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Juros Konferencija Nutarė Generolo Primo de 
Riveros diktatūra

įsileisti Laikraštininkus J’”T±
Spaudos atstovai betgi bus įsileidžiami tik 

į pilnumos sesijas; delegacijų vadų ir 
komisijų, posėdžiai pasiliks ir toliau 
slapti

ibine- 
tas pasitraukė; nauju prem-, 
jeru paskirtas Berenguer

Ispanija, 
premjeras gen.

Ispanijos
nuo

atsista-

MADRIDAS, 
šio 28. 
mo de Rivera, 
talerius, diklatoriavęs
melu, šiandie vakaru 
lydino.

Kartu pasitraukė ir

sau-:

1923

LONDONAS, sausio 28. —į Spaudos kambary bus įsteig- 
Jungtinių Valstybių delegacijai ti garsiakalbiai, kad posėdžių 
reikalaujant, penkių valstybių Į eigą galėtų sekti tie korespon- 
Jaivynų apribojimo konfe,ren-! deniai, 
ei ja šiandie nutarė pagaliau 
įsileisti spaudos atstovus i vi-

visas jo

kuriems nepakaks vie
tos posėdžių salėje.

Laikraštininkai bus įsileid
žiami tik į pilnumos sesijas, 
bet ne į penkių didžiulių val
stybių delegatų ir komisijų po
sėdžius.

Pilnumos

sus busimus konferencijos pil
numos posėdžius.

Tokiuose posėdžiuose St. 
James rūmuose nutarta duoti 
vietų septyniasdešimt aštuo-1 Pilnumos sesijų salėj Ame- 
niems korespondentams, atsto tikos laikraštininkams suteikia- 
vaujantiems visoms tautoms, ma dvylika vietų.

Stimson įspėja Amerikos visuomenę neti
kėti spaudos pranešamais gandais apie 
krizius juros konferencijoje

Jungtinių Valstybių delega- pranešimai 
cijos juros konferencijoje gal- gacijos patvirtinti, 
va, valstybės sekretorius Henry 
L. Stimson, vakar iš Londono 
kalbėdamas per radio Ameri
kos visuomenei- pasakė, kad 
laivynų apribojimo konferen
cijoje ligšiol dar nebuvo iški
lę jokių problemų, kurios ga
lėtų statyti į pavojų gahittnį 
konferencijos pasisekimą.

Sekretorius Stimson savo 
kalboj įspėjo Amerikos visuo
menę visai netikėti skelbiamais 
gandais apie konfliktus ir kri
zius konferencijoj, kol toki

nebus pačios dele-

“Nėra tos dienos,” sakė Stim- 
sonas, “kad pas mane neatbėg
tų koks susijaudinęs koresjMin- 
dentas, kuris esąs girdėjęs, kad 
kilęs krizis ir kad konferenci
jai gresiąs suirimas. O iš 
sų tie gandai neturėjo nė 
žiausio pamato.”

Pasak Stimsono, ligšiol 
buvę nei jokio krizio, nei
ko. Buvęs tik sunkus darbas, 
bet visų dirbamas su gerais 
norais ir pasiryžimu didžių 
konferencijos tikslų atsiekti.

tie-
ma-

ne- 
nie-

Meksikoje susektas Miesto viršininkai 
sąmokslas nužudvti inkri!!X!!.?X!iaip
respublikos vadus butlegeriai

sau-

vyriausybę sudaryti 
karalius Alfonsas paskyrė gen. 
Damasą Bėrenguerą.

Politiniuose rateliuose pasta
ruoju laiku buvo daug nerimo, 
ir Primo de Rivera dėl to pra
eita sekmadieni išleido mani
festą, kuriuo jis pakvietė sep
tyniolika svarbiausių kariuo
menės ir laivyno vadų pareik
šti savo nuomonę, ar diktatū
ra turi ilgiau pasilikti, ar ne. 
Jis žadėjo pasitraukti, jei ne
gausiąs vadų pasitikėjimo.

Oro katastrofos
Pilotas ir keturi pasažieriai žu

vo liepsnase, aeroplanui nu
kritus

Policija suėmė septynioliką są
mokslininkų, siekusių 
grobti krašto valdžią

pasi-

sau-MEKSIKOS MIESTAS, 
šio 28. — Policijos viršininkas 
Quintana praneša, kad tapo su
sektas sąmokslas nužudyti pre
zidentą Portesą (rilį ir išrink
tą prezidentą Pascualį Ortizą 
Rubio.

JACKSONVILLE, Fla 
šio 28. — Del sąmokslo prieš 
prohibicijos įstatymą čia tapo 
inkriminuoti: policijos viršinin
kas J. B. White; buvęs polici
jos viršininkas, o dabar kaun- 

į tės tiltų superintendentas James 
; Johnson; policijos valdininkai 
J. Stevens ir A. Fussell; kalė
jimo prievaizdas E. Hastings; 
gaisrų departamento viršinin
kas H. Henshaw, ir vienas vai
stinės savininkas M. Brown.

Policijos viršininkas White 
I ir kalėjimo prievaizdas Has-

Be to, sąmokslininkai siekė <tings kaltinami dar dėl laiky- 
išsprogdinti kai kurias vald
žios įstaigas ir krašto valdžia 
pasigrobti į,savo rankas.

Ryšy su tuo sąmokslu buvo 
suimti devyniolika asmenų, ku
rių septyniolika prisipažinę kal
ti. Dvi moterys, į rodžiusios sa
vo nekaltumą, tapo paleistos.

Policijos viršininko praneši
mu sąmokslininkai esą buvu
sio kandidato į prezidentus, 
Jose Vasconceloso, šalininkai.

KANSAS CITY, Kan., sausio 
28. — Netoli nuo Fairfax aero
dromo vakar vakarą nukrito 
Central A«.r linijų aeroplanas, 
ir penki jo įgulos žmonės lai
vo užmušti. Žuvusieji yra: ae
roplano pilotas ^Dyke Laude- 
•man, Miss Mntgaret Dice iš 
St. Joseph, Mo., C. R. McKin- 
non iš Homevvood, III., James 
Eggert iš Chicagos ir Wm. 
Flynn iš Kansas xCity.

Aeroplanas skrido iš Wichi- 
ta į Kansas City. Atlėkęs į 
Kansas City ir apskriejęs aero
dromą 500 pėdų aukštumo, ae
roplanas buvo besirengiąs nu
sileisti, kai staiga kažkas atsi
tiko su. jo motoru. Lėktuvas 
ėmė stačiai skristi žemėn. Nu
kritęs kukurūzų lauke, netoli 
nuo aerodromo, aeroplanas už-

Visų žuvusių kūnai taip bai
siai apdegė, kad sunku bepa
žinti.

Už dviejų asmenų nu
žudymą pasmerkė du 

kartu pakarti

Į^gflSi
S

Chicagai ir apielinkei federa- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Iš viso gražu; bet šalta; leng
vi ir vidutiniai, daugiausia va
karų, vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 1()O ir 290 F,

šiandie saulė teka 7:07, lei
džiasi 5:00.

įAuantie and Pacific Photo]

Londonas. Clarence C. Hatry, kuris tapo nuteistas ke
turiolikai metų į kalėjimą už švindelį. Jis išviliojo iš žmonių 
apie $8,000,000.

Lietuvos Naujienos
Vyskupas cenzūruoja 

“Vilniaus Rytojų”
VILNIUS. — “žycie Ludu” 

praneša apie neseniai Įvykusią 
Vilniaus aikidiecezijos dekanų 
konferenciją, kurioj, tarp kit
ko, buvo s va rs lema kunigų nu
sistatymas dėl lietuvių tautiš
ko laikraščio “Vilniaus Ryto
jaus” akcijos, kuriai priešin
gas esąs arkivyskupas Jclbžy- 
kovskis. Arkivyskdpas, grasin
damas bažnyčios bausmėmis, 
konferencijoj uždraudf lietu- 
viiams kunigams dėti straips
nius net katalikiškoj Vilniaus 
lietuvių spaudoj ir priežlai pa
reikalavo pertraukti 'santykius 
su “Vilniaus Rytojum”.

Tai bent Lietuvos poli
cijos valdininkai!

Pavyzdingas sidabrinių 
lapių auginimas 

Lietuvoje
KLAIPĖDA. — šiomis die

nomis Rertulaičio sidabrinių 
lapių augimo u k į Smilgynuo- 
sc, Klaipėdos krašte, apsilan
kė iš Vokietijos speciali komi
sija, kuri renka tinkančias vei
slei sidabrines lapes. Komisija 
pripažino visą čia išaugintą si
dabrinių lapių prieauglių net 
labai tinkančiu veislei, tuo tai> 
pu kai iš Rytprus/ių sidabrinių 
lapių ūkiuose išauginto prie- 
augliaus tinka tik apie 30%. 
Rertulaičio pavyzdingo sidabri
nių lapių auginimo ūkio įren
gimas atsiėjo apie 60,000 litų. 
Pažymėtina, kad las ūkis yra 
vienas iš pirmųjų jstaigtų Lie
tuvoje.

Buvę Rytų Kinų ge 
ležinkeliečiai kelia

nauses

Nikaraguos sukilėlių 
vadas Sandino Mek-

. sikos Mieste
Reikalauja iš sovietų Rusų ad

ministratoriaus algų, kurios 
jiems liko nesumokėtos

Keta grįžti atgal į Nikaraguą 
ir pradėti iš naujo kovą prieš 
Jungtinių Valstybių jungą

Liepos 21 d. Liet. univ. Fi
zikos katedros demonstr.—tech
nikas inž. A. Glodenis su žmo
na ir sūnumi autobusu grįžo 
iš A. Panemunes; Kaunan.

