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Gen. Calleso 18,000 armija 
susidurs su 22,000 sukilėliu 
Ispanijoj tūkstančiai studentų iš- 

vyti iš universiteto
Maskva grūmoja Trockini baudomis, jei 

nenustos kritikavęs sovietų vadų

Artinas sprendžiama Madride tūkstančiai 
kova Meksikoje studentų pašalinti 

--------- . ——- Torrezme 22.000 sukilėlių susi- Už streikavima visiems studen-
tiks su gen. Calleso 18,000 tams atimama imatrikuliaci- 
federaline kariuomene jos teisė. Mokykla uždaryta

Jl'AlBEZ, Meksika, kovo 13.
Sukilėlių štabo pranešimu, 

Torrcone jau esą sumobilizuo
ta 22,000 maištininkų armija 
prieš federalinę kariuomenę, 
kuriai vadovauja buvęs prezi
dentas, gen. Plutarco Calles.

[Ofiicaliais pranešimais, gen. 
Calles veda prieš sukilėlius 18,- 
000 federaliniu kareivių armi- 
j?.]
Sukilėlių vadas panaikina reli

ginius įstatymus
Vjjriau'sia's suikilėįįų vadas, 

gen. Juan Gonzalo Escobar, iš
leido dekretą, kuriuo sukilėlių 
konlroliuojamoj teritorijoj reli
giniai įstatymai panaikinami, 
taip jau Įsteigiamas monito
rium skoloms, skolų nuošim- 
čiains ir depozitams bankuose, 
siekiantiems 5,000 pesų ar dau
giau.
Sukilėliai išvyti iš Saltillo; 1,600 

indėnų metė sukilėlius
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

13. — Tuc tarpu, kai gen. Cal- 
les’o federalinė kariuomenė ar
tinas į Torreoną prieš sukilė
lių armiją, sukilėliai tapo iš
vyti iš Saltillo ir atgautas Naco 
miestas, Sonoroj. 1,000 Yaqui 
indėnu kareiviu metė sukilėlius 
ir grįžo atgal į federalinės val
džios kariuomenę.

Sukilėliai skubotai bėga iš 
Coah uilos

MONTEREY, Meksika, kovo 
13. — Maištininkų jėgos skubo
tai pabėgo iš pietų rytų C.or- 
huilos ir yra įdurmu federali
nės kariuomenės genamos. Bėg
dami Torreono linkui, sukilė
liai sprogdina tiltus ir drasko 
geležinkelio lliniją, tuo budu 
darydami klinčių federalinei 
kariuomenei.

N. Y. valstijos prohibi- 
cijos bilius atmestas
AtLBANY, -N. Y., kovo 13.— 

Valstijos seimas atmetė atsto
vo Jenks pasiūlytą valstijos pre- 
hibicijots vykdymo bilių.

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

Daugumoj debosiuota; gali 
būt kartais lietaus; vėsiau; stip
roki mainąsis vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 52° ir 59° F.

Šiandie saulė tėka 6:05, lei
džiasi 5:54. Mėnuo leidžiasi 
9:17 vakaro.

Kaina 3c.

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
13. švietimo ministeris Gai
lėjo paskelbė karaliaus dekre- 

; tą, kuriuo iš Madrido universi
teto pašalinama keli tūkstančiai 
studentų. Iš studentų atimama 
imatrikuliacijos teisė. Univer
sitetas uždaromas. .Jei paskui 
kurie studentai norės vėl įstoti, 
jie turės iš naujo imatrikuliuo- 
tis ir sumokėti mokesnį.

LSitudentai, kurie per kelias 
pastaras dienas streikavo, atsi
sakė lankyti lekcijas protestui 
prieš pastarąjį artilerijos kor
puso likvidavimą ir Segovijos 
artilerijos mokyklos uždarymą.

Sostinėj policija turi nemaža 
darbo, gainiodama studentų ba
rius ir stengdamos neleisti su
rengti didesnių demonstracijų.

Sovietai nugina, bu
sią Cičerinas esąs 

ištremtas
MASKVA, kovo 13. — Sovie

tų 'vyriausybė nugina praneši
mus iš Berlyno, kurie skelbia, 
kad sovietų užsienio reikalų ko
misaras čičerinas iš tikrųjų 
esąs tremtinys Vokietijoje, o 
tariamas jo gydymasis esąs lik 
pretekstas.

Sovietų vyriausybė sako, kad 
Cičerinas tebesąs popularus tiek 
sovietų vaduose, tiek komunis
tų partijoj iš viso, ir kai tik 
jo sveikata pagerėsianti, jis veJ 
eisiąs užsienio reikalų komisa
ro pareigas.

Prof. Einstein pabėgo 
nuo rengiamų jam 

iškilmių
BERLYNAS, kovo 13. — 

Prof. Albertas Einstein slapta 
pabėgo iš Berlyno. Rytoj, ko
vo 14 dieną, jis sukanka 50 
metų amžiaus ir įvairios drau
gijos bei organizacijos ruošė 
jam dideles iškilmes. Nuo tų 
iškilmių garsusis fizikas ir pa
bėgo.

Illinois miestas vandens 
užlietas

GALENA, IIL kovo <13. — 
Kilus potvyniui, šis miestas vi
sas talkšo vandeny. Daugelis 
verslo namų buvo priversti už
sidaryti. Kai kuriomis gatvė
mis susisiekimas galimas tik 
valtimis.

ST. JOSEPH, Mo., kovo 13.- 
Šiandie čia įvyko du sprogimai, 
kurių dveji namai buvo suar
dyti, trys asmens užmšuti, o 
kiti devyni, daugiausiai vaikai 
sužaloti. '

Sprogimų priežastys kol kas 
nežinomos.

Chicago, III., Ketvirtadienis, Kovo-March 14 d., 1929

(Atlantic and Pacific Photo]

Viduryj (trečias iš kaires) stovi Plutarco Elias Calles, buvęs Meksikos prezidentas, kuris 
tapo paskirtas karo ministeriu. Calles dabar yra vyriausias Meksikos armijos vadas. Asmeniškai 
jam vadovaujant, armija maršuoja malšinti sukilėlius.

Gen. Nobile rezigna
vo iš savo rango

Tardomosios komisijos buvo 
pripažintas kaltas dėl diri
žablio Italia katastrofos

LONDONAS, kovo 13.—Ex- 
Cihange Telegraph praneša, kad 
Romoj šiandie tapę oficialiai 
paskelbta, jegei gen. Umberto 
Ne bite, nelaimingos dirižabliu 
Italia ekspedicijos į žiemių aši
galį vadas, rezgu avęs iš savo 
rango ir vietos. .Jo rezigntcija 
lapus priimta.

[Tam tikra oficialė komisi
ja, tirinėjusi dirižablio Italia ka
tastrofą, praeitą savaitę pripa
žino gen. Nobile kaltą, nemo
kėjusį kaip reikiant elgtis su 
dirižabliu. Komisija taip pat 
papeikė gen. Nobile dėl to, kad 
jis pats pirmutinis leidosi save 
išgelbėti iš alšiaurės ledų, o ne 
kitus ekspedicijos žmones.]

Fašistų Italijoj spėlioti 
politikoj patiems fa

šistams nesveika
PIOMBINO, Italija, kovo 13. 

— Policijos viršininko įsakymu 
buvo kon fiskuotas čia vietos 
fašistų laikraštis dėl to, kad 
kalbėdamas apie įvyksiančius 
kovo 24 di^ną “visuotinius” 
“rinkimus” į parlamentą, laik
raštis truputį paspėliojo apie 
kandidatus iš Livorno provin
cijos.

Kunigo neprotas ir 
tamsių žmonių 

žiaurumas
KAiBlLSB ADAS, čechoslovak i- 

ja, kovo 13. — Kadangi mažiu
ko Buchau miestelio kunigas 
per pamokslą pasakė, jogei jam 
pasirodęs angelas ir pareiškęs, 
kad Dievas užleidęs didelius 
šalčius dėl to, kati moterys ir 
merginos įsimainiusios dėvėti 
trumpais sejonais, tai parapi
jiečiai, pamatę ateinančias į 
bažnyčią keturias merginas su 
trumpais, iki kelių, sejonais, 
puolė jas žvėriškai mušti ir 
spardyti. Jei policija nebūtų 
suskubus ūmiai įsimaišyti, įdū
kę žmonės butų jas, tur būt, 
visai užmušę.

Rykštė ir kalėjimas už 
apiplėšimų darbininkų

WlLMil'NiGTON, Del., kovo 
13. — Keturi plėšikai, kurie api
piešė keletą darbininkų, atim
dami iš jų ką tik gautas algas, 
tapo nuteisti klaejjimui ir dar 
po 40 rykščių kiekvienas.

Automobilių reisininkas 
Bible užsimušė

D A Y T( )NiA BEAiCI I, F 1 ą., 
kove 13. Bandydamas su
mušti visus autofnobilių (greitu
mo rekordus, šiandie čia rci- 
suese užsimušė reisininkas Lee 
Bible. Savo specialiu 36 cilin- 
derių reisų automobiliu jis lė
kė greitumu 202 mylių per va
landą ir, matyt, nebegalėjo su
valdyt mašnos, kuri apsivertė 
ir susikūlė. Užmuštas’ buvo 
taipjau fotografas Charles 
Frank.

Prašo kariuomenės 
prieš streikierius
ELIZABETHTON, Tenn., ko

vo 13. — Sustreikavus apie še
šiems šimtams darbininkų, vie
tos American Glazstoff kompa
nija uždarė savo įmonę, išmes
dama iš darbo apie 1,700 darbi
ninkų.

Įmonei saugoti nuo “galimų 
darbininkų neramumų,’’ kom
panija kreipėsi į gubernatorių 
Henry Hortoną, prašydama at
siųsti valstijos kariuomenės bu
ri. »

Italijos kabinetas pa
tvirtino sutartis su 

Vatikanu

ROMA, Italija, kovo 13. — 
Ministeriu taryba šiandie pa
tvirtino premjero Mussolini 
pristatytą stuartį ir konkorda
tą su Vatikanu.

Gelžkelio mechanikai 
gauna daugiau algos
BOSTON, Mass., kovo 13. — 

Boston and Maine geležinkelis 
pridėjo 4 centus valandai dau
giau algos visiems 2,800 to ge
ležinkelio šapų mechanikams, 
padėjėjams ir mokiniams.

Sustabdė imigracijų į 
Bahamų Salas

NIEW, PROVIDENCE, Baha
mų Salos, kovo 13. — Guber
natorius: Orr sustabdė vieniems 
metams imigraciją iš Kubos, 
Bermudos, Jamaikos, Turkų sa
los ir Britų H'onduraso. Tik 
turistai ir pirmos klasės pasa- 
žieriai bus įsileidžiami.

$100,000 elevatorus sudegė
BILOOMINGTON, III., kovo 

13. — Gaisras čia sunaikino 
F link Brothers Seed kompani
jos elevatorių, padaręs .$100,000 
nuositolių.

Maskva liepia Troc
kini užsičiaupti

Grūmoja naujomis baudomis, 
jei Trockis nesiliausiąs sovie
tų vadų kritikavęs

1 z

BERLYNAS, kovo 13. — Iš 
Maskvos praneša, kad “Politbili
ras” [aukščiausias sovietų val
džios organas] nutarė pareika
lauti iš Trockio, kad jis susi
laikytų nuo viešos sovietų val
džios kritikos.

Toks nutarimas padarytas ry
šy su tais straipsniais, kuriuos 
buvęs sovietų karo komisaras 
ir pirmoji Lenino ranka pasta
ruoju laiku paskelbė užsienio 
spaudoj, kritikuodamas dabarti
nę sovietų valdžią. Ta kritika 
sovietų valdžios vadai, mat, pa
sijuto stipriai užgauti.

Reikalaudamas, kad ištrem
tasis komunistų vadas tylėtų 
dagi būdamas užsieny, Stalino 
“Politbiuras” įspėja jį, kad jei 
jis neklausysiąs- ir tęsiąs toliau 
savo kritikas, tai busią pavar
tota prieš jį naujų baudžiamų
jų priemonių. Visų pirma, bu
sią užginta spausdinti sovieti- 
joj Trockio knygos, dagi gy
liai teoretiniais klausimais, ar
ba tokiais, kurie nieko bendri 
neturi su ginčo klausimais.

Trockis sakosi dar vi
sai nemanus mirti
v ~

Bet vis tik esąs reikalingas vo
kiečių gydytojų pagalbos; lau
kiąs vokiečių visas

Associated Press korespon
dentas praneša iš Konstantino
polio turėjęs pasimatymą su 
Trockiu Tslkalian viešbuty, ka
me jis dabar yra apsigyvenęs- 
Trockis dabar esąs nusiskutęs 
usus ir barzdą, galva pražilus, 
bet jis vis dar esąs pilnas ener
gijos/ /

Trockis paisilsalkęĮs, kad jis 
dar nemanąs mirti, bet vis tik 
esąs reikalingas vokiečių dak
tarų pagalbos. Del vizos jis 
vien į Vokietiją tesikreipęs, bet 
liigšiol dar negavęs atsakymo. 
Jei Vokietija atsisakysianti įsi
leisti, tai jis manąs Konstanti
nopoly ir pasilikti. ĮAngorą ne
keliausiąs.

Dawes gal bus ambasa
dorius Anglijai

WASHINGTONiAS, kovo 13. 
— Girdėt, kad Jungtinių Vals
tybių ambasadorium Anglijai 
prezidentas Hoovcr norįs pa
skinti buvusį viceprezidentą 
Davves’ą.
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Fordo ir General 
Motors rungty
nės Vokietijoje

BERLYNAS, kovo 13. -Tuo 
tarpu kai Fritz von Opel vis 
dar lūkuriavo su pasirašymu 
kontrakto su General Motors 
korporacija, kuriuo pastaroji 
bene už 29 milionus dolerių nu
perka didesnę Opel aulomobi- 
lių kompanijos dalį, už akių 
užlindo Fordo kompanija.

Fordo kompanija dabar ofi
cialiai praneša, kad jos auto
mobilių įmonės Vokietijoje 4,- 
800,000 aukso markių (apie$1,- 
152,000) vertes akcijų bus par
duota vien tik privatiniams vo
kiečių piliečiams.

Henry Ford’o Vokiečių kom
panija savo kapitalą padidina 
nuo 5 iki 12 milionų markių 
(iki arti $3,000,000). Padidin
to kapitalo 40% akcijų bus su
dėta Deutsche Banke, kuris ga
rantuoja parduoti jas tik priva
tiniams vokiečių piliečiams. 
Fordo kompanija tikisi, kad ši
tokia tranzakcijia ji labiau su
interesuosianti vokiečių visuo
menę Fordo automobiliais.

Vok iečių visuomenė tačiau 
ne kaip priima šitas Amerikos 
firmų tranzakcijas. Pasak vie
no biržos laikraščio, ji žiuri į 
tai kaip į amerikiečių invazi
ją, siekiančių sutriuškinti vokie
čių automobilių pramonę.

