
Monroe 3829

Visokios rųšies iškabos. Abelnas 
iškabų kontraktorius.

STATIONARY
MERCHANTS ASS’N INC. 

3610 So. Hoyne Avė.
Virginia 2074

Visokios rųšies rašomieji daiktai. 
Biznio kortos $2.95 už tūkstantį. 
Sempeliai.

T I R E S
HALSTED TIRE SHOP 
1449 So. Halsted Street 

Canal 2019
Nauji tairai, vulkanizavimas, bata- 

rejų čardžinimas, taisymas.

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

H. Schaffer and Co.
803 Ridge Avė., 

Wilmette
Tel. Wilmette 364

$250 Cash, likusius po $35 j mė
nesį nupirks dviejų augštų7 mūrinį 
namą su šešiais kambariais, prie 18 
PI., arti Ijeavitt St. Kaina lik 

Mėnesinės rendos $55.$3500.

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 
gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia
ma pradinį mokslą į devynis mėne
sius; aukštesnį mokslą į vienus ‘me
tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
jau tūkstančiai lietuvių įgijo moks
lus. Ateikite įsirašyti šiandien ir 
jums padėsime įsigyti abelną moks
lą. Savo būvį žymiai pagerinsite, 
kai busite abelnai ir visose mokslo 
šakose apsišvietę.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla

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

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL
2040-42 Washington Blvd.

Miscellaneous
Įvairus

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
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, branzalietų ir kitų Įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiąmi — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti j musų 
krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
laikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

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.

Financial
Finansai-Paskolos

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.

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 
trobesy, 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 dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

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

NORIU pirkti South Sidėj deli- 
cattesen grosernę, kendžių krautu
vę, už cash, arba mainysiu j auto
mobilių. Tel. Prospect 2931.

------- O —
PARSIDUODA pigiai bučernė, 

biznis išdirbtas per daug metų. 
Priežastis senatvė, išvažiuoju Lietu
von, 258 W. 117 St.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

to FLORENCE COUNTY 
WISCONSIN 

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

MR. SHUIRMANN 
MERTON R. FISH AND < 

4119 Broadvvay, 
Bittersweet 6180 

-------0-------

ir arti 
įtaisy
to tl.

CO.

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St

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

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

SIMANO DAUKANTO SKOLINIMO 
IR BUDAVOJIMO DRAUGIJA

Skolina pinigus ant lengvų 
išmokėjimų

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
Raštininkas

2242 W. 23rd Place
Phone Roosevelt 8887

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

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

arba $300, imame legali nuošimti. 
Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi Į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8835 So. Halsted SL

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

S. OSGOOD, 
2231 West Division St., “upstairs” 

Tel. Armitage 1199

MES SKOLINAM NUO $100 
ir daugiau, savininkams namų, už
mokėjimui taxų, assementų, nuošim
čių, apmokėjimui, pataisimui, kont
raktams ir tt. Nuo 6 mėnesių iki 
24 mėnsių išmokėti. Taipgi darom 
2rus ir 3čius morgičius.

NATIONAL FINANCE CO. 
155 N. Clark St.

Room 605, Central 5534

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

MERGINA reikalinga abelnam 
namų darbui, maža šeimyna, gera 
mokestis, Richter, 4817 N. Spring- 
field Avė., Kevstone 1553.

MOTERIS sudynus mazgoti, paty
rusi, E. Olson, 4169 S. Halsted St.

CUMBERLAND COUNTY
318% akrų apdirbamos ant dide- 

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

For Rent
IŠSIRENDUOJA Storas,, tinkame 

vieta dėl ęestauranto, arba 'kito biz
nio. Čia randasi rakandų dėl lunč- 
ruimio, arti dirbtuvių, renda pigi. 
1800 So. Peoria St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PRATUŠTINIMO 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
tą skelbimą—tai vertas $5.00.
VICTOR FIRE PROOF STORAGE 

4809 W. Lake Street

Musical Instruments
• Muzikos Instrumentai

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVE
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmhs 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, III. Hemlock 9149.

PLAYER PIANO vertės $800 — 
parduosiu už $150 cash, 60 rolių ir 
benčius. Prospect 4948.

MAINYSIU Player Pianą ant au- 
tomobiliaus ar loto, pridėsiu cash 
jei reikės. Lafayette 7193.

Radios
TIK pamislyk apie tai: $2.00 

j savaitę permaino jūsų baterinį 
setų ant šios dienoą jnoderniško 
elektrikinio radio.

4184 JElst’ori Avė. 
Independ. 0329

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

$500 
nupirks
30x125, 
63 gt.