Kaune vos išlipus p. (ilode- 
niui iš autobuso prisiartino prie 
jo du girti vyraii ir vienas tuo
jau kirto Glodeniui lazda per 
koją. Kilus skandalui, atėjo bu- 
dįs policininkas, tačiau girtas 
vyriškis vis nesiliovė Glodenį 
mušęs. Pasirodė, kad užpuoli
kai buvo krim. polic. vald. Pr. 
Burba ir A. Šukys.

Apmušę Glodenį, nusivarė į 
III polic. nuovadą ir ten išlai
kė ligi ryto.

Taikos teisėjas Burbą ištei
sino, o Šukį nubaudė 2 sav. 
kalėjimo.

ŠANCHAJUS, Kinai, sausio 
28. ■— Iš Harbino praneša, kad 
ten keli šimtai kiniečių ir ru
sų, buvusių Rytų Kinų gele
žinkelio tarnautojų, vakar su
sirinko ties geležinkelio admi
nistracijos trobesiu ir pareika
lavo, kad sovietų administra*- 
torius sumokėtų jiems sulaiky
tas jų algas. Administratoriui 
atsisakius mokėti, minia pakė
lė riaušes, šaukdama, kad 
“Rytų Kinų geležinkelį dabar 
valdo bolševikų čeką, tikrasis 
šiaurės Mandžurijos valdovas.”

Tie rusai ir kiniečiai, tarna
vusieji Rytų Kinų geležinkely, 
neseniai buvo pašalinti iš dar
bo, kai geležinkelį vėl ėmė kon
troliuoti sovietai.

MEKSIKOS; MIESTAS, sau
sio 28. — Augustino Sandino, 
buvęs Nikaraguos sukilėlių va
das, vakar iš Meridos atvyko 
į Meksikos Miestą.

Laikraščių korespondentams 
jis pasisakė (netrukus grįšiąs 
atgal į gimtąjį kraštą tęsti to
liau kampaniją prieš Jungtinių 
Valstybių priespaudą. Jo grį
žimo laukią 2,000 ištikimų jo

Kuriuo tikslu Sandino atvy
ko į Meksikos Miestą, nėžinia, 
bet spėjama, kad jis nori da
lyvauti prezidento Rtibio inau- 
guravimo iškilmėse.

Rusų profesoriaus žu 
vis ir vodka lapėms 

netiko: išmirė

Įveda laikraščių parda
vinėjimą traukiniuose

•KAUNAS. — Praneša, kad 
Lietuvos geležinkelių trauki
niuose įvedama laikraščių ir 
knygų platinimas. Kėdainių — 
Kazlų-Rudos ruože platinimas 
jau pradėta š. m. sausio mėn. 
2 dieną.

Medaliai auksinių ves
tuvių proga

Klaipėdos krašto direktorija 
apdovanojo tam tikru medaliu 
ir paminėjimo lapu šešias 
Klaipėdos krašto šeimas jų 
•auksinių vestuvių proga.

OAKLAND, Gal., sausio 28.
— Aukštesnio teismo teisėjas 
Fred Wood nuteisė Ernestą. 
Diazą, 24 metų amžiaus, du 
kartu pakarti balandžio 11 die
ną.

Diaz buvo apkaltintas dėl 
Rusų carininkų vadas nušovimo Stanley Montero ir

mo slapto degtinės sandėlio 
kalėjime.

Nenoredamas grįžti 
sovietų “rojų”, nu

sižudė

Paryžiuje dingo be 
pėdsakų

jo sužieduotinės Mary Munoz 
kai juodu sėdėjo automobily.

PARYŽIUS, sausio 
sū carininkų rateliai 
j e labai susirūpinę 
gaus gen. Kutiapovo dingimo.

Gen. Kutiapov, kuris, did- 
kniaziui Mikalojui mirus, pa
tapo carininkų “armijos” va
du, dingo praeitą sekmadienį 
pakeliui į rusų klubą. Jo drau
gai mano, kad jis yra nuga
labintas.

28.—Ru- 
Pary žin

dei štai-
Sovietai planuoja oro 

liniją su tolimaisiais 
rytais.

su-
Policija išvaikė bedar

bių demonstracijų
VANCOUVER, B. C., sausio 

28. — Pėsčioji ir raitoji poli
cija vakar čia puolė ir išvaikė 
bedarbių surengtą demonstra
ciją. Keletas demonstrantų ir 
vienas policininkas buvo suža
loti.

MASKVA, sausio 28. — At
einantį pavasarį sovietų vald
žia; projektuoja įsteigti oro li
niją su Kinais ir Japonija. Ae
roplanai lakios tiesiai iš Mask
vos j Irkutską, iš ten į Vladi
vostoką. Pastarasis bus
jungtas su Japonija japonų ae
roplanais ir garlaiviais.

Dabar aeroplanų tarnyba jau 
yra atidaryta Maskvbs-Berlyųo 
ir Verelineudinsko-Urgos oro 
linijomis. Iki šių metų pal.•ai- 
gc-s projektuojama atidaryti 
dar internacionalinės Jakutsko- 
Vercbneudinsko ir Urgos-Peki- 
no oro linijos.

RYGA, sausio 28. — čia nu
sižudė vienas emigrantas iš so
vietų Rusijos, P. Saranda, ku
ris norėjo iškėliau Ii į Ameri
ką, bei Jungtinių Valstybių 
konsulas atsisakė duoti Ijam 
vizą.

Saranda pasirinko verčiau 
•mirti, nekaip grįžti atgal į so
vietų Rusiją.

Sovietai deportuoja in- 
grainus; suomiai dėl 

to susirūpinę
HELSINKIS, Suomija, 

šio 28. — Sovietų valdžia 
kė iškelti 20„000 ingrainų 
ninku iš Leningrado gubemi- 
ios į Archangelo guberniją mi
škų kirsti.

Suomiai dėl to labai susirū
pinę, kadangi ingrainai yra 
suomiu giminaičiai. Suomiai 
'■ako, kati bolševikams, matyt, 
parupo 100 tūkstančių Rusijoj 
gyvenančių ingrainų ūkiai ir 
dėl to Maskva sumanė ingrai- 
nus išdanginti į Sibirą, o jų 
žemes pasisavinti.

sau- 
į sa
uk i-

ARCHANGELAS, Rusija, sau
sio 28. — Prieš trejus metus 
sovietų prekybos departamen
tas įsteigė Kalgujevo saloj, Le
dinuotame vandenyne, šiaurės 
lapių ūkį. Vyriausiu ūkvedžiu

kuris buvęs lapių auginimo ek
sportas. Lapes jie ėmė šerti sū
dyta žuvim ir, kaip vaistą nuo 
visokių ligų, duodavo joms deg
tinės.

Vaisiai buvo toki, kad iš bu
vusių ūky 211 lapių prieš ke
letą dienų paskutinė jų pasti
po.

Profesorius tapo suimtas ir 
bus atiduotas į teismo rankas 
už valdžios turto išeikvojimą.

Banditai pabėgo su 
$20,000 banko pinigų
MATEAWAN, N. J., sausio | 

28. — Penki ginkluoti .bandi
tai vakar puolė č:a Mateavan 
banką <ir automobiliu paspru
ko su $20,000 pinigų.

BUCHARES1 AS, Rumunija, 
sausio 28. — Macino krime, i 
netoli nuo Brados, mirė vie
nas ūkininkas, Johann Georgii,1 
kuris, sako, buvęs 150 metų 
amžiaus.

GULBĖS ZARASŲ EŽERE.

ZARASAI. — Gruodžio mėn. 
iš 11 į 12 d. Zarasų ežere nak
vojo retos viešnios, pakeleivės 
į šiltus kraštus — gulbės.

Kunigaikščių ir grafų 
muštynių byla

KAUNAS. — Gruodžio 30 d. 
Kauno I nuov. taikos teisėjas 
sprendė keletą baudžiamųjų 
bylų. Įdomesnės šios bylos.

Rūgs. 19 d. “Versalio” resto
rane kunigaikštis Radvila dr 
grafas Komaras prisigėrę pra
dėjo muštis tarp savęs, daužy
ti butelius, kėdes, vartyti sta
lus. Pakviesta policija.

Policijos inspektorius Sida
ravičius ir Krim. polic. ypat. 
reikal. valdininkas Šileika vy
ko j “Versalį” vesti kvotos. 
Bet beeidami ties L. Alėja su
tiko kunigaikštį Radvilų, Ko
marą ir atsargos generolą Sto
mą.

Šileika girtiems kunigaikš
čiams pranešė reikalą, bet tie
ji nieko nebojo, o Komaras 
pradėjo polic. vald. Šileiką ko- 
lioti ir jam grasinti.

Taikos teisėjas pil. Komarą 
nubaudė 1000 lt. arba 2 mėn. 
sąlyginio kalėjimo.

Piliečių dokumentų tik
rinimas Klaipėdoj

KLAIPĖDA. — Iš komendan
tūros praneša, kad naktį iš 27 
į 28 d. krašto komendanto įsa
kymu Klaipėdos gatvėse buvo 
padarytas piliečių dokumentų 
tikrinimas. Sulaikyta ir pri
statyta policijai 6 asmenys, ku
rių 3 tucj paleisti. Vienas iš 
suimtų buvo ne vietos gyven
tojas ir sulaikytas be doku
mentų. lis paliktas tolesniam 
aiškinimui. 2 asmenys sulaiky
ti su vogtais daiktais ir per
duoti kriminalinės policijos ži
niai.

PINIGAI
LIETUVON

Telegrama galima pasiųsti j labai trumpą 
laiką už labai žemą kainą — tik 50 centų.

Siųsti pinigus per Naujienas yra labai 
saugu, nes Naujienos apsaugoja Jūsų pi
nigus savo turtu ir savo geru vardu.