Rusijos padalymas
Nuo spalių 1 d. ji bus padalyta 

į penkias administracines te
ritorijas

MASKVA, kovo 13. — Cent- 
radinis vykdomlasiis komitetas 
paskelbė, kad nuo ateinančio 
spalių mėnesio 1 dienos sovie
tų Busija bus padalinta į pen
kias administracines sritis: į 
žiemių sritį su centru Archan
gelske; vakarų sritį su centru 
Smolenske; Nižny-Novgorodo 
sritį su sostine Nižny-Novgoro- 
du; centrinę pramones sritį su 
Miaislkva kaip sostine, Ivano- 
vo-Voznesensko sritį su centru 
Ivanovo-Voznesenslke.

Buvęs valstijos iždinin
kas nuteistas kalėti
COLlJMlBUS, Ohio, kovo 13. 

— Buvęs valstijos iždininkas 
Bert Birkley tapo federalinio 
teismo nuteistas 2l/2 metų bau
džiamojo kalėjimo ir $l,(X)0 pi
nigais. Buvo apkaltintas dėl 
bandymo papirkti federalinį 
prohibicijois agentą.

V ely kų 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 telegratau per Naujienas. Pini
gus gauna nuo 5 iki 10 dienų. •

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, UI.

LIETUVOS ŽINIOS
Gaisras Mariampolės 

kalėjime
Vasario 17 d., 3 vai. rvto 

Mariampolės kalėjime staiga ki
lo gaisras iš perdaug prikūren
to j>ečiaus. Sudegė visos namų 
medinės dalys, o liko tik mu
rinės. Kaliniai, 111 žmonių, iš
vesti tvarkoj į Bialoblockio sa
lę, kur jie laikinai apgyvendin
ti. Namas priklauso Mariampo
lės žydų bendruomenei; buvo 
neapdraustas, jo vertė apc 15,- 
(100 litų.

Didelis gaisras “Tilkos”
fabrike

KAUNAS. Šančiuose Juo
zapavičiaus prosp. “Tilkos” sal
dainių Ir degtukų fabrike urnai 
kilo gaisras. Į gaisro vietą bu
vo iššaukti Kauno, Senamies
čio ir Šančių gaisrininkai. .Ju
dėjimas .Juozapavičiaus pros
pekte buvo sustabdytas.

Gaisras sunaikino svarbiau
si saldainių įpakavimo skyrių, 
saldainių dirbimo mašinas, tro
besius ir medžiagos atsargą.

Nuostolių apytikriai priskai- 
tema apie*450,000 lietų.

Fabrike veikimas laikinai su
stabdytas, sudegusieji skyriai 
bus perkelti į degtukų fabriko 
skyrių.

Gaisro priežastis nežinoma. 
Fabriko trobesiai buvo apdrau
sti “Lietuvos Lloyde.”

Užsienių spaudos atsto
vų sąjunga Kaune

KAUNAS. Lietuvoj esan
čių užsienių spaudos atstovų 
tarpt kilo sumanymas sudary
ti užsienių spaudos atstovų są
jungą, daugelio kitų kraštų pa
vyzdžiu, kur tokios sąjungos 
gyvuoja. Artimiausiu laiku ma
noma tam sumanymui priduoti 
konkrečių formų.

Lietuvoj atstovaujama dauge
lis didelių užsienio laikraščių 
ir telegramų agentūrų.

Sviesto eksportas 
didėja

KAUNAS'. — Kelias savaites 
musų sviesto eksportas buvo su
mažėjęs, nes pagaminamo svie
sto tik užlėkdavo vietos rinkai. 
Paskutinėmis ddenomis vis dau
giau pagaminama sviesto ir di
dėja eksportas. Pereitą savai
tę pieninėse pagamintas svies
tas Kaune įkainavo kg. V rūšies 
Lt. 9.60, II rus. Lt. 8.80 ir III 
ruš. Lt- 7.50.
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Roseland
Daugelis roseland iečių yra 

patenkintų išrinkimu S. W. Go- 
viero į 9 vardos aldermanus. 
Bet labiausia patenkinti tuo 
Greater Pullman Lithuanian 
Better Government kliubo na
riai, nes jaučiasi, kad ir jie pri
sidėjo prie išrinkimo Goviero 
aldermanu. Mat, tasai kliubas 
indorsavo ir nutarė, kad tik vie
nas Govier esąs toje vardoje 
tinkamas aldermano vietai.

Nors jau truputį ši žinia pa
seilėjusi, bet man rodosi, kad 
bus ne pro šalį priminti vieną 
įvykį Roselande — tai masinį 
mitingą, kurį rengė Greater 
Pullman Lithuanian Better Go
vernment Club. Tan mitingai! 
buvo susirinkę apie 500 lietuvių 
piliečių. Tai buvo vienas žy
miausių politinių įvykių, kokie 
yra buvę pastaraisiais laikais 
toje vardoje.

Mitingui pirmininkavo Ignas
Karolis Požėla. Iki šiol jis buvo žinomas kaip mikliausias 

lietuvis ristikas. Kovo 24 dieną tečiaus jis pasirodys lietuvių
Ivanas. Kalbėtojai buvo šie: 
adv. J. P. VVaitches, kuris kal
bėjo apie minėtą lietuvių kliu- 
bą, kokie yra kliubo siekiai, ką

socialistų vakare, Lietuvių Auditorijoj, kaip vaidintojas. Išpil
dys kartu su p-ia Mileriene gražų pantomimos numerį. Atsilan- 
kykit pamatyti Požėlą-vaidintoją.

iš bažnyčios", šalygatvyje. Šis 
įvykis, rodos, bintų gana pamo
kinantis ir tinkama tema pasa
kyti gerą pamokslą. Bet bro
liukų organas apie jį nė nepri
siminė. Rep.

Laiškai Pašte

žada jisai duoti lietuviams, etc. 
A. AI. Barčius daugiausia kriti
kavo Philpott’o kandidatūros 
rėmėjus, kurie buvo išleidę la
pelius prieš Govierą. Aid. S. W. 
Govier, nors trumpai, bet gra
žiai kalbėjo. Jisai dėkavo lietu
viams, kad jie rėmė ir remia jį 
ir tokiu dideliu skaičiumi susi
rinko prakalboms.

Buvo dainos ir šokiai. Daina
vo Borden broliai, o šoko Sbir- 
ley Shallcross, 6 metų mergai
tė.

Mitingui pasibaigus, visi bu
vo pakviesti prie užkandžių. 
Šiame susirinkime kliuban įsto
jo net 55 nauji nariai.

Kovo 14 dieną 8 valandą va
kare Įvyks kliubo susirinkimas 
Strumilo svetainėje. Tai bus 
mėnesinis susirinkimas. Kurie 
roselandiečių norėtų kliuban įs
toti, jie yra kviečiami atšilau-1 
kyti į susirinkimą. Galės prisi
rašyti.

Vos penki mėnesiai kai šis 
kliubas susitvėrė, o jau narių 
turi 200 su viršum. Ir kasdien 
jų skaičius auga. Taigi tikimės, 
kad ateityje Roselandas susi
lauks didelio kliubo, kuriuo lie
tuviai gal galės pasinaudoti.

Kliubietis.

nusikaltėlis, 'ba jisai nepriklau
sąs parapijai, ir todėl ką ir 
norėti iš “bedevio.”

Bet apie tai, įkas pasitaiko 
kai kada bažnyčiose, musų 
“Draugas” neprasitaria. O ver
tėtų, rodosi, paminėti kad ir 
tokį įvykį, kuris pasitaikė kata
likiškoje bažnyčioje.

Buvo sekmadienis. .Jaunas, 
kokių 20 melų (įgal su viršum) į 
vyras atėjo bažnyčion. Neturė
damas rimtesnio užsiėmimo, ji- 
sia ėmė pielyčia nagus pietuo
ti. Suprantama, kad toks dar
bas bažnyčioje išrodo lyg ne 
labai liktų. Bet tai buvo jo 
paties biznis-. Tuo tarpu įėjo 
bažnyčion kitas jaunas vyras, 
pirmojo draugas. Atėjo prie 
savo draugo ir jau sės suokiu. 
Pirmasis sumanė iškirsti “špo
są.” Jisai pakišo pielyčia ties 
ta vieta, kur antrajam reikia 
sėstis, lasai sėdo ir tiesiog ant 
pielyčios galūnės. Akies mirks
niu pašoko nuo suolo kokią po-

rą pėdų aukšti n. Pasisukęs į 
draugą — pokšt jam pažaiidėn! 
Antrasis atgal. Suprantate, ki
lo nesmagumas bažnyčioje. Bet 
jauni vyrai vis’gi susiprato. 
Kumštynes jie pabaigė, išėję

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.

1 Abromaitis B
6 Brasaiti Kunigunda
7 Bredi# Jozaph
8 Butkis Anton

11 Danta Mr
12 Danyla Antanas
21 Getchas T
22 Gutauskas P
28 Jonusini Powiluj
29 Kaminskas J
30 Kandis Mrs John
34 Krasauskas Jonas
35 Krasauskas J
36 Kurickenei Domicėlei
37 Kuemskas Petras
38 Labokas Petras

• 40 Leikus George
43 Menzys Mrs
44 Miskunas Anton
46 Morkūnas Beny
47 Mocuras Monika
51 Padarvenskene Jule
53. Palši s Marton
58 Prizgintaite Kazimiera
59 Poška Jurgis
60 Radzevičius Vincentas
70 Šidlauskas A

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

West Side
Faitas bažnyčioje

Broliuku “Draugas” labai mė- 
gia badyti akis “bedieviams.” 
Ir jeigu jisai gali, tai nepralei
džia progos pažymėli, kad štai 
tas arba anas žmogus esąs 
girtuoklis, ba jisai (bedievis; 
kad štai anas ar kas kitas esąs

Didelis Atidarymas
Musų vartotų karų 

loto
Visi karai gerame 

stovyje
Studebaker ’23 Spec. Tour....... $89
Studebaker ’24 Spec. Sedan .... $369 i 
Studebaker ’24 Spec. Brougham $282 Į 
Moon ’24 5 Pass. Sedan ........... $261
Nash 7 Pass. Sedan ............... $398
Wiltys Knight ’25 Sedan ....... $389
Hupp Club Sedan ..................  $196

Ir daug kitu
Dykai valstijos laisnis su bile
vienu iš minėtų karų. Važinė- 
kit kuriuo nors iš šių karų 5 
dienas ir jeigu nebusite pilnai 
patenkinti, sugrąžinkit jį, o įmo
kėti pinigai bus priskaityti prie 
naujo ar kito vartoto karo.

INDEPENDENCE 
AUTO SALES CO.
Van Euren 9151-3203-3204
3848-50 W. Roosevelt

Road
Autorizuoti Studebaker

pardavėjai

“BAYER ASP1RIN”
YRA SAUGUS

linkite be Baimes kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

BAYEfc

Does not affect 
the Heart

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus“ 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė ihilionai žmo
nių ir kurį gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus mio
šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos,

Galvos skausmo,
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

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

LIETUVE 'NERVŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ

Dr. Ona Dolly Oaks
3159 Southport Avė.

Tel. Buckingham 4899

Specialistas gydyme chroniška Ir nauju li
gų. Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atšilau- 
kyklt pas mano. Mano pilnas Išegzaminavl- 
mas atidengs jūsų tikrą ligą Ir Jei aš apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums eugryš. Ei
kit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išegzaminavlmo—kas jums yra.

I Telefonuokit ir reikalaukit 
kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St. 

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 ryt? iki 1 po pietų.

UniversaI Restaurant
Musų vir t i e n i a i, 
dešros ir kopūstai La 'p/ 
pri mena mamytės Lfo' x 

valgius
A. A. NORKUS. «av

I 750 West ^.Jz

Pardiiodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis, 

ir valome boilerius.

Namų apšildymo 
reikfliėnys ir plum- 

! bingas.

Apvyniojamo šaipas ir 
boilerius.

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

MASTER COLLEGE
190 N. State St. cor. Lake St.

10 augštas
JOS. F. KASNICKA, principalas

P Kone Virginia 20 5 4

JOSEPH VILIMAS
N a m u Statymo 
KON TRA K TORIUS

4558 S. Wa»htenav» Avė Chicago, III

AR JUMS REIKIA PINIGŲ? 

1-2 ir 3M0RGICIAMS 
Eighteenth Bond & Mortgage Organization 

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

Sol Ellis & Sons
PLUMBING '& HEATING

Geriausias rr.ateriolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems. x

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

4606—08 W» 22ud SI.
Tcd. Cicero 130

71 Siamas Juožas
73 Struogitei B 
76 Stankus R 
82 Vilimas K 
84 Weselis Terose
86 \Vebui Janui
87 Welichka S 
90 Žakus Jurgis

Išmokėti pinigai
Per

Naujienas
Pinigus gavo: 

56525—Vincentui Petrošiui 
23517—Veronikai. B Urbaitei 
23734—Antoninai Birškienei 
22819—Marijonai Uxxienei 
2^827—Onai Vaitelienei 
23529—Akvel. Ignašiunienei 
22837—Pranui Bieliauskui 
22838—Liudvikai Gedminaitei

4"“— I'"—.u—««—"a—n—> t <

Ar Jaučiatės Silpnas 
ir Nuvargęs?

» • <—.na—.dm—-aa—:i>|.

"Aš buvau labai silpnas, kol aš nepra
dėjau vartoti Nuga-Tone”, sako Mr. H. 
JtUlfner, Ililion, Kansas. "Aš išvartojau ke
letą butelių Nuga-Toho ir jos padare iš ma
nęs skirtingą žmogų.”

Aukščiau minėtas raportas yra papras
tas dėl tų kurio vartoia Nuga-Tone. Jos 
yra suteikusios virš miliono vyrų ir moto
rų geresnės sveikatos, daugiau stiprumo ir 
energijos. Nuga-Tone pataiso apetitą, pra
šalina gąlvos skaudėjimą, svaiguli, prašalina 
pūslės ir inkstų nesmagumus, sustiprina 
nervu sistemą, padaugina svarumą men
kiems ir silpniems. Pabandykit Nuga-Tone. 
Joh suteiks jums daugiau stiprumo ir ener
gijos ir suteiks jums jėgos dėl visų kimo 
organų. Jus galit gauti Nuga-Tone pas savo 
vaistininką ir jeigu pasekmės nebus užga
nėdinančios, jūsų pinigai bus grąžinami bo 
argumentų.