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

lotas
arti

Cash, likusius mažais me-
gra-

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

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

Tel. Canal 0806

TURIU PARDUOT TUOJAUS
Savo gražiausi 6 kambarių bun- 

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

5742 So. Whipple St.
arba telefonuok Republic 8768

geroms sąlvp-oms.
KAINA $55 UŽ AKERĮ.
Su $4,000 gali nupirkti.

A. J. PARKS, 
2915 Irving Park

pirk-

far-

----- o-----
120 AKERIŲ

Produktyviška pienininkystės 
ma Woodstock, 111. Išrenduosiu.
parduosiu arba mainysiu ant geroj 
vietoj miesto nuosavybės su pirmu 
morgičių.

Savininkas Stewart 2148

Exchange—Mainai
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

2 FLATŲ — su anglišku beise- 
nientu, 6-5-3 kambarių, lotas 37 %x- 
125, garažas, turiu parduot iš prie
žasties mirties.

Savininkas
2616 W. 55th St.

Didelis Išpardavimas
Namų 5 muro namai, visi namai 
yra po 2 flatu 4 ir 4 kambarius, 
Imas floras apšildomas karštu van
deniu, antras pečium apšildomas, 
beisementas ir augštas stogas, 
bos yra paremtos 
tik 9000, $1000 
kaip rendą. Visi 
įrengimais, arti 
Avė. gatvekarių.
$12,500, dabar bankas parduoda už 
morgičius ir tik $9000.

Turi būt išparduoti į trumpą lai
ką. Atsišaukite

' J. N. ZEWERT CO 
4377 Archer Avė.
Lafayette 5313

Lu- 
geležimis. Kaina 
įmokėti, likusius 
namai geriausiais 
Kedzie ir Archer 

Namai kainavo

UŽ $5,000
Trijų pagyvenimų muro namas ir 
dviejų karų garažas; rendos neša 
$75.00 į mėnesį. Tai yra didelis bar- 
genas! Randasi ant 23rd PI. ir Lea- 
vitt St. Turi būti parduotas greit. 
Kas pasiskubins, tas laimės.

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

MODERNIŠKAS 2 flatų, 6722 S. 
Maplewood Avė. 6 ir 6 kambariai. 
Karštu vandeniu šildomi. 1A stovyj. 
Naujai dekoruota. įdėtas linoleum 
virtuvėj ir pantry. Naujas karpetas 
ant laiptų. Labai žema kaina. Gali
ma matyti nedėldieniais arba tele- 
fonuok savininkui.

Tel. Fairfax 7449

EXTRA PROGA
2 aukštų muro namas, krautuvė ir 
4 kambariai ir 6 kambarių moder
niškas fintas viršuj. Garu šildomas, 
geroj apielinkėj, parduosiu arma mai
nysiu 
farmos 
mišas.

ant lotų, privatiško namo, 
ar ką turite. Agentams ko-

Tel. Lafayette 4294

BIZNIAVI lotai išsimaino ant 
prapertės biznio arba farmos. Agen
tams komisas. Lafayette 6036.

TURIU parduot tuojaus bungalow 
5 kambarių, 30 pėdų lotas, apleidžiu 
miestų, garu šildoma, mano dalis 
$4,500. Savininkas Hemlock 3643.

PIGIAI parduosiu dėl greito par
davimo — 63čios gat. biznio kam
pas, 49x135 į rytus nuo Western 
Avė. Pribrendęs dėl budavojimo. 
$12,500. I^engvos sąlygos, Gehre, 
7917 So. Bishop St.

PARDAVIMUI dviejų augštų mū
rinis bizniavas namas, kartu su 
bizniu — buČernė ir grosernė. Sena 
išdirbta vieta, cash. Greitam par
davimui, nebrangiai, išvažiuoju Lie
tuvon. Box 1063, 1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų mo
derniškas namas, po 4 kambarius 
arba mainysiu ant lotų, 2555 W. 45 
St., 2 lubos

KAMPINIS bizniavas namas par
davimui arba parendavoįimui. Ge
riausia vieta dėl bučernės arba ke
pyklos, 6 pagyvenimui kambariai, 
garu šildomi, 2 karų garadžius. Sa
vininkas ant vietos. A. Kasputis, 
5701 S. Carpenter St.

PARDUODU pigiai 6 kambarių 
namą 3410 So. Auburn Avė., stiklo 
porčiai, beismantas, maudynė, 2 karų 
garadžius, išvažiuoju ant ūkės. Ast
rauskas, 3400 S. Auburn Avė.