Naujienų ofisas atdaras nuo 8 ryto iki
8 vakaro. Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 1 
po piet.

ilIEHDS
1739 So. Halsted St.. Chicago, III.
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KORESPONDENCIJOS
__ _ _

Indiana Harbor, Ind.
Radi© programai

Musų šeima susideda vien tik
iš lietuvių, nors mano moteris 
ir yra Amerikoj gimusi.

Mes visi klausomės per ra- 
dio lietuviškų valandų. Ir jos 
mums labai patinka. Užperei- 
tą nedėldienį mums ypač patiko 
p. Budrike surengtas progra
mas. Viskas buvo labai puikiai. 
Musų vaikeliai labai mėgsta 
Vanagaitį, nes jie pažįsta jį iš 
matymo ir girdi jo rekordus’. 
Vienas man dalykas nepatiko, 
tai, būtent, tas, kad programas 
buvo lietuviškas, o anaunseris 
pasakė, jog tai “Polish”! Mano 
moteris sako, kas čia per vel
nias, kad lietuvius’ vadina po- 
liokais. Gal mes nenugirdome, 
nors beveik esame tikri, kad 
gerai girdėjome. Kitą kartą 
tam anaunseriui reikia įkalti i 
galvą, kad tai ne Polish, o 
“Lithuanian Hour”.

—žibąs Senelis.

Detroit, Mich.
Komp. M. Petrausko koncertas

Sausio 12 d. įvyko komp. Mi
di© Petrausko koncertas. Publi
kos tiek susirinko, kad reikėjo 
iš žemutinių svetainių nešti 
krėslus, ir tai jų pritruko. Dau
gelis per visą koncertą priversti 
buvo stovėti. Tuo bildu detroi- 
tiečiai pagerbė užsitarnavusį 
musų kompozitorių Petrauską, 
/kuris jau per daugelį metų dir
ba meno darbą. Jei Petrauskas 
nebūtų parašęs tiek lietuviškų 
dainų, tai ką mes šiandien dai
nuotume musu koncertuose?

Šiandien po visus didesnius 
Amerikos miestus galima su
rasti komp. Fetrausko mokinių. 
Jie ne tik patys turi pasitenki
nimo. bot ir kitus palinksmina 

• savo dainomis ir muzika. Kiek
vienas žino, kad daina turi di
delės reikšmės žmogaus gyve
nimui. Daina suramina jį, pa
daro gyvenimą įvairesniu.

įdomu bus pastebėti ir tai, 
kad Petrausko koncerte progra
mą išpildė beveik visi jo moki
niai, išėmus art. J. Olšauską, 
kuris muziką studijavo Kaune.

Pirma programe pasirodė p-lė 
Žukauskaitė. Tai yra de.troitie- 
čiu žvaigždute. Jos malonus ir 
skambus balsas darė gero įspū
džio. Po to pats Petrauskas su
dainavo porą dainų. Vėliau se
kė p-ni šatuhitienė, St. Rim
kus, A. Piliauskaitė, art. J. Ol
šauskas, kurį publika sutiko 
griausmingais aplodismentais. 
Septintu dainavo J. Valiukas, 
kuris turi puikų tenorą ir labai 
gerai .jį valdo.

Kada visi septyni, taip sa
kant, perėjo per šerengą, tai bu
vo paskelbta dešimties minučių 
pertrauka. O po to prasidėjo 
antroji programų dalis, kurią 
išpildė vėl lie patys daininin
kai. Didelį entuziazmą publikoj 
sukėlė Petrausko ir Olšausko 
duetas. Koncertas pasibaigė 
p-lės S. Žukauskaitės ir Olšaus
ko duetais. Juodu sudainavo 
tris daineles. Publika reikalavo 
ir daugiau, bet jau buvo vėlus 
laikas, ir todėl koncertą teko 
nutraukti, o pradėti šokius, ku
rie įvyko abiejose svetainėse ir 
tęsėsi iki vėlumos.

P-ai Kučinskai savo namuose
visiems artistams surengė šau
nią vakarienę. Atrodo, kad Ku
činskai yra svetingiausi žmonės 
visame Detroite ir seni naujie- 
niečiai. Svečių dalyvavo 28, ir 
visi naujieniečiai. žinau, kad ji: 
visi skaito “Naujienas”; taip 
dainininkai, kaip ir biznieriai. 
Svečių tarpe dalyvavo sekami 
ašmenys: p. p. Maigai, Žemai
čiai, advokatas I vick su žino-! 
na ir kun. Boraišas. Reikia pa • 
sakyti, kad kun. Boraišas yra 
labai draugiškas žmogus ir su I 
visais palaiko gražius santy
kius. Užtat jis visų yra megia-
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Visa tai turint galvoj, ar ga
lima stebėtis, kad jie, atmetė 
pakvietimą bendrai apvaikščio
ti 12 metų Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuves? žinoma,

to viso turto neturi jokių tei
sių ir matydami, jog visa jų 
s'avastj ne tik kontroliuoja sve
timas, bet jį skaito ir savąja 
nuosavybe, pažangesnė liaudis

mas. Laike vakarienės jis pa
sakė atatinkamą kalbą, įvertin
damas Miko Petrausko darbus. 
Kadangi visi svečiai negalėjo 
sutilpti, tai vakarienė buvo duo
dama iš dviejų atvejų. Prie ant
ro stalo kalbą pasakė S. Girš- 
tautas. Potam graborius J. P.
Milton pratarė keletą žodžių, 
nurodydamas Petrausko dide
lius darbus ir dėkodamas po
nams Kučinskams už vakarienę.

Vakaras’ tikrai linksmai ir 
smagiai praėjo. Jis bus atmin
tinas. —J. P. Šunkoraitis.

Grand Rapids, Mich.
Lietūki! slėpkite vištas

Tai yra nepaprastas antgal- 
vis. Bet atvyksta seniai musų 
miesto lietuvių laukiamas sve
čias. Pernai vasarą, kuomet 
mes lankėmės Čikagoje “Nau
jienų” piknike, mes užsiprašėmĮ 
A. Vanagaitį, Margučio Redak
torių, kad atvažiuotų į musų 
miestą duoti koncertą. Ir jis 
musų prašymą priėmė. Parva
žiavę pasakojom savo drau
gams, kad p. A. Vanagaitis ap-
siėmė atvažiuoti pas mus, ir ta 
žinia taip greitai perbėgo per 
visus lietuvius, kad kur tik su
tiksi kokį pažįstamą, tai vis ir 
klaupia: kada bus Vanagaitis? 
O čia žmogus, neturėdamas jo
kios žinios, jautiesi kaip ir pa
melavęs,ir nežinai ką sakyti. 
Bet galų gale gavom iš p. Va
nago pranešimą, kad vasario 
23 d. jis bus musų mieste ir 
duos puikų koncertą. Todėl ir 
sakau, kad lietuviai slėpkite viš
tas. Bet nenusiminkite, nes' čia 
atvažiuos na tas Vanagas, kuris 
drasko vištas, bet tas, kuris į- 
varo skausmą į gerklę nuo gar
daus juoko. Dėlto mes SLA. 
60 kuopa kviečiam visus lietu
vius ir lietuvaites" atsilankyti 
vasario 23 d. į švento Jurgio 
Dr-jos Svetainę 7:30 v. v. kur 
A. Vanagaitis su visu “bun- 
čium” savo artistų duos gražų 
koncertą. Tik tas, kas nežino 
A. Vanagaitį, gali pasilikti tą 
vakarą namie. O kas jį žino, 
tai to nei pririšęs namie neiš
laikysi. Todėl nepamirškite 
viršminėto koncerto, ir tėmy- 
kite musų apgarsinimus.

Tūlas laikas atgal SLA. 60 
kuopos susirinkime 'tapo nutar
ta, kad šiais metais pakviesti 
visas draugijas bei kuopas, kad 
visi bendrai galėtų prisirengti 
prie paminėjime 12 metų Lie
tuvos nepriklausomybės. Pa
kvietimai išsiuntinėti ir kai ku
rios draugijos išrinko savo at
stovus, bet Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugija pakvietimą 
atmetė. Atmetė, tai atmetė,r— 
nieko nepadarysi, žinoma, jei 
nariai nesijaučia esą lietuviai, 
tai tokia pakvietimas nepagei
daujamas. Bet pažiūrėkite ką 
“Vilnyj” rašo A. K. apie įvy
kusį koncertą L. S. ir Dūk. 
Dr-jos svetainėje. Girdamas 
visą programą sako, buvo su
lošta “ No Help Wanted”. Bet 
nepasako, kas sulošė. Gal. A. 
K. gėdisi viešai pranešti. O ku
rie tame vakare buvo, tai pa
sakojo, kad tie žmonės juodukų 
prisivarė ant steičiaus ir žiu
rėjo, kaip tie lošia. Ne be rei
kalo ir draugas Kauskas nuėjo 
pas bolševikus. Mat. ten įvai
rus "programai...

kad ne. Tie žmonės visą savo 
laiką dirba ne sau; jie dirbo 
Maskvai ir bolševikų labui. Da
bar jie susimetė prie juodukų, 
nes Maskva to reikalauja. Gal 
laikui bėgant susilauksim ii 
juodų lietuvių bolševikų. Jeigu 
rusai ar juodukai butų prida 
vę kokį pakvietimą, tai nebūtų 
atmestas. Bet kada lietuvių or
ganizacija atsišaukė, tai tą at
sišaukimą atmetė. Ir da jie 
skverbiasi į SLA. viršininkus! 
Jeigu jiems pavyktų SLA. už
valdyti, tai veikiausia jie steng
tųsi prirašyti prie tos organiza
cijos kacapus ir juodukus, o lie 
tuvių tautos reikalai jiems bu 
tų svetimi. S. Naudžius.