&5028—Pet.-Reg. Beniulienei 
25030—Jonui Vėžiui
23531—Zofijai Misiūnienei 
22830—JJršulei Pulmonienei 
22836—Petronėlei Astrauskienei 
22839—Petrui Marei jonui 
24561—Levosei Baltuškienei

24576—Marijonai Gedgaud
24580—Juozapui Bičkui
23439—Onai Šapalienei
24445—Olgai Sologubovai
24446—Sofijai Sologubovai
24635—Jonui Šimkui
24643—Kazimierui Astrauskui

Iš Pasekmių Spręskit Apie
DAZYLUS

Kitą kartą kai jus norėsite dažyti, pabandy
kite Diamond Dyes. Pamatykite kaip lengva 
juos vartoti. Tada palyginkite pasekmes. 
Jūsų pardavėjas sugrąžins jums pinigus, jei 
jus nesutiksite, kad tai yra geresni dažylai. 
Nebus tos perdažymo išvaizdos su Diamond 
Dyes; nebus bruožų ar dėmių. Tik šviežios, 
malonios, skaisčios; naujos spalvos. Ir dabo
kite kaip jos išlaikys skaistumą dėvint ar 
skalbiant. Jie yra geresni dažylai, kadangi 
jie turi savy užtektinai tikro anilino—nuo tri
jų iki penkių kartų daugiau, negu kiti dažylai. 
Baltas pakelis Diamond Dyes yra originali “vi
siems tikslams” dažylai dėl bile kokio audeklo. 
Jie riudažys ar paskaistins spalvas šilko, vil
nono, bovelnos, lininio, rayon, ar bile kokio 
kito audeklo. Mėlinas pakelis yra special da

žylai vien dėl šilko ar vilnų su pasekmėmis lygiomis geriausiam 
profesionaliniam darbui. Kada perkate — atsiminkite tai. Moli
nas- pakelis nudažo tik šilką ir vilnas. Baltas pakelis nudažys 
kiekvieną audeklą, taipjau šilką ir vilnas. Jūsų pardavėjas turi 
abiejus pakelius. ___

Diamond Dyes
Lengvi vartoti — Geriausios pasekmės

VISOSE APTIEKOSE.

NORTH GERMAN

Paskelbia

IIIHLS
GREIČIAUSI LAIVAIDIDŽIAUSI

Į CENTRALINĘ EUROPĄ

Pirmoji kelionė laivo Bremen iš New Yorko liepos 27

Gaukite informacijas iš vietos agentų, ar iš

NORTH GERMAN

57 BROADWAY NEW YORK

DIENOS
DIENOS
DIENOS

NAUJUS MILŽINIŠKUS
EKSPRESINIUS LAIVUS

New York-Cherbourg
New York-Bremen 
Į Lietuvą ....

m i ji n, ... ....................................410 ncaiey d
BALI 1MORE, MD. Charles and Redwood 
BOSTON, MASS.
CHICAGO, ILL- 
CLEVELAND, O. 
DETROIT, MICH 
GALVESTON, TEXAS 
LOS ANGELES. CAL. . 
NEVV ORLEANS, LA.. 
PH1LADELPHIA, PA.

REGULIARIAI IŠPLAUKIMAI

....................65 State St. 
.130 We»t Randolpfr 8t. 

. .982 Union Trust Bldg. 
1215 VVashinRton Blva.

... .Marine Building 
756 South Broadway 
..........734 Union St. 

....1711 VValnut St.

Greitumas, Patogumas, Gerumas Maisto, Moderni
niai Parankumai ir visame kame jaukumas, kokio 

jus nė nesitikit

su COLUMBUS, taipjau su populiare grupe “cabin” 
laivų — berlin; MUENCHEN, DRESDEN, 
STUTTGART ir KARLSRUHE. Kiekvienas Lloyd 
laivas turi garsiuosius Tourist Third Cabin.

1178 PbilHps Plare 
...654 Main Street 
. .1724—1 Ith Avė. 
.. 10235—101 rt St.

PITTSBURGH. PA............. 616 Erppire Bl
SAN FRANCISCO, CAL.........626 Market
SBATTLE, WASH...............5506 Whit
CRISTOBAL, C. Z.................Royal Mail Bld

Canada
MONTRF.AL, QUE..
WINNIPEG, MAN... 
REGINA, SASK------
EDMONTON. AUTA

BinilgIIKli
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

—___ - ■ m

Bailus daktaras
Nors paprastai bailus būna 

tik pacientai, bet kartais, pasi
rodo, bailumo netrūksta ir pa
čiam ponui daktarui. Tą isto
riją apie bailų daktarą su mu
zika, su dainomis, su šokiais ir 
su savo nauja didele orkestrą 
“Birutės” choras in corpore ža
da atpasakoti 21 balandžio va
kare Eight Street teatre 
(“Aryan Grotto”, kaip kadaise 
tas teatras vadinosi). Well, ma
tysim, žiūrėsim, jei tik iš anks
to tą dieną i kalendorių užrašy
sim! Birutiečiai prie to darbo 
ruošiasi iš visų jėgų, o chica- 
giečiai turi nepamiršt ką reiškia 
jų gyvenime “Birutės” choras! 
Pagalvokit, o paskiau negalvoję 
iš anksto nusipirkit tikietą j tą 
žingeidų, linksmą parengimą. Ir 
patys nusipirkit ir kitus para
ginki!. Ar ne butų gražu, kai 
visos sėdynės teatre bus užim: 
tos? Tikrai bus gražu!

Rašytojas Pilka pa
tarnaus artistui 

Pilkai
Balandžio 12 d., paprasto 

penktadienio vakare artistas 
Pilka ruošia paskutinį (absolu- 
tely!) savo vaidinimą Lietuvių 
Auditorijoj. Bus vaidinama pa
ties p. St. Pilkos parašyta ko
medija “Prašalinkit tą mergi
ną”. Taigi, artistas jau nebe
ieško pagelbos iš rašytojo, o 
pats sau pasitarnauja. Pats pa
rašo, pats sumokina, pats vai
dina,—retas vistik apsireiški
mas. Kita programos dalis ža
da būti irgi iš p. Pilkos kuri
nių. Po to vakaro artistas vy
ksta su maršrutu Į rytus irliir- 
žėlio mėn. žada atsisveikinti su 
Amerika.

sidėjęs. Į jas įsirašė vėliau, kai 
jos, tos draugijos, atsistojo ant 
tvirto pamato.

Levulis priklausė komunis
tams ir buvo uolus komisarų 
gazietos rėmėjas, atsidavęs jai 
dūšia ir kunti, Dirbo komisa
rams kiek galėdamas, rinko pre
numeratą, siulijo komisarų ga
zietos serus pirkti, rinko aukas 
visokiems jų fondams. Buvo 
toks jau karštas komunistas, 
kaip ir Roselando “Pusžemai- 
tis”. Jisai su tuo Pusžemaičiu 
veikė išvien.

Laidotuvių dienoje lietuviškų 
komisarų kalbėtojai įkalbinėjo 
visus dalyvavusius laidotuvėse 
eiti Levulio pėdomis. Vadinasi, 
ir vietos gyventojai žinojo ir 
patys komisarų pasiuntiniai, ati
duodami Levuliui paskutinį pa
tarnavimą, pripažino jį buvus 
ištikimu komunistu ir komisa
rų draugu.

Well, tame nieko ypatingo, 
žmonės juk gali turėti savo pa
žiūras ir dirbti tą darbą, kuris 
išrodo jiems svarbus ir reikalin
gas dirbti.

Reikia bočiaus pasakyti, kad 
keistos atrodė kitos Levulio 
ypatybės. Jisai dirbo Illinois 
Central R. R. dirbtuvėje ir bu
vo geras kompanijai. Dirbo ir 
jos naudai su pasišventimu, 
kaip komunistams. Dar kuomet 
1911 metais buvo kilęs visų 
Illinois Central gelžkelių strei
kas, Levulis nestreikavo ir net 
kalbino kitus ir vedė juos dirb
ti. Streikas buvo pralaimėtas.

1922 metais, kaip žinoma, bu
vo kilęs visoj šalyje gelžkeliečių 
streikas. Ir šį kartą Levulis 
streiko neparėmė; jis ir vėl pa
sirodė ne darbininkų pusėje. 
Streikas buvo pralaimėtas.

Mes žinome, kad dažnai bosai 
mėgina sulaužyti streiką ir kad 
kai kurie darbininkai padeda 
bosams jų tikslą atsiekti. Yra 
juk nesusipratusių darbininkų. 
Bet keista, kad komunistas, ir 
dar žymus komunistų darbuoto
jas, pasirodo tų nesusipratėlių 
eilėse; keista todėl, kad komu
nistai ant visų kryžkelių rėkia, 
jogei jie esantys vieninteliai 
darbininkų draugai. —Rep.

Patys Y. M. C. A. organizaci
jos žmonės nėra dar padarę nu
tarimo dėl vietos. Bet lenkai, 
sakoma, norėtų, kad tasai tro
bėsis butų pastatytas prie 39-os 
gatvės ir Ashland avė.

Kiek žinoma, ta apielinkė, bū
tent prie 39-tos ir Ashland avė., 
skystai apgyventa. Kodėl gi no
rima, kad čia, o ne Bridgeporte, 
butų statomas trobėsis? Well, 
nužiūrima, kad tas noras -esąs 
lenkų įtakos vaisius. Mat 39-tos 
gatvės ir Ashland apielinkėje 
esama daugiausia lenkų. Ir 
nors ji apgyventa skystai, bet 
apie ją kalbama dėka lenkų 
spaudimui.

Proponuojama Y. M. C. A. 
trobesiui vieta Bridgeporte, iš 
kitos pusės, yra tirštai apgy- 

: venta. O tokiose vietose, rodos, 
Į Y. M. C. A. ir mėgina įsiterpti. 
Bet lietuviai neparodo dėmesio, 
nedaro to spaudimo, kurį daro 
lenkai.

Taigi norėtųsi patarti lietu
viams, taip biznieriams, kaip 
profesionalams, namų savinin
kams ir tai pačiai musų jaunuo
menei, pradėti daryti irgi spau
dimą į Y. M. C. A. žmones. Juk 
ne sunku butų, pavyzdžiui, pa- 
rašyti centraliniam Y. M. C. A. 
ofisui laišką išreiškiant pagei
davimą matyti Bridgeporte jų 
trobesį.

Bet ar geistinas toks trobė
sis? Išrodo, kad geistinas. Vie
na, jis geistinas kaip švari vie
ta lietuvių jaunuomenei susi
rinkti, lankyti pamokas, tinka
moj priežiūroj turėti pasilink
sminimų ir naudotis gimnasti
kos įrankiais. Geistinas butų 
toks trobėsis ir todėl, kad jis 
keltų apielinkės žemės ir tro
besių vertę, kaip kelia ją kiek
vienas naujas didesnis namas, 
teatras ir bet kuri kita stam
besnė ir švari įstaiga. Galėtų

turėti parankamų, rasi, ne vie
na lietuvių draugija susirinki
mams, konferencijoms ir kito
kiems reikalams. Pagalios nu
žiūrėčiau, sakysiu, moralę svar
bą tokio trobesio Bridgeportui. 
Vadinami setlementai, įstaigos 
panašios Y. M. C. A., parkai 
etc. gražina apielinkę, kurioje 
jie yra, ir kelia ją kitų apielin- 
kių gyventojų akyse.

Reporteris.

Margučio-Vana-' 
gaičio skelbimas

Margu lis-Vanagaitis prašo 
musų redakciją paskelbti paieš
kojimą tos moterėlės, su kuria 
kovo mėn. 9 d., Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje jis šoko pol
ką.

Kadangi ji ta geraširdė mo
terėlė paskolino Vanalgaičiui 
žydui scenoje 1 dolerį, dabar, 
matai, jis nori sužinoti jos ad

resą, kad galėtų grąžinti dole

:<•

+:•
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Burnside
Mirė ir palaidotas

Gal jau keik pavėluota bus 
mano žinia, bet matau reikalo 
parašyti ją.

Ipolitas Levulis mirė vasario 
20-tą ir tapo palaidotas vasa
rio 23 dieną Tautiškose kapinė
se. Prieš pat mirti, paskutinę 
dieną, Levulis dirbo ir nejautė 
pavojaus. Mirė urnai. Sakoma, 
širdies liga suspaudusi jį, o ta 
liga greitai nuvaro žmogų į ka
pines. Levulis paliko tris sūnūs 
ir dukterį. Jauniausias sūnų tu
ri virš 17 metų. Kiti vaikai jau 
vedę.

Levulis priklausė vietos Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
63-čiai kuopai, Šv. Jono Krikšty
tojo draugijai ir Apšvietos ir 
Dailės Draugijai. Prie šių drau
gijų tvėrimo jisai nebuvo pri-

Bridgeportas
Pirm poros savaičių teko mi

nėti, kad kai kurie Bridgeporto 
lietuviai yra susidėmėję planais 
statyti Y. M. C. A. trobesį šio
je apielinkėje.

Dabar, manau galėsiu dar šį 
tą pranešti.

Bridgeporto lietuviai, ypač to
liau matantys, norėtų, kad toks 
trobėsis butų pastatytas. Bet 
jo statymas ne nuo vienų lie
tuvių priklauso. Tiksliau bus 
pasakius, kad stovintys arčiau 
dalykų žmonės, amerikonai, su- 
pažino lietuvius su šiuo suma
nymu, idant jų nuomones iš
girsti.

Daktarai Patarė 
Permainyti 

Klimatą 
G

Pasiliko namie ir pilnai 
atgavo sveikatą

Lapkričio ničn. aS turėjau didelį šaltį ir 
jrripą. kurie paliko man didelį kosulį. Aš 
negalėjau miegoti ir tas mažas maisto kie
kis, kurį aš suvalgydavau, išrodė, neteikė 
man nieko gero. Pagalios aš turėjau visai 
mesti darbą ir man buvo įsakyta važiuoti 
į Floridą ar Californiją, ko aš negalėjau iš
tesėti. Pirmą sausio savaitę aš perskaičiau 
apgarsinimą NATl.'RE’S. LAWLAX. Pasiun
čiau J aptinką ją parnešti ir pirm išbai
giant antrą dėžutę aš pajutau ir pamačiau 
stebėtiną permainą. Mano apetitas buvo ge
resnis ir mano jėgos sugryžo: aš dabar dir
bu ir jaučiuos geriau, kaip nesijaučiau per 
daugelį metų. P-as Cummings iš Louisville. 
Ky„ buvo laimingas, kad jis pradėjo laiku 
vartoti NATl.'RE’S LAWLAX. Sumenkusi si
stema pakviečia ligą. NATVRE’S LAWLAX 
išvalo sistemą, reguliuoja inkstus, kepenis 
ir vidurius, sutaiso skilvį, tuo atitaiso virš
kinamuosius organus taip kad just) kūnas 
gauna pilną naudą iš valgomo maisto, pa
gelbsti gamtai aprūpinti jūsų kūną tyru 
krauju; suteikia sveikatą ir spėką, kurie 
verčia gėrėtis gyvenimu. Liguisti, nusimi
nę žmonės, kurie nekaip jaučiasi, laimins 
tą dieną, kada jie pabandys N A T U R E ’S 
LAWLAX dėl geros sveikatos ir spėkų. Jie 
yra pardavinėjami ir garantuojami visose 
gerose aptiekose, mėlynose 25c ir 50c dė
žutėse.

DIENĄ IR NAKTĮ

>;
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Vyrai ir Moterys
Jus galite būti išgydyti!
Jeigu jus turite krau

jo sugedimą, skaudulius, 
odos ligas, užsendintas 
ar nervų ligas, kokį silp
numą. pūslės, privatines 
ar Alapimosi ligas, atei
kite 
sam pasikalbėjimui apie 
jūsų ligą. Jeigu jus tu
rite sifilį. " 
Dr. Ross iAsigydyti. 
liaukite bandę su 
moksliniais gydymais. Ne- * 
paisimas tankiai priveda prie aklumo, 
paraližiaus. ar prie sirgimo visą savo 
amžių.

pas Dr. Ross liuo-

ateikite pas 
Fa
ne-

Silpni vyrai!
In-Mo-Ray ir specialia gydymas su

grąžino tvirtumą ir vyriškumą tukstan- 
Dr. Ross gydymas bu- 

. . • <y- 
p.ularė tūkstančiams kitų, tai pada- 
del jus. Geriausias gydymas. — 
kainos. — Ateikite šiandie.