Pittsburgh, Pa.
(Prisiųsta)

Lietuvių Tautinių Katalikų baž 
nyčių atsiradimas Amerikoje, 
jų darbai ir atstovų konferen 
cija Pittsburghe.

Su devynioliktojo šimtmečio 
pradžia prasidėjo veik pirmoj 
lietuvių emigracija Amerikon.

suprato, jog gana būti išnaudo
jamiems, tarnaujant svetimiem- 
siems, reikia praloti dirbti sau 
ir saviesiems ir todėl jau prieš 
30 metų prasidėjo (liet, tarpe) 
judėjimas kūrimosi nepriklauso
mųjų nuo Romos papos—liet, 
katal. bažnyčių Amerikoje, ku
rios turėjo būti valdomos ir 
kontroliuojamos pačių parapi
jom)—bažnyčių statytojų. Nors 
Nepr. Bažn. buvo paliktos visos 
R. K. bažnyčios dogmos, tačiau 
liturgija buvo keičiama, apart 
viso to N. B. pirmoje vietoje 
buvo statomos tautiškumas ir 
musų gimtoji kalba. Pirmoji 
lietuvių N. B. susitvėrė, rodosi, 
Chicagoje, kur pirmuoju kunigu 
buvo Antanas Kazlauskas, vė
liau susitvėrė Waterbury, ir 
taip liet. N. B. idėja plėtėsi po 
/isas lietuvių apgyventas kolo- 
lijas Amerikoje. Sunkus buvo 
durnieji žingsniai N. B., viena 
ji buvo R. K. dvasiški jos per- 
,'ekiojama ir šmeižiama, musų 
Jkinčiosios liaudies akyse, ant
ras nemažesnis sunkumas N. 
B. buvo— gavimas sąžiningų, 
pasišventusių idėjai dv. vadų- 
cunigų. Būdavo atsitikimų, jog 
M. B. dvasiškijos tarpe atsiras-

Vieni musų brolių vyko j toli 
mąjį užjurį laimės ieškojime 
tikslais, kiti gi ne savu noru 
apleido gimtąją pastogę, bet 
dėl savo įsitikinimų persekioja
mi ieškojo prieglaudos sveti
majam krašte. /Atvykę musų 
broliai (sesers) į svetimą, jiems 
nepažįstamą kraštą daugelis pa
puolė po svetima įtaka ir nuėjo 
tarnauti svetimtaučiams, ta
čiau tam yra ir pateisinamąjį 
priežasčių. Viena iš svarbiau 
šių bene bus tai—nebuvimo lie
tuviškų organizacijų, nors tie
sa^ ir buvo visiems tikintie
siems bendroji R. K. bažnyčia— 
organizacija, tačiau ji buvo va
dovaujama lenkų ar kitų sve
timtaučių, kurie rūpinosi ne re
liginiais žmonių reikalais, bei', 
religiją ėmė tik kaipo priemonę 
savo- tikslams atsiekti, o tais 
tikslais buvo—sulenkinti lietu
vius, padaryt juos dvasios ver
gais ir pajungi po lenkų (ar 
kitų dv. vad.) letena.

Laikui bėgant lietuvių tarpe 
atsirado žmonių, kurie supra
to, jog lietuviai norėdami sa
vistoviai išsilaikyti privalo tu
rėti savtis-lietuvius dvasinius 
vadus, su savosiomis bažnyčio
mis. Vienas’ iš pirmųjų, kuris 
aukščiau minėtą j i dalyką su
prato bene bus tik Dr. Jonas 
šliupas, jis pasikvietė iš Lietu
vos kun. Burbą ir jie ėmėsi 
kurti lietuvių R. K. parapijos 
Amerikoje. Darbas, nors sun
kiai, bet pasekmingai plėtojosi, 
tačiau ilga eilė lietuvių R. K. 
kunigų darbuotes Amerikoje 
(lietuvių tarpe) parodė, kad jie 
daugumoje nėra geresni už len
kų dvasininkus; (valdžiusius 
iietuv.) jų pirmutiniu tikslu 
buvo—religija ir aklas tarnavi
mas Romos Papos užgaidams, 
musų liaudies' bendrieji visuo
meniniai ir bendrieji reikalai, 
buvo antraeiliais arba visai ne
apeinanti jų. Prasidėjo lietuvių 
'tarpe tautinis judėjimas ir su
sirūpinimas savo bendrąja sa
vastim, t. y. jų pinigais' pa
statytomis bažnyčiomis ir kuo
met jie galų gale pamatė, kad 
jie savo gyveninio laikotarpyje 
Amerikoje pastatė 62 R. K. 
bažnyčias, sudedami įvairiais 
budais milioną dolerių, o prie

Javo ir tokių “truktų”, kurie 
nebūdami tikrais kunigais, o 
ik išsimokinę “mistrenturos”, 

užsidėdavo atbulai kalnerių, pa
siskelbdavo N. B. kunigais ir 
eidami per lietuvių apgyventas 
kolonijas apgaulingu budu, ne- 
/a parapijų organizavimo tiks
lais, viliodavo ištikinčiosios 
liaudies pinigus. Aukščiau mi
nėtieji trukumai blogai atsiliep
davo į kuriamąjį darbą ir todėl 
daug žalos atnešdavo N. B. idė
jos skelbėjams, tačiau, nors 
darbas' ėjo sunkiai, bet jau šian
die mes matome geras pasek
mes—t. y. eilę N. B. su dido
ku skaičiumi parapijonų ir ku
nigu. Tarpe N. B. parapijų ir 
dvasiškijos nebūta bendrų ry
šių ir sutartino veikimo, todėl 
tarpe N. B. idėjos žmonių kilo 
mintis sujungti visas' liet. N. 
B. krūvon, sudarant bendrą or
ganizacinį kūną (sinodą) reli
giniam ir tautiniam darbui; ta 
mintim vadovaujantis N. B. va
dai 1929 met. gruodžio 28 die
ną Pittsburgh’e ir sušaukė N. 
B. parapijų atstovus, įkūrimui 
vieno sinodo, kuris atstovautų 
visas liet. N. B. Amerikoje.

Trumpoje santraukoje pasi
stengsiu skaitančiai visuomenei 
suteikti žinių iš šio, suvažiavi
mo.

Sesija I gruodžio' 28 d.
Apie 8:30 vai. vak. renkasi 

žmones į šv. Jurgio lietuvių ka
tei. parapijos svetainę. Visi 
laukia atvykstančių kunigų ir 
N. B. parapijų atstovų. Laik
rodis išmuša devynias ir sve
tainėn įžengia išrinktieji atsto
vai, užimdami jiems paskirtą
sias vietas. Posėdį iškilmingai 
atidaro adv. Bagočius, kuris, 
nors trumpoje, bet turiningoje 
kalboje, apibudino šio suvažiavi
mo tikslus ir svarbą, pabrėžda
mas, kad šis suvažiavimas yra 
istorinis lietuvių N. B. gyveni
me ir, kad j šį suvažiavimą yra 
dedama vilties, jog galų gale 
susijungs visos liet. N. P. po 
viena vėliava, bendrajam tau
tos ir bažnyčios labui. Po adv. 
Bagočius kalba Pgh’o Šv. Jurgio 
N. B. klebonas; kun. Zigmas Vi- 
pantas, kuris pareiškė, jog jie

esą susirinkę ne naujos tikybos 
tverti, bet sujungti į vieną kū
ną visas' Liet. N. B. ir tuo va
dovaujantis sukurti sinodą, ku
ris jas (N. B.) atstovautų. Po 
kun. Viparto kalbos adv. Ba
gočius (kaipo suvaž. pirm.) 
skelbia I-ją sesiją uždaryta.

Sesija Il-ria, gruodžio 29 d.
Apie 1 v. p. p. adv. Bagočius 

su trumpa prakalba atidaro II- 
ją sesiją. Perstatomas kalbėti 
Pgh’o kun. Z. Vipartas, kuris 
ragina visus atstovus veikti su
tartinai ir laimingai užbaigti 
pradėtą darbą. Perstatomas 
Lavvrence N. B. klebonas, kun. 
St. Šleinis. Jis pareiškia džiau
gsmo, jog jie pasieksią pagei
daujamų vaisių, t. y. susijungs 
visos N. B. musų tautos’ ir ti
kybos labui. Perstatomas Scran- 
tono N. B. parapijos klebonas, 
kun. Valadka. Nors kunigas 
Valadka dar jaunas žmbgus ir 
nesenas' savo profesijoje, bet 
savo turiningoje kalboje pabrė
žė N. B. tikslus, o jie esą:— 
tautiškumas, demokratybė ir 
tikrasis Kristaus evangelijos 
mokslas, tai buvo rimčiausia 
kalba pasakyta šiame suvažia
vime. Paskutinis kalba Chica- 
gos liet. N. B. klebonas kun. 
Zalenka, kuris pareiškia jo pa
rapijos pritarimą—liet. N. B. 
susijungimui ir kad jie (chica- 
giečiai) esą pasiryžę bendrom 
jėgom dirbti. Po kalbų seka iš
rinktųjų nuo N. B. atstovų į- 
galiavimų peržiūrėjimas. Per
žiurėjus įgaliavimus pasirodė, 
jog pilnateisių atstovų šiame 
suvažiavime su sprendžiamuoju 
balsu, dalyvavo:

Nuo Pgh’o Liet. Kat. Šv. Jur
gio parapijos'—Juozas Vencius, 
Ant. Marčikonis, Petras Pau- 
lionis, Juozas Gilius, Juozas Zin-

kus ir kleb. kun. Z. Vipartas.
'Scrantono: Kazys Janušaitis, 

Ant. Minkelis ir klebonas kun. 
Valadka.