čiams pacientų. Dr. Ross gydymas 
vo sėkmingas per virš 30 metų. Ką jo 
dymas 
rys ir 
Žemos
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DR. B. M. ROSS
S. Dearborn St.. kampas 
Monroe St., Chicago

IŠTIKIMAS SPECIALISTAI
dešimt metų šiame name. Imkit 

Priėmimo
Tris 

elevatorių iki penkto augšto. 
kambarys vyrams 506. moterims — 508 
kambarys.

Valandos: Kaadle 1O vai. ryto Iki vul. s><» pietį], NcdAllom i m 1O vul. ryto 
iki 1 vai. po pietį). Panedėlialo, Seredo- 
mis ir Subatonds nuo 1O vai. ryto iki 
8 valandai vakaro.

Automobilistams Patarnavimas
TAIS0M ĮVAIRIUS AUTUS; VULCANIZUOJAM 
TAJERUS, ČARDŽINAM IR TAISOM BATTERIES.

Darbą Garantuojame.
MIDLAND GARAGE
4138 Archer Avė. (užpakalyj)

įvažiavimas nuo Richmond St.
Tel. Lafayette 8157 arba Virginia 0915

ig

rį, arba siųmtinėti visus metus 
Manguitiį.

Prašom, moterėle, atsiliepti į 
Margytį, 3210 So. Ilalsted St., 
Chicago.

;-------_L—--------

West Side

šeštadienį, kovo 9-tą, Melda- 
žio salėje buvo surengtas šokių 
vakaras. Surengė jį Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoj kuopos 
109-ta ir 353-čia jaunuolių kuo
pa.

Parengime senesnių žmonių 
buvo mažai. Bet jaunuomenes 
susirinko gražus būrys — į po
rą šimtų berniukų ir mergai
čių.

Muzikantai buvo taipjau jau
nuoliai amerikonai. Grojo pui
kiai, muzika juo geriausia tiko 
musų šokėjams ir šokėjoms.

Smagu ir malonu pažymėti 
musų jaunuomenės užsilaiky
mas vakare. Linksmumo jiems, 
žinoma, netruko. Bet linksmu

•*••••••.•. v, v.* ••*••• ••.•.•.♦.•.•.•.v
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Imkite Lucky P 
vietoj saldumyno.

$
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mas buvo mandagus, nesimatė 
nė vieno išsigėrusio, niekas 
triukšmo nekėlė, žiurėjai į be
silinksminančią jaunuomenę 
žmogus ir galėjai gėrėtis savuo
ju, lietuvių jaunimu.

Vakaras pilnai pavyko. Ir 
Užtai kreditas visų pirma ten

ka komitetui, kuriam buvo pa 
vesta vakaro surengimu rūpin
tis. Komitetan įėjo šie asme
nys: C. Jozapavičius, p-ia Mont- 
vidienė, A. Kondrotas ii- J. Sa 
mulionis. Ypač daug pasidarba 
vo p. Jozapavičius ir p-ia Mont 
vidienė. —A. K.

V

Šalčiai, kurie išsivysto

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

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

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

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

CREOMULSION
“Savo svori tėmiju 
kai vanagas-—

Luckies pagelbsti."

“Punch” Broadbent 
Tarptautinis Hockey žvaigžde

tfHockey sportas reikalauja greitumo, o man per- 
sunku butų vaikytis ledu su pridėtiniu svoriu. Todėl, 
savo svori temiju kai vanagas. Riebinantis maistas 
ismestas — Luckies pagelbsti ir patenkina kai pri
dėtinis maistas mane vilioja. Daugiau nieko man 
nereikia, tik skonio pakepintų Lucky Strike. Jis 
mane patenkina ir manęs nevargina nei kosuliai, 
nei niežtanti gerklė.

HARRY L. BROADBENT

,,Harry 
“Puncn 

Broadbent
Sparninis, 

N. Y. 
American* 

Hockey Klubo

3

Jį'ąr f.
lrs TOASreo '■į'

HpAI yra šiandieninė išmintinga priemonė 
* — imk Lucky vietoj riebinančio saldu

myno. Tūkstančiai tatai daro — vyrai tuo 
būdu palaiko savo sveikatą ir drūtumą, o 
moterys išlaiko savo figūras dailiai laibas. 
Lucky Strike, puikiausi tabakai, mitriai su
derinti ir sumaišyti, paskui apkepinti, kad 
išdirbt tokį kvapsnį, kuris smagiai pavadu
oja tą pageidavimą riebinančių saldumynų.

Apkepinimas paliuosuoja Lucky Strike nuo 
nešvarumų; 20.679 daktarai tatai pripažįs
ta, sakydami, kad Luckies mažiau teerzina 
rūkytoją, negu kiti cigaretai. Štai kodėl 
žmonės sako: “Tai yra geras daiktas rūkyti 
Luckies.”

v milžiniškas padidėjimas
rūkimo Cigaretų paeina iš pagerinimo Ciga- 
retų dirbimo proceso, pritaikant prie to kai
tinimą. Tiesa, kad 1928 metais Lucky Strike 
Cigaretų naudojimas pakilo augščiau, negu 
visų kitų Cigaretų, krūvon sudėjus. Tas, nea- 
bejutiskais žodžiais patvirtina visuomenės 
pasitikėjimą Lucky Strike viršenybe.

f It’s toasted df’ Nei Jokio Gerklės Erzinimo-Nei Jokio Kosulio.

Ka» »ubato» vakarą par radio griežia Lucky Strike Šokią 
Orkestrą tokias “Melodijas, kurios Broadway padare 

‘ Broadivay.“ Ta muzika po visą salį, nuo vieno vandenyno 
/ iki kito, paskleidžiama National Broadcasting Co., tinklu.

© 1929, The American Tobacco Co., Manufacturers
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Tenka manyti, kad “workerių” 
suvažiavimą trukdė ir paraly
žiavo vidujinės frakcijų kovos. 
Apie tai buvo šiek-tiek žinių ir 
spaudoje. Buvo kartą pranešta, 
kad partijos lyderiai, negalėda
mi tarp savęs susitaikyti, turėjo 
nutraukti konvencijos posėdžius 
ir telegrama kreiptis į Maskvą, 
kad ji duotų jiems “instrukci- 

8*501 jų”. Charakteringa taip pat, 
1.75 kad keletas sesijų buvo laiko- 
175 ma uždarytomis durimis.

! ’ Tarp svarbiausiųjų suvažia
vimo darbų yra šie: pakeitimas 

$8.00 partijos vardo (dabar ji vadin
ėj sis ne “workerių” partija, bet 

“komunistų partija”), nutari
mas “daryti žygius panaikinti 
frakcionizmą (!) partijoj”, iš
rinkimas naujo centro komite
to ir pasveikinimas “d. Stalino 

| vadovybei” Rusijos komunistų 
partijoje. Atrodo, kad visi ši
tie “dideli darbai” buvo attikti 
paskutinėje, naktinėje sesijoje, 
kada lyderiai, piovęsi per devy
nias dienas, pagaliau šiaip-taip 
susitarė dėl pasidalinimo vietų 
partijos viršūnėse.

Laimėjo, matyt, Lovestone’o 
vadovaujama stalincų frakcija. 
Fosteris ir jo šalininkai gavo 
mažiaus vietų centre. Dabar 
lovestoniečiai su fosteriečiais 

kurie pirmą balsuodavo I ims, žinoma, iš naujo piautis,
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LIBERALIZMO SUTEMOS

Po didžiojo karo visose svarbesnėse valstybėse ėmė 
sparčiai smukti liberalinės partijos. Europoje jas visur 
pradėjo išstumti iš vadovaujančių pozicijų socialistai. 
Žymiausias to liberalų smukimo pavyzdys tai — Angli
ja, kur prieš karą ir karo metu liberalai buvo valdančio
ji partija, o dabar nebeturi nė dešimtos dalies vietų par
lamente. Kitose šalyse eina panašus x procesas.

Sakysim, telegrama iš Kopenhageno praneša, kad 
Danijos miestų rinkimuose, kurie įvyko prieš trejetą 
dienų, didelių laimėjimų turėjo socialistai ir skaudžiai 
tapo sumušti liberalai.

Matyt, dauguma žmonių, 
už liberalus, dabar jau nuo jų nusigręžė. Kadangi libe-Įkaip katės maiše, 
ralizmo silpnėjimas eina daug-maž tuo pačiu spartumu, 
kaip socialistų stiprėjimas, tai tenka spręsti, kad tie 
žmonės, kurie pirma remdavo liberalus, yra daugumoje 
darbininkai. Anglijoje šis faktas seniai buvo žinomas, i Fabijonas Kemėšis tęsia Bos- 
nes tenai Darbo Partija per ilgus metus sekė paskui Ii- tono klerikalų organe savo 
beralus ir parlamente sudarydavo liberalų partijos sky- graudžius verksmus dėl Lietu- 
riu. Tik prieš kokius tryliką metų “darbiečiai” galuti- vos tautininkų nesusitaikymo 
nai pasuko j socializmo pusę ir atsiskyrė nuo liberalų. H krikščJon*m,+s

Mes matome, kad panašiai, kaip kitąsyk daibinin- |.per daug pasitiki kariškių atra
kai elgdavosi Anglijoje,-jie dar šiandie elgiasi Ameri- ma jr nepriima nuoširdžių tai
koje. Amerikos Darbo Federacija remia “darbininkų I kos pasiūlymų iš krikdemų pu- 
draugus” kapitalistų partijose. Kadangi čionai nėra sės; ir kalti krikščionys, kad 
aiškios liberalų partijos, tai darbininkų parama tenka | Jie pradžioje per daug nusileido 
ir vienai, ir antrai didžiųjų partijų, nors demokratai, 
kurių praeities rekordas yra kiek liberališkesnis, negu 
republikonų, gauna daugiau darbininkų balsų.

Kodėl Europos darbininkai pradėjo atsimesti nuo 
liberalų? Todėl, kad liberalai per paskutinį dešimtmetį 
pasirodė neištikimi savo principams. Tik paimkite pa
vyzdžiui Versalės taikos sutarti: juk tai yra žiauriau
sias, imperialistiškiausias tarptautinis traktatas, kokį 
kada nors yra regėjęs pasaulis. O jį rašė Lloyd George, 
Clemenceau ir Wilsonas — labiausia pagarsėję Euro
pos ir Amerikos liberalizmo vadai!

Nenuostabu, kad laisvės trokštantys darbo žmonės 
šiandie nebenori paskui tokius vadus sekti.

Ne visur, beje, tas liberalizmo susmukimas išėjo vi
suomenės naudai. Italijoje, sakysime, liberalams nusi
gyvenus, neatsirado pažangios jėgos, kuri butų galėju
si pritraukti prie savęs žmonių minias, ir valdžia pate
ko į barbariško fašizmo nagus. Amerikoje, Wilsono li
beralizmui subankrotavus, milžiniškai sustiprėjo reakci
ja, susimetusi į republikonų partijos viršūnes. Bet rei
kia manyti, kad tai yra tiktai tam tikro laiko reiškiniai. 
Amerikoje, Italijoje ir kitur, kur liberalizmo nusilpnė-, 
jimu šiuo tarpu naudojasi atžagareiviai, turės žmonių 
masės atmerkti savo akis, ir tuomet tenai prasidės toks 
pat politikos gyvenimo vystymąsi, koks dabar eiųa Ang
lijoje, Danijoje, Švedijoje ir t. t.

NERAMIOS SĄŽINĖS
ĮSIVAIZDAVIMAI
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lApžvaigat TAI BENT “PROCEVOJO”!

PATIKĖJO IR “PAZALATIJO”

“Draugas” apsidžiaugė, kaip 
geležėlę radęs, kuomet pamatė 
“Sandaroje” p. Kodžio pasaką 
apie kokią ten neva 1916 m. til
pusią “Kovoje” rezoliuciją, ku
rioje esą tvirtinama, kad “da
bartinė Rusija yra laisviausia 
šalis.” 1916 m. dar sėdėjo Ru
sijos soste caras Nikalojus, bet 
“D.” redaktorius — taip pat, 
kaip ir “Sandaros” redaktorius 
—patikėjo, kad kas nors galėjo 
to laiko Rusiją 

.viausia šalim”!
vadinti “lais-

patikėjo tąja

nuo savęs,

Ir jisai ne tik 
nesąmone, bet ir 
jo”, pridurdamas 
kad ta “garsioji rezoliucija” til
pusi ir “Naujienose”. Zanavy
kų patarlė apie tokius pasako
rius sako: “Meluoja ir galiuką 
užriečia”!

New Yorke “vvorkerių” (ko
munistų) partija laikė konven- 
siją. Kaip “Laisvė” rašė, ji 
prasidėjo masiniu mitingu ko
vo m. 1 d., penktadienį. Per se
kančias dvi dienas, kovo 2 ir 3, 
ėjo neoficialės sesijos, o pirma
dieni, kovo 4 d., prasidėjo ofi
cialūs sesijos. Dabar praneša
ma apie konvencijos užsidary
mą.

Ji pasibaigė kovo 10 d., per
eitą sekmadienį. Paskutinė jos 
sesija, anot Brooklyno komunis
tų organo, “tęsėsi nuo 6 v. va
karo iki 8 vai. ryto”!

Vadinasi, konvencija tęsėsi 
dešimti dienų ir tiek daug turė
jo darbo, kad paskutinę sesiją 
reikėjo laikyti net 14 valandų, 
per visą naktį. Tai bent “pro- 
cia”!

Bet jeigu atsiminsime, kad 
“vvorkerių” partija turi viso tik 
keletą tūkstančių narių ir Ame
rikos politikoje jos reikšmė yra 
lygi nuliui (zero), tai to bega
linio konvencijos tęsimo prie
žastys darosi visai miglotos.

tautininkams, o paskui perėjo į 
griežtą opoziciją. O tos brolių 
nesantaikos vaisiai esą labai 
liūdni. Kun. Kemėšis dejuoja: 

“Tačiau kol su katalikais 
nei taikintis nei artintis ne
siseka, tuo pačiu laiku vy
ksta žymaus artėjimo proce
sas su liaudininkais ir soci- 
jaldemokratais (! “N.” Red.), 
būtent, su tais, kuriuos kariš
kių kardas ęlar taip nesenai 
nustūmė nuo valdžios kėdžių. 
Oficijaliai ir liaudininkai ir 
socijaldemokratai sakosi esą 
opozicijoje šiai tautinei vy
riausybei ; tačiau privačiai 
rankas trina iš džiaugsmo., ir 
pareiškia, kad jie gali dabar 
atsilsėti ir rengtis ateities 
darbams, nes jų darbą dabar 
dirbanti tautinė vyriausybė, 
kuri, girdi, labai sėkmingai 
laužanti ragus klerikalizmui.”

Tai yra aiškus Kemėšio fan
tazijos vaisiai. Kalbėt apie 
socialdemokratų “artėjimą” su 
diktatorių valdžia yra tiesiog 
juokinga, kuomet šimtai social

demokratų laikomi kalėjimuo
se ir koncentracijos stovykloje 
(o krikščionių demokratų, tur 
būt, nė vieno!) ir kuomet visas 
socialdemokratų veikimas yra 
žiauriai slopinamas. Mes taip 
pat nepastebėjome, kad kame 
nors reikštųsi tokia nuomonė 
pas liaudininkus, jogei tautinin
kų vyriausybė “laužanti ragus 
klerikalizmui”. Priešingai, “L. 
žinios” labai dažnai nurodo, kad 
tautininkai stiprina klerikaliz
mą net labiau, negu tai drįso 
daryti krikdemai savo viešpata
vimo laikais.

Kun. Kemėšio dejavimai iš
reiškia nusivylimą tų Lietuvos 
atžagareivių, kurie tikėjosi, kad 
naktinis leitenantų pučas atves 
prie tvirto dviejų klerikalizmo 
šakų (krikdemų ir tautininkų) 
susijungimo ii- Lietuvos demo
kratijos pavergimo. Kemėšis ži
no gerai, kad gruodžio 17 d. 
perversmą Lietuvoje darė ne 
vieni leitenantai: kad už kariš
kių pečių stovėjo tautininkai ir 
krikščionys demokratai. Tauti
ninkai davė perversmui savo 
iškabą (Smetoną), leitenantai 
ginklus, o krikščionys demokra
tai planus ir palaiminimą. Be 
krikščionių kurstymo ir inicia-

tyvos perversmas niekuomet ne
būtų įvykęs!

Organizuodami perversmų, 
krikščionys demokratai tvirtai 
tikėjo, kad tautininkų Smetona 
ir kariškiai bus tiktai jų įran
kiai, kurie atidarys jiems kelią 
į valdžią. Ir todėl tą pačią 
naktį, kai įvyko pučas, krikde
mų vadas Krupavičius siūlė 
perversmininkams “besąlygią” 
savo partijos paramą, neabejo
damas nė vieną valandėlę, kad 
Smetona, Plechavičius ir kiti 
“tautos vadai”, kaip tik suvai
dins iki galo pavestas jiems ro
les “naujos eros” steigimo ko
medijoje, tuoj aus atiduos visą 
galią krikščionims. Krupavičiui 
nerūpėjo net derėtis su tauti
ninkais dėl vietų valdžioje: kiek 
“loska”, tiek bus gana, — nes 
kokio čia skirtumo, ar krikdemų 
ministerių bus daugiau, ar ma
žiau, kuomet netrukus visa val
džia turėjo visviena tekti Kru
pavičiaus partijai!

Bet, deja, krikščionių demo
kratų partneriai tame sąmoks
le juos apgavo. Tie, kurių ran
komis Krupavičius norėjo iš
traukti kaštonus iš ugnies, už
simanė patys tuos kaštonus pa
silaikyti. Ir nuo tada prasidė
jo “verksmas ir dantų grieži
mas” pas krikdemus. Jie pri-

t *

Skaitytojų Balsai

apmaudas ima, 
apgauti, ir jie

ėjo net prie to, kad bandė su 
pulkininko Petruičio pagelba 
(kuris buvo vienas stambiausių
jų vadų gruodžio 17 d. pervers
me) padaryti pučą prieš jtauti- 
ninkų vyriausybę.

Krikščionis 
kad jie tapo
nesiliauja kaltinę tautininkus, 
kam pastarieji “pataikauja” 
“bedieviams”, kuomet-pagal su
tartį perversmo nauda turėjo 
tekti tiktai “geriems katali
kams.” Į šitą jų dūdą pučia ir 
kun. Kemėšis, kuris simpatizuo
ja abiem klerikališkom parti
jom. Savo dejavimus jisai bai
gia atsidūsėjimu: “Duok Die
ve, kad prieitų prie susitarimo”.

KLAIDŲ PATAISYMAS

Straipsnyje “Imperializmas ir 
Inernacionalizmas”, vakar, buvo 
atspausdinta antram paragrafe: 
...“iš žodžio imperija (lot. im- 
peria). Tmperia’ vadinosi”... 
Vietoje “imperia” turėjo būti 
imperiniu.

Toliaus tam pačiam paragrafe 
atspausdinta: “kuris, keleto
dešimčių metų prieš krikščiony
bės pradžią”. Vietoje to turėjo 
būt “kuris, už keleto dešimčių 
metų” ir t.t.

POLITINIU PARTIJŲ VEIKIMAS
> Įvykęs 1926 m. (gruodžio mėn. 
17 d. perversmas, Lietuvos par
tijų veikimą pasuke į kitas ve
žės. Perversmo vadai — tauti
ninkų partijos lyderiai po per
versmo atsistoję valstybės prie
šakyje, suteikė savo partijai 
didžiausias teises. Tautininkų 
skaičius pradėjo smarkiai aug
ti, nes jų vadai turėjo valsty
bės vairą. Vairuodami šaukia, 
kad kas ne tautininkas, tas val
stybes priešas, tam nerupi Lie
tuvos valstybė, jos gyvavimas. 
Tautininkų partija, tai lietu
viams duos tą, ką nedavė nė 
viena gyvuojanti partija — su
jungs ylsus žmones į vieną vie
netą siekiantį ideališkos vie
nybės. Tokias mintis skleidė 
ką tik atsistoję valdžios prie
šakyje tautininkai. Panašiai sa
ko ir dabar. “Rytas” labai cha
rakteringai tą jų šauksmą, min
tis apibudina štai kaip: “Tau
tininkai vis dar neišsipagirioja 
iš savo romantiškų svajonių. 
Jie vis dar svajoja apie kokią 
ideališką, absoliučią tautos vie
nybę, su kaiktiriu vienu tautos 
vadu priešakyje. Atrodo, kad 
jie vaizduojasi tautą, lyg kokią 
aklai klausančią savo piemens 
avių kaimenę, kuri (ganosi•vie
noje pievoje, visos minta ta pa
čia žole, visos geria vandens iš 
to palies šaltinio, kurios aklai 
seka paskui ganytoją, nes ži
no, kad tik jis nuves į geriau
sias ganyklas. Jie vaizduojasi 
tautinę valstybę, kur nebūtų 
skirtumo tarp piliečių reikalų, 
o tuo pačiu nebūtų nei partijų 
(butų tik viena tautininkų par
tija), nes šios, kaip tik ir ky
la iš piliečių reikalų įvairumo.” 
Tokia* charakteristika, nors at
rodo teologiška, bet labai ryš
kiai vaizduoja šių dienų tauti
ninkų partijos siekius. Svajo
dami (o gal daugiau prisideng
dami) apie ideališką, absolui- 
čią tautos vienybę, jie siekia 
jos: steigdami tiek liaudyje, tiek 
mokyklose “J. Liet.” skyrius. 
Siteikdąmi mokyklose “Jauno
sios Lietuvos” skyrius ir tuo 
skleisdami politines mintis’ 
moksleivijos tarpe jie šaukia: 
“Velti jaunimą politiikon labai 
kenksminga. Kenksminga ir 
jaunimui ir politikai” — “'Lie
tuvos Aklas” Nr. 42 (526). Dar 
blogiau, kad jie ne tik farizie- 
iškai darydami, šaukdami, kad 
moksleivija turi nedalyvauti po
litikoje, patys kuodaugiausia 
įneša politikos į mokyklas. Tas 
matyti iš skaičiaus “Jaunosios 
Lietuvos” skyrių, kurių per 
dviejus metus tiek pridygo, 
kaip grybų po geriausio lietaus.

Šiandie Lietuvoje retai rasi
me tą mokyklą, kurioje nebū
tų “Jaunosios Lietuvos” sky-

riatis. Tuo tarpu pažangiųjų 
organizacijos naikinamos. Jei 
kur dar gyvuoja, tai labiausia 
suvaržyta. Net tiems, kurie no
ri įsteiiglti bendrojo lavinimosi 
kuopeles atsakoma: “Yra “Jau
nosios Lietuvos” skyrius, rašy- 
kites ir lavinkitės visi bendrai.”

Jeigu taip elgiamasi su kuo
pelėms, kurios yra bendro lavi
nimosi, auklėjimosi, kurioms 
gal daugiausia rupi pasaulio 
žvalgos nustatymas, tai ką be
kalbėti apie politines partijas 
priešingas tautininkams. Jie 
nori visaį jas užgniaužti, kuo- 
greičiausia išnaikinti. Tam i m tį
si įvairių priemonių: 1928 m. 
gruodžio mėn. buvo išleistas 
įsakymas, kad visos partijos iki 
sausio mėn. turi pakeisti savo 
įstatus, kitaip bus uždarytos- 
Įsakymo turėjo klausyti. Su
šaukė suvažiavimus: valstiečiai 
liaudininkai, socialdemokratai 
ir krikščionys demokratai. Su
važiavimai taip skubiai sušauk
ti buvo sunku: viena, kad 
dėl nederliaus sunku suvažiuo
ti (nes kelionėje reikalinga pa
daryti daugiau Ar mažiau išlai
dų), o antra, kad apskričių su
važiavimams, kurie turėjo iš
rinkti atstovus į visuotinąjį su
važiavimą, buvo trukdoma gau
ti leidimai. Ypač daug leidimų, 
daryti apskričių suvažiavimus, 
negavo kairiosios partijos. Ne
žiūrint viso to, suvožiamai vi
sų partijų buvo skaitlingi. Nė 
viena partija nepakeitė įstatų, 
nutarė laikytis senose vėžėse. 
Matydami tat tautininkai tą 
aukščiau minėtą įsakymą nere
alizavo. Tik dabar pradėjo tar
dyti suvažiavimų kalbėtojus. 
Taigi iš tų kelių minčių matyt, 
kad veikimas opozicijos politi
nių partijų Lietuvoje yra var
žomas labai. Bet reik pasakyti, 
kad nors ir varžoma, bet vei
kiama. Ypač veikia krikščio
nys demokratai. Bažnyčia — 
jiems veikimo srytis, nes pa
mokslą sakant niekas neturi tei
sės kištis, apskritai reikšti pre
tenzijų, kas bažnyčioje daro
ma. Daug sunkiau prie dabar
tinės vyriausybės
sioms partijoms. Jų veikimas 
suvaržytas laibiau, negu krikšč. 
demokratų. Neduoda steikti 
kursų suaugusiems, jei jiems 
vadovauja kairiosios partijos, 
ar kairiųjų organizacija. Vis 
dėl to giliau pažvelgus į kaiku- 
rias panti jais, matyti, kad jos 
pasiryžusios ne tik vesti kovą, 
kad atstačius demokratiją, liet 
ir laimėti. —Alfas.

kairio-

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

Gimdymo kontrolė
Gimdymo kontrolė jra “bai

sus” pavadinimas viešai arba 
spaudoje. Prieš tą pavadinimą 
urzgia valdžios ir kunigijos. 
Tačiaus “gimdymo kontrole” 
praktikuojama net ir musų Lie
tuvoje.

Olandijoje gimdymo kontro
lė yra įstatymu leista — teisė
ta ir kodėl taip negali būti ki
tose šalyse, ir musų Lietuvo
je?

Nė vienas ūkininkas nelaiko 
ir neveisia daugiau gyvulių, 
negu jų išmaitinti—iššerti gali. 
Tiktai patys žmones yra pasili
kę žemiau® gyvulių ir daugina
si netiksliai, nereikalingai; te- 
vai-gimdytojai, vietoje turėti 
daugiausiai (dviejų vaikų, gim
do iki dešimties ir daugiaus, 
kurių pusė, ir daugiaus, tuo- 
jaus laidoja — vaikų lavonais 
tręšia žemę. Tėvai, kurie už
augintų du geru vaiku, augi
na daug pusbadžiai, pusnuo
giai ir bemoksliais, nes netur iš 
ko. Palys tėvai, ypatingai mo
tina, sykiu kenčia visokį tru
kumą Ir rūstauja ant visų ele
mentų už perdidelį vaikų skail- 
liy.

Inteligentija — apšviestam j a 
daugumoje jau praktikuoja 
gimdymo kontrolę augindami 
1—2 vaiku, kitais žodžiais sa
kant — dviejų vaikų sistemą 
užlaiko, nors tokie ir kiti tur
tingesnieji galėtų gerai užau
ginti 4, 6 ir daugiaus vaikų su- 
lyg ištekliaus.

Katalikų kunigai gyvendami 
su “gaspadinėmis” vaikų visai 
neaugina, negu kai kur slaptai. 
Kunigai yra pirmieji “gimdy
mo kontroles” praktikantai ir 
pavyzdžių rodytojai.

Vienuoliai ir vienuolės tai 
“gimdymo kontrolės” apaštalai, 
kurių Amerikoje, tidk Lietuvo
je, katalikiški kunigai nori 
kuodaugiausiai priveisti po pa
žadais dangaus karalijos nusi
pelnymo, bet gimdančių ir au
ginančių vaikus tėvų lėšomis 
— aukomis.

Jei vienuoliai ir vienuolės su 
“čyslala” eis į dangų, tai tė
vams su vaikais liesus kelias 
žemyn pas Bulkį, nes tik dvi 
vieti tėra... Ir kas pasidarytų, 
jei visi katalikai pastotų vie
nuoliais—vienuolėmis dėl dan
gaus nusipelnymo, dulko kata
likas tik turi rūpintis? ( /

Bendrai imant visi gyvulių 
augintojai rūpinasi apie koky
bę, o ne kiekybę. Apie žmo
nes, kokybę — pagerinimą veis
lės nesirūpinama.

Geriau įtrošiant žemę, gau
nama geresni augalai; geriau 
maitinant gyvulius, pasigerina 
jų kokybe — veislė. Ta^ pats ir 
su žmonėmis.

Tik gimdymo kontrolė, ypa
tingai tarp nuturtingų, page
rins ir žmonijos veislę, nes tu
rės daugiau ir geresnio mais
to.

Ir Vokietijoje daugiau jau 
praktikuojama zweikindersys- 
tem — du vaiku lai gana dar
bininko šeimai.

Daugiau “gimdymo kontro
le” yra praktikuojama per vė
lai ir paprastai motinos yra kal
tinamos kaipo 'kriiminalistes dėl 
pametimo kūdikių šian ir ten. 
Tėvai — vyrai visados “nekal
ti” kaip kunigai. Jei visur bu
tų reikaliugos klinikos, kurios 
dabar yra prieinamos tiktai tur
tingiems, tai apie “radimą” kū
dikių ar jų lavonų nebūtų gir
dima.

Negana to. Perdidelis žmo
nių priaugintas gimdo karus ir 
išeivyslę, tukslamčius ir milijo
nus bedarbių, kaip dabar yra 
Anglijoje, kurie nuo bado pa
lengva miiišla — tėvai ir vai
kai.

Daugeliui .lovų ir vaikų ne
apsakomai gerinus butų buvę 
negimdyti nei užgimti dėl ne
tinkančios tėvų sveikatos ir 
stokos maisto.