Lawrence: klebonas kun. St. 
Šleinis.

Chicago, klebonas kun. Pov. 
Zalenka.

Class Health Institute
65 East Garfield Blvd.

Normai 3266.
HOT SPRINGS YRA ČIA, 

CHICAGOJ
Šis pastebėtinas mineralinis gydy
mas, kuris išima kūno nuodus su 
pat šaknimis. Tai yra vienatinė 
vieta Chicagoje.

Pus - Balsio 
Systema

Užtikrim\, kad dabar 
Smuike arba Mandoli
ną grajinsi i 8 lekci
jas per Pus-Balsio sy- 
stemą, kad ir nežinai 

nė vienos notos.

Frank Borden
4250 Archer Avė.

NAUJAS 7 PASAŽIERIŲ 11UDSON 8 AUTOMOBILIUS. Gražus, sportiškas, ruimingas automobilius — 
ir nebrangu . Turi 3 cilindcrius, didele, jėgos ir labai i'.rcil ' iiiol"'". Visu savo subudavojimu, nuo priekio 
iki užpakalio, tai yra visai naujas automobilius llud en išdirbys.tcs.

Kaipo svečiai, be. sprendžia
mojo balso dalyvavo—iš Chica- 
gos nuo Katalikų bažnyčios 
Amerikoje ark. Genictis ir 
Vyskupas Safarien, be to eilė 
vietinių lenkų kunigų. Suvažia
vimo pirmininkas (konstituci
jos sustatytojas) adv. Bagočius 
skelbia konstitucijos skaitymą, 
kuri busianti papunkčiais skai
toma, svarstoma, pakeičiama ir 
galutinai priimama. Pirmuoju 
punktu svarstomas' vardo su
teikimas busiančiam • sinodui. 
Pasiūlomas vardas: Lietuvių 
Tautine Katalikų Bažnyčia 
Amerikoje, (Lithuanian Na
tional Church of America), ku
ris vienbalsiai ir buvo priim
tas. Nustatoma bendroji vys
kupijos’ ir atskirų parapijų ant- 
spauda; priimamas nutarimas, 
jog kiekvienas asmuo nežiūrint 
lyties, 14 metų amžiaus, gali 
būti L. T. K. B. A. nariu; vien
balsiai sutinkama, jog parapijų 
kilnojamasis ir nekilnojamasis 
turtas yra pačių parapijonų 
nuosavybė. Sesija 11-a uždaryta 
3 v. p. p.

(Bus daugiau'

Duoda prirodytas pastebėtinas pa
sekmes nuo: Reumatizmo, Arthritis, 
Lumbago, Neyritis, Sciatica, šalčių, 
Inkstų ir Viduriu Pakrikimų, Ne
virškinimo.

ŠVEDIŠKAS MASAŽAS, REDI LA
ŠINIMAS, ATBUDAVOJIMAS.

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS) 

GENERALINIAI KONTRAKTORIAI
; Statom naujus ir taisom senus namus, parupinam planus, pirmus ir 

antrus mortgičius. Per paskutinius 5 metus mes pastatėme 68 
įvairius namus, kas liudija musų kainų, darbo ir abelno patarnavimo 

< teisingumą. Senų namų taisymą darome ant lengvų mėnesinių iš
mokėjimų.

Taipgi, mes perkam, parduodam ir mainom namus, lotus, farmas 
ir biznius. Renduojam flatus, Inšiurinam Amerikoj nuosavybę ge
riausiose kompanijose. Su visais viršminėtais reikalais meldžiame 

l atsilankyti j offisą 2621 West 71st St.
arba našaukite

I: Office Hemlock 0367, Res. Grovehill 1680I . z

Visos Pastangos Bus Pašvęstos Padaryt Kelionę Atmintinu Įvykiu 
Pilną Įvairumų Ir Malonumų Del Tų Kurie Joj Dalyvaus

Žemiausios Kainos Tiesiai i Klaipėdą 
Trečia klesa i vieną pusę ................... $107.00
Trečia klesa į abi pusi ......................  $181.00
Turistinė trečia klesa i vieną pusę .... $123.50 
Turistinė trečia klesa i abi pusi (min.) 204.00 
Cabin klesa .............................................. 142.50

Promenados Dėsnis: Už vietas turistine 
klesa ant Promenade Denio nuo • Gegužės 
1-mos iki Liepos 15 i Lietuvą, o i Ameriką 
nuo Rugpiučio 1-mos iki Rugsėjo 30 kainos 
padidinamos sekamai: $7.50 i vieną puse o 
$12.50 j abi pusi.

Vaikams: Nuo 1-nų metų iki 10 metų 
amžiaus pusė kainos.

Kūdikiams: Iki 1-nų metų amžiaus $5.50 
Į vieną, pusę. Į ibi pusi $11.00.

U. S. Revcnue Tax ir Head Tax atskyriui!!.

f

Laivo vardas

IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1930 M.

Tiesiai iš
Klaipėdos

iš
Nevv Yorko Laivo vardas

ESTONIA ... .... Vasario 20 ESTONIA ..... Balandžio 24
L1TUANIA ........... Kovo 8 POLONIA ...... . Gegužes 27
ESTONIA ... .... Balandžio 3 L1TUANIA ....... Birželio 16
LITUAN1A ... Balandžio 17 L1TUANIA .... .... Liepos 22
POLONIA ... ..... Gegužės 1 ESTONIA .... Rugpiučio 18
ESTONIA ... .... Gegužės 17 L1TUANIA .... Rugpiučio 26

JLITUANIA .. ..... Gegužes 26 POLONIA ....... Rugsėjo 16

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIONĖ
Del informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus pas savo vietos agentą. 

NELAUK PASKUTINIŲ DIENŲ

i BALTIC AMERICA LINE
315 SO. DEARBORN ST.. CHICAGO. ILL. 8—10 BRIDGE ST.. NEW YORK. N. Y.

UNION TRUST BLOG., PITTSBURGH, PA. 616 ST. JAMES ST.. MONTREAL, ( ANADA
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

VAIKŲ TEISME

vaiku teisme, v
yra speciali s

po du ir daugiau jų sulaikytus

sikalt imtis, žmogus netikėtum, 
savo akimis nematęs, kad jauni 
vaikai galėtu papildyti nusidė- 
j imtis, kokius ir suaugę nesuge
bėtų, arba neturėtų drąsos.

Pagirtina, kad teismas atsi
daro 10 v. ryto. Rūmas jau pil
nas žmonių ir laukia teisėjo, 
l’et teisėjas nepasirodo iki 10:- 
30 v. Ceremonijoj tokios pat.

Aną dieną man buvo reikalo kai]) ir kituose teismuose. Ant 
Mat, pašaukimo ]>er teismo raštiniu- 

rumas ką uniformuoti' ir neunifor- 
prasikaltėliams vaikams nuo 15 nuloti policjstai atveda po vieną,
iki 21 metų amžiaus «t 
m ii randasi policijos vyriausioj: prasikaltusius vaikėzus, 
nuovadoj. 10-tam aukšte, 1129 
So. State St. Teisėjas Allegret. i 
veda bylas'. Kas turi laiko, tam 
bus Įdomu pasiklausyti, nes pa 
šaliniams nedraudžiama klau
sytis. Nekartą teko patėmyti 
laikraščiuose apie tą. vaikų teis
mą, bet neprisiėjo domėtis juo- 
mi, nes laikiau už paprastą pra
sikaltėlių nagrinėjimą ir nutei
sima.

Vienok, kada man teko išbū
ti tris dienas ir tėmyti kas ten 
dedasi, pasidarė gana žingeidu, 
tad aš ir noriu pasidalinti Įspū
džiais su skaitytojais. Netikė
jau, kad teks pamatyti tiek 
daug jaunuolių patrauktų teis
man už įvairių įvairiausius pra-

NUODAI JŪSŲ 
KŪNE

Nuodai nuolatai gaminasi iš jūsų 
kūno. Gamta suteikė mums galios 
juos išvalyti, bet moderniškas gyve
nimas toli gražu neatsako gamtos 
reikalavimams ir todėl mes privalo
me pagelbėti musu kunui šiuos 
nuodus pašalinti.

TRINERIO KARTUS VYNAS
yra pasitikėtina pagelba, jei nori iš
valyti savo pilvą ir žarnas nuo 
nuodų, kurie užkrečia jūsų visą ku
rną. Bandyk ji šiandie. Pamatysi, 
ka I jūsų menkas apetitas, sukietė
jimas, galvos skaudėjimai, nerviš- 
kinimas ir panašus simptomai vidu
riu trubelių greit pranyks. Visose ap- 
tiekose. Sempeliai nuo Jos. Triner 
Co., 1333 So. Ashland Avė., 
cago, III.

NEMOKAMAS SEMPELIO 
KUPONAS Dept. 24

Vardas .....................................................

Chi-
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LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

GERIAUSIAIS LAIVAIS:

CLKVKLAND, 
•T. LOU1S, MU.WAUUK

Nepalyginamas švarumas Ir 
patarnavimas visose klesose. 

► $203^ 
[IŠ NEW YORKO Į KAUNĄ 

IR ATGAL
(Pridėjus $5 S. V. jeigu 

Taksus). Trečia klesa.
Pinigus persiančiam greitai ir 

žemomis ratomis.
Del sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos 
agentus arba pas

HAMBURG-AMERICAN LINE
177 N. Michigan Avė. Chicago

Didžiausias Nupi- 
ginimas Geriausių 
Kompanijų Radių

Philco geriausias Radio
$119.00
Atwater Kent
$107.00

R. C. A. Radiola special sale 
Brunsvvick special sale

Fada Radio special sale • 
Howard Radio special sale 
Sparton Radio special sale 

Victor, Majestic ir Zenith beveik 
už pusę kainos.

Lengvus išmokėjimai 
dėl visų nuo $5.00 ir $10.00 

kas mėnesį.
Ir mes imame absoliutišką ir visą 
atsakomybę už gerumą visų Radių 

net per 5 metus.
Atvažiuokit pasižiūrėt koki 

vakarą arba nedėliojo.

GENERAL RADIO
STORE

Lietuviai Radio 
Ekspertai 

3856 Archer Avė., 
prie Rockwell St.

Phone Lafayette 6195 
CHICAGO, ILL.

Vieni jų apiplyšę, paišini, ki
ti gana švariai ir gražiai atro
do. Vieni jų nuliūdę, kiti links
mus, kiti vėl akis nuleidę, dar 
kiti drąsus. Mat, pagal prakti
ką, gabumą ir pasisekimą nele
galiame užsiėmime, susidaro 
ūpas bei išvaizda. Kuriam vai
kėzui pasiseka pavogti kelis au
tomobilius, 'tas jau gali geriau 
apsirengti ir pasididžiuoti ir 
yra gerbiamas savo sądraugų, 
tas ir teisme atrodo ir jaučiasi 
kitaip, negu tas, kuriam nepa
siseka. arba nesugeba. Ūpas va
gilių, matomai, ir nevienodas, 
dėlto kad jų užsiėmimas skirs
tosi Į rūšis taip, kaip ofisų dar
bininkai, mechanikai ir papras
ti darbininkai; kiekviena rųšis 
turi savo vietą draugijoj.

Automobilių vagiliai jaučiasi 
aukštesniais už paprastus kišen
vagius ir centinius (pigius) va
gilius. Daugiau prityrę irgi 
žiuri žemyn į pradedančius to 
amato (gizelius’). Atitarnavę 
pataisos Įstaigose ir didžiuojasi 
prieš tuos, kurie dar ten nebu
vę. Kada yra kvočiami teisėjo, 
galima pastebėti prie kokios 
rųšies priguli. Yra taipgi ir pu
sėtinas nuošimtis jų nepilna- 
pročlų. Teisėjas Allegretti pri
sipažįsta nežinąs ką bedaryti su 
tokiais. Jis sako, kad nepihja- 
pročiai yra paveldėję tą ligą 
nuo savo tokių pat tėvų ir vai
ką negalima smerkti. Pataisos 
įstaigose toki nepataisomi ir 
tam tikros įstaigos tokiems da 
kol kas nėra, tad ką su tokiais 
galima daryti? Kur jį dėti?

Pasirodo, kad pusė sulaikytų 
vaikų neturi ar tėvo, ar moti
nos. daugelis' neturi nė vieno, 
nė kito, bet daugiausiai iš pra
sikaltusių tai apleisti per tėvus, 
kurie tarpe savęs nesutinka, 
ypatingai divorsuotų tėvų. Tei
sėjas Allegretti sako, kad di
džiuma vaikų keliautų tiesiu 
keliu, jei butų kam juos globoti 
iki užauga. Didžiausia tame, ne
laimė, kad niekas apie tai ne
sirūpina, ir piliečiams vertėtų 
susidomėti tuomi ir ką nors da
ryti, kad išgelbėjus nors dalį 
tų Vaikų. Porą metų atgal poli
cija buvo pasiryžus surasti dar
bo vaikams, skelbė laikraščiuo
se, dalino garsinimus, siuntinė
jo laiškus darbdaviams kviesda
ma surasti darbo, bet matomai 
mažai gavo paramos ir policija 
apsistojo rūpinusis.

tštai pavyzdys nagrinėjimo 
vieno vagiliavimu prasikaltusio 
vaikezo 17-os metų amžiaus, sū
naus našlės’ lenkės. Atveda uni
formuotas policistas vaikėzą ir 
pastato priešais trubuną. Teisė
jas išklausinėja vardą, pavardę, 
kur gyvena, amžių, ar turi tė
vus? Klausia policisto kuomi 
vaikėzas prasikaltęs? Policistas 
išpasakoja priežastį sulaikymo 
ir padeda ant tribūnos britvą,

laikrodėlį ir dar kelis mažus 
daigtus, kuriuos rado pas vai
kėzą da nespėjusiam išparduoti. 
Pašaukta liudininkai, kurie pa
eiliui išpasakoja, kas’ buvo 
jiems pavogta. Vaikėzas prisi
pažįsta kaltas ir papasakoja 
kam ką pavogė ir kur padėjo.

Du kraut.uvninkai skundėsi, 
kad jiems išnešė apie porą šim
tų dolerių vertės prekių, moti
na liudijo, kad pavogė jos $50 
vertės laikrodėli, kaimyno brit- 
va ir laikrodėli ir t. t. Buvo 
taipgi pašaukti ir tie ką pirko 
daiktus' iš vaikėzo. Teisėjas vai
ką gerai išbaręs nuteisė 6 mė
nesiams pataisos įstaigon (Pon- 
tiac), kur sako “They vvill foed 
you some stuff that you vvill 
not care to go back there again” 
ir policistas nusivedė vaiką kur 
reikia. Motina žiuri į vaiką ir 
verkia. Gaila, bet ką padarysi, 
gal iš dalies ir pačios kaltė. Ti
kimasi. vaikas pasitaisys, mat 
jis norėjęs turėti “good time” 
ir dabar galės džiaugtis.

Liudininkai ir jau buvo be- 
pradėję šalintis, bet teisėjas 
juos sulaikė ir išnaujo pradėjo 
visus kamantinėti. Surado, kad 
krautuvninkams ir kitiems bu
vo padaryta nuostolio $300 ver
tės. Klausia jis kas dabar atly
gins' tą nuostoli? Bet pats tuoj 
ir išrišo tą klausimą. Liepė 
tiems, kurie pirko daiktus iš 
vaiko, stoti truputį nuošaliai, 
jų buvo šeši vyrai, ir sudrožė 
jiems tikrai gerą, sveiką ir tei
singą pamoką. Sako: “Kaip vo
gimo biznis tarpe vaikų netarps, 
jeigu jus vietoj sudrausti, iš jų 
perkate daiktus gerai žinodami, 
kad yra vogti. Jus patys esate 
kaltesni už vaiką. Aš neturiu 
teisės jus nubausti kalėjimu, 
bet negaliu jums ir dovanoti ir 
kad jus' pamokinus, tai turite 
atmokėti $300 tiems žmonėms,

kuriuos vaikas apvogė.”
Pakilo mažas lemiąs. Ypatin

gai teisinosi italas batsiuvys. 
Mat, jis buvo pirkęs' auksinį 
laikrodėli iš to vaiko už $2 ir 
dabar turi atiduoti $50. Verkia 
žmogus, prašosi atleidimo, nes 
esąs biednas žmogus su didele 
šeima, bet teisėjas neatleido 
motyvuodamas tuo, kad jeigu 
dovanos vienam, tai turės ir 
visiems tai padaryti. Pagal ma
no nuomonę teisėjas Allegretti 
pasielgė vyriškai. Patartina sau
gotis bargenų nuo nepažįstamų.

Pagirdau ir kelias lietuviškas 
pavardes, matomai ir lietuvių 
vaikai neatsilieka; gaila, kad šį 
kartą neturėjau progos’ pasitei
rauti daugiau apie lietuvių vai
kus. Kitą kart, bandysiu sužinoti 
ir apie juos daugiau ir pranešti 
skaitytojams. —Reporteri,?.

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu

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

502 Aidimas Jonas
503 Ba ksins kie Mrs J ui i k
504 Bakutis Waltcr
506 Bandža Saudentas 2
507 Bartkus Ona
510 Bonus J
511 Briedis Ch
513 Braskic Mate
516 Ceropas T

517 Cerapas Juozapas
519 Cledis Elizbctn
531 Gailius \V
535 Gavrila Mąrciis
536 Glinskis Alieksandm
546 Jeciunskis E
547 Jenkauskas Jonas
548 Jevaltas Antanas
519 Jlevicius* Juozapas
557 Kavaliansky Petras
558 Kavaliauskas Petras
563 Žilinskas Kostantinrs
566 Masiulys .los
567 Muzikei Juzapas
571 Norusas Petras
57 ?; Pagareekis Josepb
575 Pappas Pbilipos
576 Pezarskene W
5S1 Poškienei Emilijai
583 Budis Auna
586 Šiauši imas Juozapas
587 Sliavas A
596 Sargelis Bolislavas
592 Seputic Josip
591 Simanaiti ne Barat
595 Skinkis Antanas
596 Smielieskis Ignacy
597 Sniečkus .1
599 Stankauskas A
600 Stanevyciui A F
602 Sulcius Firank t
603 Tautvaiselve Amui
601 Tamoszaitis Stanislova
006 Uli Vikturi
607 Vaskys Paul
610 Vojtas Stanislaw
612 Zalewski Klcmens

Dr. Caldwell 3 Taisyklės 
Palaikyti Jūsų Sveitatą

Dr. Caldwell sekė pasekmes 
konstipacijos per 47 metus ir 

, tikėjo, kad nežiūrint kaip at- 
i sargus bus žmonės su savo 
! sveikata, maistu ir mankštini- 
musi, konstipacija vistiek iš
tiks laikas nuo laiko, nepaisant 
kaip bus bandoma jos išvengti. 
Taigi svarbiausias klausimas 
yra, kaip ją išgydyti kai ji at
siranda. Dr. Caldwell visuo
met pritarė prisitaikimui kaip 

i galima arčiausia prie gamtos, 
I todėl jo vaistai nuo konstipąci- 
jos, žinomi kaipo Dr. Caldwell’s 
Syrup Pepsin, yra švelnus au
galų mišinys. Jie negali pa
kenkti nė opiausiai sistemai ir 
nėra paprotį iššaukiantis pre- 
peratas. Syrup Pepsin yra ma
lonaus skonio, ir jaunieji mėg- 

I sta ji. Jis negnaibo. Tūkstan
čiai motinų mums apie tai ra
šė.
\ Dr. Caldvvell neužgynė aštrių 
liuosuotojų ir valytojų. Jis 
nemanė, kad jie yra tinkami 
žmonėms pilti į savo vidurius. 
Per 47 metus praktikos jis 
niekad nematė joKios priežas
ties juos vartoti, kuomet Syrup 
Pepsin išvalys vidurius tiek 
pat greitai, daug geriau ir 
švelniai, be gnaibimo ar pa
kenkimo sistemai.