Lietuvoje kas metai priau

ga virš 25,(MM) žmonių. Antra 
tiek vaikų numiršta. Kam gim
dyti ir paskui laidoti? Pirmiaus 
visas lietuvių priaugimas- galė
jo Amerikon atkeliauti, iš ko 
ir Lietuvai nauda buvo, ypa
tingai Nepriklausomybės me
tais. Dabar pri a Ūglius plusta į 
Argentiną su Brazilija, kuris 
paskutinius Hitus, išsiveža ir ku
rių niekados nesugražys Lie
tuvai.

Del palaido gimdymo Lietu
va turi didelius nuostolius dėl 
mirimo vaikų ir išeivystės į 
Pietų Ameriką.

O motinos! Molinos jau se
nai nenori skaitlingo gimdymo, 
nes motinoms tenka nepertrau
kiama baudžiava-vergovė—dir
bti po 24 valandas kas dien ]>er 
25 metus ir daugiau. O kokios 
armijos motinų numiršta nuo 
gimdymų dėl stokos reikalingos 
priežiūros gimdymo laike? A- 
merikoje nuo gimdymo numir
šta 64 motinos iš 10,000, ku
rios nemirtų, jei turėtų reika
lingą pagalbą laike gimdymų. 
Kiek Lietuvoje motinų numir
šta, statistikos tyli.

Viršūnės — valdžia ir kuni
gai “gimdymų kontrole” smer
kia kaip ir kiekvieną revoliuci
ją. Todėl “gimdymų kontrolė” 
ateis iš apačios.

—P. Mikolainis.

V i d u r i u Paįrimas, 
Galvos Skaudėjimas

ir Kvaitulys
Jei jūsų viduriai serga, jus visas 

sergate. Jeigu jus negalite suvirškin
ti savo maisto, jus žudote savo spė
kas, darotės nervuoti ir jaučiatės tiek 
pat pavargę atsikėlę kaip ir eidami 
gulti.

Per 10 metų Tanlac sugrąžino svei
katą ir veiklumą daugeliui tūkstan
čių žmonių, kurie taip pat kentėjo, 
kaip ir jus.

P-as Edvvard B. Hali, 579 Kiefer 
Avė., Columbus, Ohio, sako: Mano 
viduriai buvo tiek pairę, kad aš var
giai galėjau valgyti! Bet j mažiau 
mėnesį laiko pradėjus vartoti Tanlac 
mano apetitas pasidarė didelis ir ma
no viduriai kuogeriausia dirbo.”

Leiskite Tanlac padaryti jums tą 
patį, ką jie padarė šiam kentėjusiam. 
Jie pataiso aštriausius virškinimo or
ganų pakrikimus — pašalina gasus, 
pilvo ir vidurių skaudėiimą. Jie sugrą
žina apetitą, gyvumą ir tvirtą miegą.

Tanlac yra padarytas iš šaknų, žie
vių ir žolių. Kainuoja mažiau 2 cen
tų už dožą. Gaukit bonką šiandien 
nuo savo aptiekininko. Pinigai bus 
sugrąžinti, jei jis jums nepagelbės.

Tanlac
52 M1L1ONA1 BONKU SUNAUDOTA

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva
t 3210 S. Halsted St.

Marąuette Park 
Rako aptieka 
2346 W. 69 St.
Roselande

Tubučio aptieka
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka

723 W. 123 St.

Kai jums reikės pasiųsti pi
nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti
miausi atstovą.

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’.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Pirmas krutamas 
paveikslas

Pirmas krutamas paveikslas 
buvo padarytas Illinois valsti
joj, būtent VVaukegane 1895 
metuose; pirmas krutamasis 
paveikslas buvo parodytas taip
jau Illinois valstijoj, Waukegan 
operos name.

buveinę, 3802 Southport avė. 
Jie čia rado ir .užgriebė 20 slot 
mašinų.

Septyni įtarti dėl 10
mirusių

Peoria, Ilk, nesenai mirė 21 
žmogus dėl nuodingo alkoho- 
liaus. Ryšy su tuo buvo areš
tuoti septyni asmenys. Specialė 
grand džiurė įtarė areštuotuo
sius.

W. 22nd St., Joseph Margoski, 
19 metų, 2634 W. 16th St. ir 
Peter Partacz, 22 m., 2210 W. 
21sit St. Juos pažino septyni 
žmonės, kuriuos banditai api
plėšė antradienio vakarą. Poli
cijos stoty banditai prisipažino.'

Marųuette Park

Policininką sunkiai sužeidė.

PRANEŠIMAI
Visi Naujienų Spulkos nariai ma

lonėkite priduoti savo knygutes dėl 
patikrinimo, ne vėliaus kovo 20 die
nos.

Taipgi užsimokėkite užvilktas mo
kestis, kad nereiktų uždėti bausmes

Naujienų Spulkos Sekretorius
/ A. Rypkevičia.

Town of Lake, — Teatrališkas 
Kliubas “Lietuva” laikys savo mė
nesini susirinkimą kovo 14 d., 8 vai. 
vak., Davis Square Park svet. Na
riai malonėkite atsilankyti.

Valdyba.

Pranešimas Vyskupo Valančausko 
Pašelpos Draugijos nariams apie 
invykusią permainą Draugijoj, mu
sų susirinkimai liko iškelti antro 
utarninko vakaro į antra ketvergo 
vakarą, toj pačioj svetainėj, tuom 
pačiu laiku, 7:30 vai. vak. Sekan
tis susirinkimas įvyks kovo 14 d., 
1929 m. Nariai malonėkite atsilan
kyti skaitlingai, nes yra daug svar
biu dalykų apsvarstymui.

Su pagarba,
Liud. Jucius, pirm., 
K. Urnėžis, nut. rašt.,

6929 S Rockwell St.

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH91

Įvairus gydytojai

Pholie Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

GYDO

Suskaitoma, bendrai imant, 
kad vidutinis Illinois farmos di
dis yra 132.2 akerių, iš kurių 
110 akerių yra dirbamos že
mės.

Areštuotas turtingas 
gembleris

Areštuotas Al. Wertheimer, 
Detroito gembleris, ryšy su ty
rinėjimu daromu dėl nugalabiji
mo septynių Morano gengės vy
rų. Areštuotas jis Detroite.

Illinois valstijoj yra 18 teolo
gijos mokyklų, keturiolika mo
kyklų tiesoms išdėstinėti, de
šimtis medikalių mokyklų, pen
kios dentisterijos, penkios far- 
makalogijos ir trys veterinari
jos mokyklos.

Teatruose

Daugiau kaip 900 depozitų, 
priskaitomų mineralinių depo
zitų rųšiai, iškasama Illinois 
valstijoj. Ir šių kasimų dienos 
produkcija esanti virš $1,000,- 
000. Tarpe žymiausių mineralų 
yra šie anglis, petroleumas, 
šlynos (moliai), statybai ak
muo, švinas, smėlis, cementas 
ir kiti.

Telefonų kompanijai dirban
tys žmonės skelbia, kad vieno
je Chicagoje esama daugiau te
lefonų, ne kad visoj Pietinėje 
Amerikoj, Afrikoj ir Azijoj 
kartu. Illinois valstijoj vienas 
telefonas tenka kiekvienoms 4.4 
y pa toms.

Illinois valstija turi daug 
maž 97,200 mylių vieškelių. 7,- 
700 tų vieškelių yra išlieti ce
mentu. Šion skaitlinei) neįeina 
miestų gatvės.

Kiekio muzejuj gamtos isto
rijos šiuo laiku išstatyta paro
dai vadinamas duonos vaisius 
(bread fruit). Taipjau parodo
je yrą vadinamas Jack Fruit, 
kuris auga \Vest Indiese. Duo
nos vaisių gyventojai tų šalių, 
kur jis auga, pirmiausia kepa, 
kaip mes kviečių duoną, o pas
kui valgo. Jack vaisių valgyti 
reikia priprasti, kadangi jisai 
turi ypatingą kvapą. Kai kada 
West Indies gyventojai užrau
gia Jack vaisių ir iš jo daro sa
votiškų alkoholinį gėrimų.

Chicagos teatre — pradedant 
kovo 154a diena bus rodomas 
kalbantis paveikslas “My Man.” 
Vadovaujančią rolę jame vaidi
na p-4ė Price, pasižymėjusi ar
tistė legimatėj sceinoj. Paveiks
las yra juokingas. Scenos pro
dukcija pavadinta “On Parade,” 
vaizduojanti West Point kade
tų gyvenimą.

McVirkers teatre šiuo laiku 
rodoma paveikslas “In Old Ari
zona,” turįs didelio pasisekimo; 
kitokio numeriai.

Roosevelt teatre — šiuo lai
ku rodomas kalbantis paveiks- 
’as “Wolf of Wall Street.” šios 
gatvės vardas yra gerai žino
mas visos Amerikos lietuviams. 
Paveikslas vaizduoja tos gatvės 
“veikėjų” darbuotę; kitokie nu
meriai.

Oriental teatre — Jackie Os- 
terman ir jo džiazinis orkest
ras duos naują programą, pava
dintą “The Footligh'ts,” prade
dant kovo 16 dieną; kitokie nu
mena.

■Comgress teatre — kovo 13- 
ta pasirodys Erich von Strohei- 
Į)o paskutinis paveikslas “The 
VVedding March.” Sitroheim ne 
ne tik paraše šį veikalą, bet 
ir prižiūrėjo jo pastatymą; ki
tokie numeriai.

Coingress teatre — pradedant 
kovo 17 diena pasirodys pa
veikslas pavadintas “The Shake 
l)own.” Tai yra kalbantysis pa
veikslas iš aliejaus laukų gyve
nimo ir kovų.

Antradienį, apie 3-šią valan
dą po pietų, ties 70 ir Clear- 
moii't gatvėmis, susikūlė du au
tomobiliai. Vienu jų nedideliu 
fordu — važiavo policininkas 
Zimerman, gyvenantis šioje ar 
pielinkėje. Kitas gi autas buvo 
didelis sedanas. Ir šis sedanas 
kai kirto fordukui, tai tas pa
sisuko, užvažiavo ant šalygat- 
vio ir apvirto. Policininkas 
sunkiai sužeistas ir yra abejo
nės ar pasveiks jisai. Fordu- 
kas, užvažiavęs ant šalygatvio, 
sužeidė dar moteriškę, ėjusią 
tuo laiku šalygatviu. Rep.

Vilniaus Vadavimo Komiteto susi
rinkimas ivyks nedėlioj, kovo 17 d., 
lygiai 2 vai. po piet, Lietuvių Audi
torijoj. Susirinkimas labai svarbus 
— bus renkama nauja valdyba ir 
busiantis veikimas nustatomas. Dar
buotojai ir draugijų atstovai prašo
mi būtinai dalyvauti.

— Sekretorius.

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.

Pienas nepabrang-s
Farmerių, užlaikančių pieni

nes farmas, ir kompanijų, iš
vežiojančių pieną, konferencijoj 
oficialiai tapo pareikšta, kad: 
pieno kainos suvartotojams ne-j 
bus pakeltos šią vasarą.

Trobesio siena išvirto, 
vienas sužeistas

Luther Story, 30 m. darbi
ninkas, sunkiai sužeistas, kai 
Montgomery Ward trobesio sie
na išvirto. Trobėsis yra prie 
Halsted ir Illinois gatvių, Chi- 
cago Heights. Užmuštas mulas 
ir du arkliai.

Kur eina piliečių 
pinigai

Central Auto Service kompa
nija, sakoma, gavusi iš Sanitary 
I’oard fondų $71,000 pereitais 
metais už patarnavimus. Kitaip 
sakant, jai buvę išmokėta tiek 
pinigų už naudojimąsi jos auto
mobiliais. Graži suma. Bet gan
dai eina, kad Sanitary distrik- 
to tarnautojai naudoję pinigus 
visokiems pokiliams. Dabar tyri
nėtojai mėgina- surasti, kiek pa
matuoti tie gandai.

Užgriebė slot mašinas
Valstybės gynėjo ofiso detek

tyvai gautu slaptai varantu už
puolė Rex Novelty kompanijos

Sugavo tris jaunus 
banditus

Detektyvų sk vadas areštavo
ITed Nicmoną, 18 metų, 2202

■ I—I ■■■«■■ I . I ■ ■ ■ I ■—CflB

Pilna Fizinė 
ir Analitinė .

Egzaminacija
• $5

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

SVEIKATA REIŠKIA LAIMĘ

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

Suite 1615
Phone Harrison 0150

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

Skilvis Pakrikęs, 
Rūgštūs? Tai 

Nuramins
Neleiskite rūgščiam skilviui, 

gasams, nevirškinimui jus kan
kinti. Ir nevertokite šiurkščių 
būdų, kad gauti pagelbą. Nėra 
verta tai daryti, kuomet milio- 
nai žino greitą būdą; malonų, 
nekenksmingą būdą.

Tik paimkit šaukštą'Phillips 
Milk of Magnesia stikle van
dens. Tai yra alkai) geriausioj 
formoj. Jis neutralizuoja daug 
didesnį kiekį rūgščių perviršio 
— ii’ atlieka tai tuoj aus. Jis 
galbūt pašalins jūsų nesmagu
mus į kelias minutes. Tada jus 
žinosite ką daryti sekamą kar
tą. šiurkštus, kenksmingi bu
dai niekad daugiau jus nebevi
lios.

Phillips Milk of Magnesia yra 
tobulas būdas pašalinti nevirš
kinimo nesmagumus, paeinan
čius delei rūgščių perviršio dėl 
vyrų, moterų, vaikų — ir net 
kūdikių. Tai yra būdas, kurį 
pataria daktarai; kurį vartoja 
ligoninės. Per penkias dešimt 
metų jis vyriau j a.

Kad sužinoti daugelį svarbių 
vartojimų Phillips Milk of Mag
nesia, reikia visuomet namuose 
laikyti jo bonką. Pilnos infor
macijos su kiekviena bonka. Jū
sų aptiekininkas turi 25c ir 50c 
dydžio. Reikalaukit tikrojo. 
Prastesnis produktas gali ne
veikti tiek gerai.

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

LISTERINE 
THROAT • 
TABLETE

Lunhm PEtrt&tcal Co-, &uni U*ua> U. JL Ą.

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVES

JUOZAPO DAYNELIS
Mirė March 16, 1928. Palai

dotas March 21, 1928, švento 
Kazimiero kapinėse, sulaukės 
46 metu. Gimęs Lietuvoj, Su
valkų rėdybos, parapijos Griš
kabūdžio, kaimo Varniškės. At
minties švento:) mišios su eg
zekvijom įvyks Subatoj, March 
16 ir Ketverge, March 21, 7:30 
A. M. , Gimimo Marijos parapi
jos bažnyčioj.

A. A. Juozapo Daynelis gi
mines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti pamaldose.

NuHudę liekame,
Moteris Magdetena, dukterys — 
Ahtonina, Anelė ir Ona, žentas, 
sesrys — Ona ir Antonija, švo- 
geris ir brolis Jonas.

Ilsėkis mano mylimas vyre, 
musų mylimas tėvelis, laukda* 

mueų ateinančių.

Labai svarbus susirinkimas Great- 
cr Pullman Lithuanian Better Gov
ernment Kliubo, įvyks ketverge (ko
vo 14), 8 vai. vakare, Strumilos sve
tainėj, 158 E. 107th St. Malonėkite 
atsilankyti laiku.