AT AGfi 83

Ji atima jūsų spėkas, sukieti
na jūsų arterijas ir be laiko iš
šaukia senatvę. Nepraleiskite 

! ne vienos dienos be vidurių iš
valymo. Neatsidėkit ant vil
ties, bet nueikit į aptieką ir 
gauti didelę bonką Syrup Pep- 
sin. Paimkit tinkamą dožą tą 
patį vakarą ir jau ryte jus pa
sijausite visai kitas žmogus.

Gaukite bonką šiandie, bile 
kurioj aptiekoj ii* prisilaikykite 
šių trijų sveikatos taisyklių; lai- 

v- - ---- T. . t kykit galvą šaltą, kojas šiltas
šalinkitės nuo konstipacijos! ir vidurius liuosus.

TUBBY

Garsinkites Naujienose
SKAITYKIM IR REMKIM VIENINTELI ARGENTINOS 

LIETUVIŲ LAIKRAŠTI

“ARGENTINOS NAUJIENOS”
“ARGENTINOS NAUJIENOS” eina kas savaitė, didelio formato ir 

gausiai iliustruotas laikraštis. /
“ARGENTINOS NAUJIENOS” plačiai rašo apie Argentinoj gyve

nančių musų brolių vargus, jų politinį ir kulturinį stovį.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” duoda ne vien platų pažinimą Ar

gentinos gyvenimo, bet ir visos Pietų Amerikos.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” daug talpina mokslines ir dailiosios 

literatūros pasiskaitymų.
“ARGENTINOS NAUJIENOS” vieninteles gina lietuvių darbininkų 

reikalus Pietų Amerikoj ir aiškina visokių išnaudotojų juodus 
darbus. < s

“ARGENTINOS NAUJIENOS” kainuoja metams 3 doleriai, pusei 
metų $1.50. Užsiprenumeruodami adresuokit:

“Argentinos Naujienos”
San Martin 661 

Buenos Aires. Repub. Argentina.
Pastaba: Pinigus geriausia siųsti registruotuose laiškuose, 

arba Money orderiais.

f NIEKS NETIKI,
kad Amerikos lietuviai butų pamiršę savo gimtąjį kraštą Lietuvą.

Savo meilę savo Tėvynei jie iau yra įrodę atvejų atvejais ir 
dabar stengiasi palaikyti su ja ryšius.

Artinantis Naujiems metams Amerikos lietuviai turi progos' 
padaryti malonumą savo giminėms Lietuvoje ir prisidėti prie Lie
tuvos kultūrinimo, išrašydami giminėms laikraštį. Tokia dovana 
savo gimines apdovanoja daugybė Amerikos lietuvių.

GRAŽIAUSIAI PATARNAUTI
šitame atsitikime gali tik seniausis Lietuvoje laikraštis

“Lietuvos Ūkininkas”
vienintelis demokratiškos minties, tikros šviesos ir mokslo skelbėjas.

Savo turinio rimtumu, margumu ir įdomumu “Lietuvos Ūkinin
kas” šiandien pralenkia visus kitus laikraščius.

“Lietuvos Ūkininko” kaina visiems metams tik 5 litai, TAIGI 
TIK 50 AMERIKONIŠKŲ CENTŲ.

Tokia pinigų suma paskirti niekam nesunku, reikia tik pasi
rengimo.

Kadangi 50 centų į Lietuvą siųsti nepatogu, tai susimeskite 
keli pažįstami ir kartu visi apdovanokite savo gimines.

Už 50 centu Jus padarysite didelį dalyką, nes ne vieną lietuvį 
įpratinsite skaityti gerą laikraštį, ir paskui jau jie patys nemokės 
apseiti be laikraščio!

Dar prieš Naujus metus siųskite į Lietuvą “Lietuvos Ūkininkui” 
50 centų ir savo giminių adresus Lietuvoje, o jau “Lietuvos Ūki
ninkas” mokės tinkamai ištisus metus tarnauti.

“LIETUVOS ŪKININKO” adresas:
Lithuania, Kaunas Gedimino gat. 38 Nr.

P. S. Kas norėtų “Lietuvoj Ūkininką” Amerikon išsirašyti, rei
kia atsiųsti visų metų prenumeratos 2 dol., pusei metų 1 dol.

He Uses the First and
/ TH»S »S Ą SWE.ll F»X l'M IAJ NOVU > 
' PCP JUST FOUAJD OUT THAT 1 VUAS

HIDIAJ’ IAJTMAT OLE ROOM NEXT To OUR 
PANTRY ALI THE TIME HE THOUGHT I 
VUA5 KIDAJAPED. AN H E'S AS MADAS* OLE 
MARCH HARfe ON Accouait OP him GOtM 
TO THE POUCE AM' OFFERlN A RE W AR D
TO AMY RODY T H AT b BRIMG ME BACK 
/MOW HE S VUAITIM' iN W HOUSE FoR 

k ME To Go Irt So HE CANGIVE HE 
y. A GOOD VVHALlAJ?________
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THE HOUSE BEFORE HE 
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Naujienų Ekskursija
Ll ETŲ VON

Geg'užio-May 26 d., 1930
TIESIAI Į KLAIPĖDĄ

Laivu LITUANIA
Ši Ekskursija bus viena iš didžiausių. Iš priežas

ties apvaikščiojimo Jubiliejaus 500 metų mirties 
D. L. K. Vytauto, važiuos tūkstančiai Lietuvių atlan
kyti savo Tėvynę, dalyvauti visose apvaikščiojimo iškil
mėse ir praleisti vasaros laikų Lietuvoje.

Del dokumentų ir vietų ant laivo TUOJAUS 
kreipkitės i Naujienas.

Ypatingai Lietuvos piliečiai, nes gavimas permito 
sugryžimui tankiai užima apie 3 mėnesius ir daugiau 
laiko.

NAUJI
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Original Alarm Clock.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

Published Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co.» Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone Roosevelt 8500

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago

8c per copy

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia “Naujienų” 
Bendrovė, 1739 So. Halsted St:, Chi
cago. III. Telefonas Roosevelt 8500.

AMERIKOS SKOLOS

Paskolos bonų Jungtinių Valstijų valdžia yra išlei
dusi ir dar neatmokėjusi už $16,422,300,940 (daugiau, 
kaip šešiolika bilionų dolerių). Už tų paskolą šiemet rei
kės užmokėti $656,000,000 nuošimčių. Be to, biudžete 
numatoma atmokėt $623,894,100 paskolos sumos.

Taigi per vienus metus krašto skolų mokėjimui rei
kės išleisti apie bilioną ir tris šimtus milionų dolerių. Ir 
jeigu skolos bus mažinamos kasmet tokiomis pat sumo
mis, tai ims 26 metus, kol jos bus galutinai atlygintos!

Iš kur atsirado šitokia milžiniška skolų našta? Nu
gi iš to didžiojo karo, kuris, kaip žinote, buvo vedamas 
tam, kad pasaulis butų padarytas “saugus demokrati
jai”. /

Jei ne tos skolos, tai Amerika kasmet galėtų dau
giau kaip bilioną dolerių išleisti žmonių švietimui, svei
katos reikalams, bedarbių apdraudai ir kitiems naudin
giems visuomeniškiems tikslams.

FAŠIZMO FINANSAI

Telegrama iš Romos praneša, kad Italijos valdžios 
derybos dėl naujos paskolos suiro, nedavusios jokių re
zultatų. Tuo gi tarpu šiais metais sukanka laikas išpirk
ti iždo bonų sumoje trijų bilionų lirų. Kadangi valsty
bės iždas tuščias, tai Italijoje laukiama liros kurso puo
limo, vadinasi, naujos pinigų infliacijos.

Apie aštuti finansinį krizį Italijoje liudija nuolatos 
augąs bankrotų skaičius. Jeigu liros kursas imtų pulti, 
tai įvyktų visiška finansinė suirutė, ir. tuomet krašto 
biznis butų galutinai sudemoralizuotas.

. Italijos pramonininkai ir pirkliai bijo, kad taip ir 
atsitiks, nežiūrint to, kad fašistų spauda stengiasi juos 
nuraminti, jogei viskas esą “tvarkoje”.

Bet klausimas, kodėl fašizmo finansai dabar ėmė 
irti? Pirma juk buvo tiek daug rašoma apie tai, kaip 
Mussolini “puikiai” sutvarkęs ekonominus Italijos rei
kalus ir pastatęs juos ant tvirto pagrindo.

Italijos fašistai (kaip ir kitų šalių diktatoriai) pa
sirodo, monijo pasauliui akis. Mussolini nieko nesutvar
kė, o tik mokėjo blofuot ir gauti stambių paskolų užsie
nių bankuose. Amerikos bankininkai yra išskolinę fa
šistų valdžiai šimtus milionų dolerių. Jai taip pat gau
singai skolino Londonas. Bet fašizmo kreditas jau yra 
išsemtas ir dabar atėjo laikas skolas mokėti.