Adv. J. P. Waitches, pirm.

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.

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Tėmykite

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Tel. Kenvood 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 12830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Lietuvės Akušerės

JUSTINA MOSULAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 12 dieną, 12 valandą die
nos, 1929 m., sulaukus 40 m. 
amžiaus, gimus Lietuvoj, Ga- 
dunavos parapijoj, Užmarkiu 
kaime. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Pranciškų, sūnų 
Alfonsą, o Lietuvoj seseris — 
Uršulę, Palioniją ir Veroniką, 
brolį Juozapą ir Vincentą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 
1947 So. String St .

Laidotuvės Įvyks pčtnyčioj, 
kovo 15 d., 8:30 vai. ryte iš 
namu i Dievo Apveizdos para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Justinos Mosulas 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą

Nuliūdę liekame,
Vyras ir Simus.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus, Tel. Canal 3161

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO, ILL.

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas

Automobilių patarna
vimas teikiams vi
sokiems reikalams. 
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, III.
Tel. Victory 1115

S. D. L ACHAVICZ
Lietuvis Graborius Ir 

Bahamuotojae
2314 W. 23rd PI. 

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

Simpatiškas
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už kitų 

'r Patarnavimas.
J. F. Eudeikis Komp.

PAGRABU VEDĖJAI 
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Tel. Yards 1741 ir 1742 

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield Avehue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct., Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė. Tel. Blvd. 3201

Vidikas-Lulevičienė 
3103 South Halsted Street 

Telephone Victory 1115 
CHICAGO. ILL.

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

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 ik 
2 po pietų ir nuo 6 
iki 9 vai. vakare.

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

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 26 

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

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

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

3265 So. Halsted St.

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma- 
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlio. 
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 daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų į namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančiu ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

4649 S. Ashland Avė. ir 805 E. 47 St.
Phone Kenwood 1752

Lietuviai Gydytojai

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

Tel. Calumet 8294 
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

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

Namų telefonas Brunswick 0597 
.Ultravioletinė šviesa ir diathernjia

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 

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

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO, ILL. '

K. GUG1S
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomi? nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6 '

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 Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel.Randolph 0331-0332—Vai. nuo 9-6

cik RVciis
3241 South Halsted Street

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

Pėtnyčios. ,

Tel. Brunswick 0624

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

1579 Mihvaukee Avė. 
kambarys 206 x

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

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. Nedėk nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
SPECIALISTAS DŽIOVOS 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS

1724 So. Loomis Street 
Kampas 18th St

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

Residence Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moterišku, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandoj: 1—3 po pietų, 7- S yak. 
Nedėliomis ir šventad, 10—12 dieuą

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

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29* So. La Šalie St. Room 780
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Av 
Tel. Prospect 3525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322 

Gyvenimo vieta 6456 S. Whipple St. 
Hemlock 4080

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

3315 So. Halsted Street

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

127 N. Dearborn St.
Room 928

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
Pullman 5950
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Gerb. Margučio 
skaitytojams

buvo labai susirūpinę, rėkė gval- 
tu, kad kas ten skaldo kuopą, 
šaukė, jog reikia sudrausti, du
ris parodyti. P>et paskutiniame 
kuopos susirinkime tie smar
kuoliai net neburptelėjo apie 
savo šauksmą. Ar ne keisti mu
sų “geradariai” komisarai? Se
nieji Susivienijimo nariai, tū- 
mykite jų šukavimus, o žinosi
te ką daryti. —Tas Pats.

Ketvirtadienis, kovo 14, ’29
V".' ■> Hll 1 lįtl'l!*.. .LU ------.lt -...... .

NAUJIENOS, Chicągo, III
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Financial
Finansai-Paskolos

Farms For Sale 
Ūkiai Pardavimui

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Business Service
______ Biznio Patarnavimas_______

GERIAUSIA vieta pirkti pečiai, 
pertaisyti katilai ir fumisai, grotos 
—vandenio įtaisos. American Stove 
Repair Works, 3110 Wentvvorth Avė.

Tel. Victory 9634

Gražinant Velykinį Margutį ir 
derinant dažus, tenka daug lai
ko padėtk Labai yra susirūpi
nęs velykiniu Margučiu Akims, 
kuris paraše ir dar rašo gra
žių eilių. Taip pat dailininkas 
M. .1. Lileikis, kuris visas kū
rybos galės sukopė, kad išdai
linti Margutį. Todėl jisai — 
Margutis kiek suvėluos išėjęs.

Nn.

[Člassifieo APS
Educational 
Mokyklos

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

“QUALITY” plumbingo ir apšil
dymo reikmenys, su užčedyjimu — 
pilnos maudynės įrengimas kainuo
ja taip mažai kaip $56.45 pilnas ap
tarnavimas. Apšildymo įrengimas 
taip žemai, tik $280 ir du metu iš
mokėjimui.

Abbott Construction 
Company

5201 West Grand Avė. 
Bershire 1321

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas
Musų išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8835 So. Halsted St.

Personai
__________ Asmenų Ieško__________

REIKALINGA moteris, našlė Į 
grosernės biznį i pusininkus. Mažai 
tereikia pinigų. Aš turiu du bizniu 
ir negaliu vienas užžiurėti, I 
Unon Avė.

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.50 ir augš., krėslai 

$2.25 ir augš., lovos $3.00 ir augš., 
virtuvės stalai $4.00 ir augš., Ice 
boxni $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

. PARSIDUODA 2 krislų barbernės 
pikčeriai, visai nauji, 2956 W. Van 
Burren St.

Marųuette Park
Pančekas pavogė

PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALBĄ. Pa 
tobulink savo idkalbuiną. Iftslmokink 
ilai raftyti ir kalbėti aniriiškal teišbūtai; per 
.‘I arba 4 inčnesiu.H galėsito vartoti kaip 
vo kalbi). Tokiu bildu galėsite pagerinti sa
vo būvi. Bei vyrų ir moterį) privatiAkos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OE ENOLISH, 
2i E. ' Van Ruren St., 4 lulios.. Valandos 
nuo J) iki 9-tos. IJžsiraAykit dabar I

fra-

na-

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

REX CONSTRUCTION CO.
1608 W. 351 h St., Lafayette 7150

Situation Wanted
Darbo Ieško

.I1EŠKAU darbo- ant ūkės, tu
riu patyrimo. Esu ūkininkas, 1924 
So. Morgan St.

120 AKRŲ produktyviška pieni- 
niiįkystės farma Woodstock, III. Iš- 
renduosiu, parduosiu arba mainysiu 
geroj vietoj miesto nuosavybės su 
1 morgičiu. Savininkas Stevvart 2148

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

PARDUODU farmą 2000 akrų su 
trioboms, su gyvuliais, su padargais 
ir mišku. Viskas 3,000 dol. W. 
Babenskis, Cedar River, Mich.

REZIDENCIJŲ
NAMAI IR LOTAI

Naktį iš ketvirtadienio į 
penktadienį, pereitą savaitę, pp. 
Druktainių namuose, 6915.So. 
Washtenaw Avė., šuva subiu- 
ro. Buvo kokia trečia valanda 
ryto. Pp- Druktainiai mėgino 
sudrausti šunį bet tas nerimo. 
Druktainis pakilo iš lovos ir 
eis prie lango pažiūrėti kas ten 
oro pusėje darosi. Tuo laiku 
pro langą praslinko moteriškes Į vįams yra reikalinga, 
šešėlis. Visikas nurimo. Byte at- ypatingai yra platus gintarinių pre- 
.... , .. kių pasirinkimas, kaip tai: karolių,

srkelus, pasirodė, kad nak t į spiikų, sagučių, plunksnąkočių, cigar-
nrapuolė astuonios poros pan- nyčių cigarams ir cigaretams, pyp- 
' , . . . . v kių, branzalietų ir kitųčekų, kurios bll\o džiovi narnos | tikro gintaro padarytų, 
ant gonko.

Pavogtos 
moteriškės 
moteriškės 
Ir, žinoma, pančekų vogti iš to
li niekas neis. Meistrauni va
gilė veikiausia gyvena kur ne
toliese. Patartina apielnikės 
gyventojams nelaikyti skalbinių 
arba ir šiaiip kokių dalykų, 
nors ir menkos vertės, lauke 
per naktį. Vietinis.! GENERALIS KONTRAKTORIUS IR

1 REAL ESTATE
__  Į Statau namus nuo bungalow iki 

didžiausio apartmentinio namo.
J. A. GURSKY BROS, 
4309 West 63rd Street 

Phone Republic 7869

Miscellaneous
{vairus 

IR

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuviu kalboje bei kokių knygų lietu- 

. Kitas irgi

JOHN F. PAULUS
IR

ARTHUR HORN-
General Contractors 

and Builders 
Statom naujus ir taisom 

senus namus.
Padirbam pienus pagal tamstų 

norą.
Darom Pirmus ir Antrus 

Morgičius
2433 West 69 St.

Tel. Hemlock 5967

Partners Wanted
, h JĮ Reikia

PAJIEŠKAU partnerio i bučernę, 
ant labai geros vietos. -Įmokėti 
daug nereikia, 5256 Princeton Avė.

i kių, branzalietų ir kitų įvairenybių iŠ 
Nuoširdžiai

Į kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
nnnAnVriv ’VTnirJknyRU ir Kintanl atsilankyti i musųpanctKo.s. iviau krautuvę. Pas mus taipgi galite

šešėlį. Išrodo, kad ' gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
. . . i laikraščių einančius Amerikoje irdarbas yra buvęs. | Lietuvoje.

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

Cicero
Artistas Pilka pasirodė pui

kiai. Tik gaila, kad žmonių su- 
sirinko mažai. Kažin kodėl tas 
sekmadienis toks nevykęs? Kaip 
pas mus, tai, manau 
to, kad publikos atsilankė ne
daug, buvo stoka garsinimo. Vė
lai pradėta garsinti ir po laiku. 
Tatai turėtų būti pamoka atei
čiai.

Visus stebino tai, kad p. Skin- 
deris yra 105 metų, o tokis 
lankstus. Tai retenybė. Gi pats 
p. Pilka, kaip artistas tai visur 
tinka. Pirmu kartu girdėjau jį 
dainuojant. Bet kaip daininin
kas, tai jis ne kokis.

O ką manote apie naują dai
nininką — p. Petraitį? Jis pil
nai atatinka savo vietai. P-as 
Petraitis yra čia augęs, vienok 
kalba gražia ir lengva lietuvių 
kalba. Tai yra puiku.

To vakaro pianistė buvo p-lė 
Skiriate, viena geriausių Cicero 
lietuvių tarpe piano mokytojų.

♦ ♦ ♦
Vyrai, paskutinė proga įstoti 

geron draugijom Jau pirmiau 
buvo minėta, kad paskutiniuoju 
laiku yra daug kalbama apie 
Draugystę Lietuvos Kareivių. 
Paskutinius porą mėnesių jon 
įstojo daug naujų narių. O šis 
susirinkimas, kovo mėnesio 17 
dieną, 1 valandą po pietų, Liuo- 
sybės svetainėje, bus kaip tik 
tam ir pašvęstas, kad priėmus 
juo daugiau naujų narių. Bus 
priimami draugystėn sveiki vy
rai iki 45 metų. O jau kitame 
susirinkime, to nebebus. Taigi 
visi, kurie galite ir norite įsto
ti draugystėn, ateikite j susi
rinkimą. Įstojimas visiems vie
nodas.

Uniformų skyriuje kareiviai 
taipjau bruzda, jie rengia net 
du vakaru. Pirmas tų vakarų 
bus balandžio 21-mą dieną baž
nytinėje svetainėje. Vaidinti 
manoma veikalą “Pasiilgę Auš
ros Vartų”, šiais vakarais ma
noma sukelti kapitalo naujoms 
uniformoms. 

♦ ♦ ♦
Ježednievna jau aprimo dėl 

Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje 194 kuopos. Komisarai

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

priežastis ' Malėvojam ir popieruojam. Užlaikom 
malami nnninro aiiVln ivmalevų, popierą, stiklų ir tt.
3149 S. Halsted St.

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANčIONIS. Sav.

Nereikia įmokėti pinigų 
10 mėnesių išmokėjimui

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

šaukite KEYSTONE
3016-18 LAWRENCE

dykai

1210
AVĖ.

ap-

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. Morrisoų Radio 
Co., Ravenswood 6355.

JUSTICE ELECTRIC
LIETUVIAI KONTRAKTORIAI 

Vedame elektriką i naujus ir se
nus namus, pigiau negu kiti. Pigiai 
parduodame fixterius ir imame se

nus mainais.
4104 Archer Avė.

Lafayette 3533

PERMODELIOJIMAS 
MOKĖK KIEK IŠGALI

Generališkas permodeliojimas ir 
budavojimo darbas; porčiai, dabo
davo jimas, garažai, stogai ir t. t. 
Prieinama kaina, lengvi išmokėji
mai.

OAKLEY CONSTRUCTION CO
G224 So. Oakley Avė.

Republic 0075-6

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

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

Financial
Finansai-Paskolos

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

1618 West 18th Street

Help Wanted—Malė
Darbininku 

SUVARTOK savo atliekamas ne
dirbamas valandas laiko į pelningų 
amak), kuris daugiau naudos jums 
atneš negu kasdieninis darbas.

REIKALINGA pora gerų vyrų, 
kurie turi nuolatini darbą dirbtu
vėse, o plačiai, apsipažinę tarp lie
tuvių. Nereikia apleisti kasdieninio 
darbo, tiktai vakarais po 2 valan
das ir nedėliomis atliekamu laiku 
gali uždirbti nuo $35 iki $100 ir 
daugiau į savaitę. Patyrimo negeis
tina; mes išmokinsime. Naujas, 
ankštas ir lengvas amatas. Atsišau- 
kit greitai nuo 5 iki 8 vai. utarnin- 
ke, ketverge ir subatoj vakarais.

I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankowski, ižd. S. P. KAZWELL & CO

,-------O-------
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už 2^ nuošimčio ir lengvais išmo- 
cėjimais. Paskolas suteikiam į 24 
valandas. Be jokio komišo.

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

Tel. Armitage 1199

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

HELBERG BROS
Room 607

192 N. Clark St

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

Paskolos suteikiama; 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

BNTERNATDONAL 
BNVESTMENT 
CORPORATION 

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

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

LIETUVIU ĮSTAIGA
Mes skolinam pinigus ant 1-mo, 
2-ro ir 3-čio morgiČių. Taipgi 
perkam ir parduodam morgi

čius.

4034 Archer Avenue 
Phone Lafayette 6719 

l

2839 W. 63rd Street

UŽDIRBK PINIGŲ LIUOSAME 
LAIKE

Mes turime puikiausią propozici
ją dėl vyrų, kurie nori uždirbt nuo 
$10 iki $50 j savaitę, dirbdami tik 
dalį laiko. Darbas yra lengvas ir 
malonus ir turi galimybės prie pa
stovios pozicijos. Kreipkitės tuo- 
jaus. Central Distriųt Furniture Co., 
3621 S. Halsted St.

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
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 apllkantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos šių 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

Kreipkitės kas dieną nuo 10 ii ry
to iki 4 vai. po pietų.

Chevrolet Vertelgų 
, Susivienijimas

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.
------ o-----

REIKALINGAS sargas senyvas 
žmogus. Apex Iron & Metai Co., 
4000 Wentworth Avė.

---------O-------
REIKALINGAS patyręs bučeris— 

skubiai reikalingas, 4559 South 
Fairfield Avė.

Help Wanted—Female
Darbininku

REIKALINGA pardavėja į gro- 
sernę, turi mokėti gerai anglišką 
kalbą 6332 So. Central Avė. Tel. 
Prospect 0567.

PATAISYMUI ir pardavėjos yra 
reikalingos su patyrimu. Earl’s Style 
Shop, 1333 So. Halsted St.

For Rent
RENDON Storas arba pardavimui 

aptieka su tavoru arba be tavom 
tiktai fikčerius, vieni fikčeriai $1500. 
— Jeigu pirksite tuojaus, 

3000 W. 59 St. 
at Sacramento Avė.

Kreipkitės prie savininko 
THEO. SUPREN, 
3002 W. 59 St. X ------- -------- ............... .

RENDON Road House kartu su 
pagyvenimo kambariais, randasi ant 
111-tos gatvės ir Harlem Avė. Savi
ninkas 5959 So. Racine Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

JAUNA PORA parduoda 4 kambarių ra
kandus, tik 2 mėn. eonumo, už $500, ver
ti $2000, 3 šm. frieze seklyčios setas, du 
0x12 Wilton kaurai, maži kaurai, 8 štn. 
rielutlnis vaisomasis setas, 5 šm. pusryčių 
setas, paveikslai, veidrodis, lempos ir t. t. 
Parduos atskirai ir užmokės nugabenimą. 
8228 Maryland Avc., 1 apt„ vienas blokas 
i rytus nuo COtlagb Orove Avė. Phono 
Stewart 1875.

■■■-'.. ■'■■■.........
Musical Instruments

Muzikos Instrumentai
LIETUVIU RADIO DIRBTUVfi 
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

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

Radios
MES elektrizuojame jūsų balte- 

rių, radio setų, pigiai, vienus metus 
garantuojame. Kodėl turi išleisti ant 
batterių? — Radio aptarnavimas $2.

CLAREWAY RADIO 
LABORATORIES

3933 Broadway Buck. 3970

TIK pamislyk apie tai: $2.00 
į savaitę permaino jūsų baterinį 
setą ant šios dienos moderniško 
,elekt-rikinio radio.

4184 Elston Avė. 
Independ. 0329

•' __ - - i_  _

: ELEKTRIFIKUOKIT<

• i A. C. savo radio vėliausia T. D. E. 
sistemą Del gero patarnavimo šau
kite NEVADA 5130, dirbtuvių eks
pertai sutaisys jūsų radio

» •

Tele-Dyne Elec. Lab., 
2935 Walnut St.s

Automobiles
’2S niulaon Brougham—custom built $795 
’27 Chandler coach ...........................  $395
’28 5 pasažierių Buick ............. - $1195
’28 E«8cx coupe ...r...........................  $350
’28 Pontiac Landau scd„ mažai var

totas .. .....,............     $595
’28 Krbcx sėd., kaip naujas ..............   $595
’27 Htulson Brougrham, greram stovy $495 
'27 DodKO BCd„ velouru išmuštas .... $325 

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

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

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

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

GARSUS PIETINĖS Ulinojaus 
<Mine run $6.50 už toną, pristatom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50.

Pristatom, GOVALIS—Canal 2311

Business Chances
________Pardavimui Bianai ______

PARDAVIMUI hardware kratu- 
tuvė, biznis išdirbtas per 14 metų, 
tartu su namu, 6 kambariai su ba- 
sementu, arba mainysiu i mažą na
mą. Agentai tegul neatsišaukia.

2630 So. Ridgeland Avė.
Berwyn 734 
Berwyn, III.

PARSIDUODA kampinis namas 
pigiai, su bizniu ar be biznio. Prieš 
Tautiškų kapinių geito, gera vieta, 
čystas oras, gerai įrengtas, elektra, 
gasas, vanduo. Savininkas duos mor- 
gečius. Galima matyti kasdien. Ga
li atsišaukti ir agentai. ALEX 
PLACE, 82nd ir Keane Avė., Willow 
Springs, III. '

PARDAVIMUI Barbernė Pilnai 
Įrengta 3 kėdės, balti fixtures, dėl 
ligos parduosiu pigiai, ant išmokė
jimo arba mainysiu ant loto, auto- 
mobiliaus. Ką jus turite?

3042 W. 63rd Street

PARDAVIMUI 17* kambarių Roo- 
ming House ir Restaurantaš. Gera 
vieta kas nori padaryti pinigų arba 
priimsiu pusininką, 2 metų lysas. 

1616 So. Halsted St.

GELEŽIES ir Maliavų ki*autuvė, 
randasi S. W. 20 metų kaip uždėta, 
daug tavorų, parduosiu pigiai, išei
nu iš biznio. Prospect 2886.

PARSIDUODA Dry Goods Storas, 
taipgi kendžių, tabako ir smulkme
nų. Pigiai. Nebrangi renda, tik $30.

226 W. 47th Street

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nč—labai pigiai. 5752 S. Racine Av.

PARDAVIMUI bučernės ir gro
sernės fikčeriai — 3 skėlos, registe- 
ris, kanteriai, grenderis mėsai ir 
daugiau. Turiu parduoti greitai — 
pigiai. 3337 Auburn Avė.
---- ----- --------- - ■ .............4.... ........ ....  .......*......—<,

BUČERNŪ gerai įrengta, lietuvių 
kolionijoj. Parduosiu iš priežas
ties ligos, 69th St. ir Western Avė. 
Tel. Republic 9094.

-----o-----
PARDAVIMUI arba mainymui ant 

Chicagos nuosavybės 120 akerų far
ma, nauji budinkai, rugiai ir 
čiai pasėti, gera žemė., Rašyk 
viškai dėl pilnu informacijų.

ANTON POCEVICZ 
R. 6, Box 30 
Mauston, Wis.

kvie- 
lielu-

FARMOS
Tik kelios dienos iki pavasario. 

Nepraleiskit šito pasiulinio, 40 akrų 
pačiame meste ant Ruslle Street, 12 
kambarų namas, didelė barnė ir ki
ti budinkai, prie Michigan ežero, 
puikios maudynės ir vakacijos, pui
kus pušynas dėl vikeišino. Galima 
padaryti puikus biznis. Parduosiu 
labai pigiai.

80 akrų ūkė su viskuo kaip stovi 
$4000, verta $9000.

200 akrų ūkė su viskuo kaip tik 
reikia $7000, verta $13,000.

Taipgi turiu ir daugiau gerų bar
genų, taipat kelias turiu ant mainų.

P. I). ANDREKUS, 
REAL ESTATE, 
Pcntwater, Mich.

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

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

Wilmette
Tel. Wilmette 364

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

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.

Exchange—Mainai
EXTRA MAINAI

šiuom pranešam lietuviams, kai 
mes atidarėme farmerių niarketą 
dėl apmainymo farmų ant namų ir 
namu ant farmų. Kas norite mai
nyti farmą ant namo arba namą 

kreipkitės pas mus. 
patarnavimą, 
daug namų ir

ant farmos,
Duosime gerą

Mes turime
pasirinkimui.

STANKO & CO.
5076 Archer Avė.

Lafayette 6036

NAMAS HARVEY, ILL.
Bargenas nuo $3500 iki $14,500— 

pripažinta, kad tai yra bargenai, 
lengvi išmokėjimai. Priimsime lo
ta kaipo pirmą imokėjimą. Imk 
Illinois Central truki iki 154tos gat
vės. Dirbk ir gyvenk Harvey. Fa
brikai dirba dieną ir naktį. Patele
fonuok, mes sutiksim ant stoties su 
mašina.

C. R. CRAIG Jr., 
159th St. and Marshfield Avė.

Tel. Harvey 1130

farmų

Real Estate For Sale
N a m a j - žemė Par da v im ui

NAUJAS 5 kamb. namas, arti Oak For- 
est. PlumbinKas yra užbaigtas. Viršus su 
grindimis, pėdų konkryto bcismentaa. 
Skalbyklos, furnasų šildoma, arti R. I. R. R. 
stotina, 1 dubeltavas, kitas 1 karo gara
žas, 1% aknrio (150x302) ant cementuo
to kelio, $0,000. V. Hendrickson, 10308 
So. Westcrn Avenue.

NAUJAS OCTAGON PRIEŠAKIS
Muro bungalow, moderniškas, 5 

kambarių, garu apšildomas — ver- 
čios $10,000 už $7750, priimsiu lo
tą kaipo imokėjimą arba pabudavo- 
siu ant jūsų loto, kokio norėsite sti
liaus, ar flatų bildingą, su mažu 
jmok ėjimu. Kambarys 1161

53 W. Jackson Blv.

CALUMET arti GO-tos moderniš
kas G apartmentų, visi po 5 kamba
rius, kaina tik $26,000. Mes turim 
daugybę bargenų. (Scherer), II. J. 
Coleman, 4705 S. State St. Dre:<el 
1800.

Tikri Bargenai
Parsiduoda mūrinis namas, 3 na

tai po 4 kambarius, pirmas flatas 
šiltu vandeniu apšildomas, ant loto 
ir pusės pastatytas, dviejų karų 
garažas. Randasi 4837 S. Honore St.

MEDINIS naujas ir bučernč, du 
fintai 6 ir 4 kambariai, 1904 Canal- 
port avė.

3 FLATAI, 2 trijų ir vienas 5 
kambarių ir garažas, 1913 S. Morgan 
St.

BIZNIAVAS muro pamas su tri
mis fintais, 4 kambarių. 3407 So. 
Wallace St.

5 KAMBARIŲ, cementinių blaksų 
nesenas namas su visais įrengimais. 
5320 S. Kildare Avė.

BIZNIAVAS medinis namas su 
cementiniu beismentu ir vienas 
kambarys. Bandasi Maplc Park, III.

8 FLATAI mūriniai namai; ran
dasi North Side, Keystonc Avė. 
Rendų $280 į mėnesį.

NAUJAS mūrinis namas, 2 po G 
kambarius, su elektra, miegojimui 
porėtais ir visais moderniškais įren
gimais. 7217 S. California Avė.

šie visi bargenai parsiduoda su 
labai nužeminta preke. Priimu j 
mainus su pirmu {mokėjimu lotus, 
namus, automobilius ar kas ką tu
ri. Statau naujus ant kontraktų pa
gal reikalavimą. Taipgi duodu ant
rus morgičius ant namų, jeigu kam 
reikalinga. Kontraktorius

M. Zizas
7217 So. California Av.

Phone Hemlock 5526

DVEJŲ flatų — 63-čios ir Camp
bell, 2 karų garažas, 5 ir G kamba
rių; pigiai, šauk savininkų Wm. 
Van Oeyen, 2416 Smalley Ct. Esl- 
mont 1716.

7805 Union Avė moderniškas 5 ir 
G—2 fintų budinkas, garu apšildo
mas, miegojimui porčiai, didelis lo
tas, 2 blokai nuo geležinkelio Illi
nois stoties, $14,000. Sąlygos pri
taikomos pagal noro. Stevvart 5926.

NAŠLE parduos modemišką
2 apartmentų budinką 5 ir 5 
kambariai, miegojimui porcini,
3 karų garažas, pusė bloko nuo 
Garfield Parko, Warren Blvd. 
Kaina $18,000,
pirkti. Šauk Nevada 8794.

$5,000 gali

BIZNIO nuosavybė ant California 
Avė., arti 73-čios, 25x125, $2,500, — 
$500 jmokėti, likusius po $25.00 j 
mėnesi. E. J. GLACKIN, 7330 So. 
Western Avė.

PRIVERSTAS parduoti — didelis 
bargenas: 2 flatų namas po 7 kam
barius, — 4 bedruimai, išsirenduo- 
ja po $25 už flatą. Išbrukotą “alley” 
— namas šviežiai nupentuotas. Kai
na $3,800, tik $300 įnešti.

JOS. W. HOUGH & SONS 
4213 So. Halsted Street

Didelis Išpardavimas
Namų 3 muro namai, visi namai 

yra po 2 flatu, 4 ir 4 kambarius, 
1-mas floras apšildomas karštu van
deniu, antras pečium apšildomas, 
beisementas ir augštas stogas. Lu
bos yra paremtos geležimis. Kaina 
tik $9,500, $1000 įmokėti, likusius 
kaip rendą. Visi namai geriausiais 
įrengimais, arti Kedzie ir Archer 
Avė. gatvekarių. Namai kainavo 
$12,500, dabar bankas parduoda už 
morgičius ir tik $9,500.

Turi būt išparduoti j trumpą Jai- 
ką. Atsišaukite

J. N. ZEWERT CO. 
4377 Archer Avė.

Lafayette 5313

4 FLATŲ namas ir dar beis- 
monte flatas, taipgi 4 karų gar. 
Rendos $390. Savininkas ati
duos pigiai už cash arba pri
ims mažą išmokėtą namą mai
nais. Prospect 1872; 6631-33 S. 
Troy St.

LAUKŲ ORAS, 
DIDELI LOTAI 

geriausi iš visų, 40 min. transpor- 
Del

ir
tacija, 16c fėras į vidurmiesti. 
priemiesčio namų už kainą ir sąlygas, 
kokias ius galite mokėti, pamatykit

J. W. REEDY
• St. Charles Road, 

Prie Ardmore Avė., 
Vilią Park, 
Phone 2660

PARDAVIMUI 2 flatų, 6641 
S. Washtenaw avė 
gami porčiai, garu apšildomi. 
Moderniškas iš visų pusių. Pui
kioj lietuvių apielinkėj. Priim
siu $13,500. Šauk Vincennes 
6020.

5—5, mie-
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DVIEJŲ FLATŲ NAMAS,
1735 N. Crawford Avė., 5 kamb. 

flaas su furnisu ir 6 kamb. flatas,
2 garažai. Namas mūrinis su užda
rytais porčiais užpakaly. Pastaty
tas 4 ar 5 metai atgal ir gerai pa
statytas. Rendos $90 1 mėn. Už 
bloko, 1600 N. Crawford Avė., kam
pas liko parduotas už $190,000. Arti 
banku.
$6,000.
nj ar didesni namą.

A. J. PARKS
2957 Irving Park Blvd.

Tel. Irving 4030

Kaina $11,500. Morgičiu 
Priims mainui kitą mažės-

REIKALINGAS bile kokis 
biznis mainyti ant 5 kambarių 
naujo mūrinio bungalow, randa
si prie pat parko ir mokyklos, 
South West Side; reikia įmokė
ti $800. šąukit Tel. Yards 6751.

IŠ PRIEŽASTIES ligos, privers
tas esu parduoti pigiai mūrinį 6 
kambarių bungalow, karštu vande
niu šildomą. 6223 S. Francisco Avė.

NAUJAS bizniavus namas, našlė 
pigiai parduoda arba maino ant se
nesnio namo, lotų arba ką turite, 
5076 Archer Avė. Lafayette 6036.