Kad Mussolini nesutvarkė ekonominio Italijos gy
venimo, matyt iš to, kad Italijos užsienio prekybos ba
lansas per visus fašistų viešpatavimo metus buvo ir te
bėra pasyvus, vadinasi, kraštas daugiau importavo, ne
gu eksportavo. Skirtumą tarpe importo ir eksporto ten
ka padengti auksu arba paskolomis. O kuomet išsenka 
aukso išteklius ir nebegaunama naujų paskolų, tai kas 
tuomet? Tuomet nebelieka nieko kito> kaip tik paleisti 
į darbą spausdinamasias mašinas, mušti auksu nepa
dengtus popierinius pinigus.

Prieš šitą paskutinį, desperatišką kelią Italijos, vy
riausybė dabar ir stovi.

Kai ims ristis j pakalnę lira, tai kažin ar nenudar
dės paskui ją ir fašizmas?

Apžvalga
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DAUGIAU BYLŲ PRIEŠ UK.
SĄJUNGĄ

Krikščioniškai Lietuvos Ūki
ninkų Sąjungai, kurios vadai 
neseniai buvo nuteisti už ame
rikoniškų lašinių štampelių sku
timą, teko pergyventi dar dau
giau “smutkij”. Kauno “Social
demokrate” įdėt a, tokia žinia :

“ ‘žydų Balso’ 3095 nr. ra- 
soma, kad sužinota iš kom
petentingų šaltinių, jog Ūki
ninkų S-gar iškeltos kelios 
naujas bylos, dėl kurių pra
dėta kvota. w

“J. Uk. S-gai savo laiku 
buvo leista Įvežti be muito 
kelis šimtus tonų kviečių par
davinėti juos ūkininkams

Pusei metų ...........-................... 8.50
Trims mėnesiams ...............  1.75
Dviems mėnesiams ....................  1.25
Vienam mėnesiui ...... 75

Užsisakymo kaina 
Chicago je — paštu:

• •

Metrus ............... ............... ..... $8.00
Pusei metu ........................
Trims menesiams ............

........ 4.00
........ 2.00

Dviem mėnesiam ............... . ....... 1.50
Vienam mėnesiui .............. ..............75

Chicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija _________  8c

Savaitei ___ ___ rr„r- , ......... 18c
Mėnesiui ............................ ____  75c

Suvienytose Valstijose, ne 
paštu:

Metams ........................-......

Chicago j, 

..... $7.00

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]

Metams ............... — $8.00
Pusei metų ................... -........... 4.00
Trims mėnesiams .......  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

sėklai. Tačiau Uk. S-ga įvež
tus kviečius pardavė ne ūki
ninkams, bet kariuomenes In
tendantūrai, kur gavo aukš
tas kainas.

“2. Kartu su šiuo vedama 
prokuratūros kvota dėl drau
giškų vekselių, kuriuos išda
vė U k. S-gos nariai ir vėliau 
už juos buvo jų turtai išpar
duoti iš varžytinių. Be Uk. 
S-gos Valdybos su p. Alek
sandru Stulginskiu (buv. pre
zidentu) priešakyje, traukia
ma itieson. dar Uk. S-gos Siau- 

lių skyriaus Valdyba, kuri 
padare tą machinacijų su

, draugiškais vekseliais.”
O be to dar eina byla prieš 

Ūkininkų Sąjungos Rokiškio 
banko viršininkus.

Gerai “pasižymėjo” ta kleri
kalų organizacija, nėra ko ir 

. bekalbėti! Bus Įdomus reginys.) 
jeigu teismas ras kaltu ir pa-'

sodins' į kalėjimą patį p. Stul
ginskį, buvusį respublikos pre
zidentą.

“KULTŪRINIS PROGRESAS”

Pruseika “Laisvėje” rašo:
“Grigomicheliniai baisiai 

pykdavo, kada mes vadinda
vome juos sociatevolačiais. 
Dabar mes mandagesni, mes 
vadiname juos tik socialfašis- 
•tais.”
Pasirodo, kad ir komunistai 

daro “kulturinį progresą”. Ir 
matyt, jie nemažai juo didžiuo
jasi, kad laiko reikalinga pasi
girti, ant kiek jie pasidarė 
“mandagesni”.

Bes mes abejojame, ar jie ka
da nors' pasidarys žmoniškesni.

PRATINASI GYVENTI
“ŠVENTA DVASIA”

Vokietijos laikraščio “Neue 
Freie Presse” korespondentas, 
pagyvenęs ilgoką laiką Sovietų 
Rusijoje, šitaip aprašo savo įs
pūdžius: ’

“Nėra abejonių, kad Sovie
tų Rusija visomis pajėgomis 
stengiasi kaip galint greičiau 
įvykdyti garsųjį ‘penkerių 
metų planą’ (piatilietka). Vi
sur karštos statybos pastan
gos, milžiniškas ‘kolchozų’ 
(kolektyvinių ūkių) ir ‘sov- 
chozų’ (Sovietų ūkių) plėto
jimas, ir visur įtempiamos 
visos jėgos iki paskutinių ri
bų. Be,t niekas taip neįtarti
na, kaip gilus prieštaravimas 
tarp šių visų pastangų ir ap
linkinio nekultūringumo. Aiš
ku, kad ten dirbama ne ūkio 
sutaupomis, bet paskutinėmis 
liaudies smegenimis.

“Visur viešpatauja vargas 
ir nesiskaitymas su liaudies 
reikalavimais. Maskva, kur 
dažnai pritrūksta pačių rei
kalingiausių dalykų, daro 
vaizdą turtingo, gerai maiti
namo miesto palyginus su 
dideliais miestais. Provinci
joje visa ko trūksta — nuo 
duonos kąsnio iki siūlų. Net 
didesniuose provincijos mies
tuose su keletu šimtų tūks
tančių gyventojų nėra vieš
bučio, kur galima butų per
nakvoti, nors labai kukliai. 
Be Maskvos niekur nėra gero 
restorano. Yra tik traktierių <r , 
ir, norint gauti ko nors pa
valgyti, reik stoti į eilę prie 
kasos ir iš anksto sumokėti 
už pietus. Sverdlovsko mies
te, Uralo sostinėje, praeitais 
metais buvo pastatytas vieš
butis su .300 kambarių. Per 
pusę metų iš jo pasidarė nie
kai. Kambarys tam viešbuty
je, kur negalima gauti nei 
švaraus rankšluosčio, kainuo
ja 6 rublių-už parą. Tas 
viešbutis dar ‘geras’, būna ir 
dar blogesnių. Be to, dar ne
visi gauna kambarį. Gauna 
laisvai tik turįs komandiruo
tę (valdžios' paskirtą misiją. 
“N.” Red.) ar laišką iš valsty
bės įstaigos. Paprastas žmo
gus turi pasilikti stotyje ir 
miegoti nors ant grindų. Bi
lietų traukiniams irgi neleng
va gauti. Būna atsitikimų, 
kad reikia stovėti eilėje prie 
bilietų kasos visą naktį, no
rint gauti bilietą važiuoti per 
kokias 8 dienas.

“Dvasinis gyvenimas” 
“Sovietų Rusijos provincija 
daro įspūdį, kad ten gyvena
ma tik dvasiniu gyvenimu: 
pačiam mažiausiam miesčiu
ke ar kaime, galima rasti kny
gyną, bet nėra duonos.

“Stotyse nebegalima gauti 
jokių valgių, net tokiuose 
turtinguose duonos rajonuo
se, kaip prie Volgos.

“Dėka žemės ūkio kolekty
vizacijai valstiečiai jau nebe- 

kenčia industrializacijos naš
tos; atbulai, valstybė turi 
įdėti milžiniškas sumas’ į že
mės ūkį. Per vienerius me
tus ūkiškas Sovietų Rusijos 
vaizdas visiškai pasikeitė. 
Industrializacijos našta tapo 
perkelta ant kitų pečių — ant 
darbo proletariato. Thi yra 
Stalino paskutinių 2 metų 

politikos pasėkos, kurios ne- 
bepasiliks be įtakos į Sovietų 
Rusijos politinę būklę.

“Darbininkas, kuris neper
seniai stovėjo visuomenes 
priešakyje, pamažu nustoja 
savo galybės. Dėl kainų pa
kilimo jo dienos uždarbis nu
krito 30%. Bet to dar maža: 
kiekvienas darbininkas priva
lo industrializacijai ir vidinis 
paskoloms atiduoti savo 2 
mėnesių algą. Tokiu budu 

Inž. česl. KAREIVA

Statybos Biznis Lietuvoje
LIETUVOS STATYBOS 

SĄLYGOS

Lietuvos miestų statyba — 
bznio šaka, j kurią Amerikiečiai 
iki šiol kreipė kuomažiausio dė
mesio, kuri, tačiau, nūdien Lie
tuvoje yra viena iš pačių pel
ningiausių jų, galinti duoti ir 
amerikiečių kapitalui žymiai 
didesnių procentų, negu dauge
lis pačios Amerikos įstaigų bei 
įmonių.

Sakau, gali duoti, nes Lietu
vos gyveniftias' tai jau parodė 
ir įtikino. .Tačiau, gali duoti 
tuomet, kai čia kaip ir kiekvie
name kitame biznyje, bus įdėtas 
kapitalas išmintingai, ištyrus 
dirvą ir vietos sąlygas, atsižvel
gus vietos pareikalavimų ir 
eksploatacijos būdų.'- Kai šito
kiu budu kapitalas bus įdėtas— 
Lietuvos miestų statybon—tai 
toks dalykas, kurian įdedant 
kapitalą, kuomažiausia tenka 
juo rizikuoti.

šit vienas—kitas Lietuvos 
gyvenimo bruožų—ir perspek
tyvų, kaip amerikiečių kapitalas 
galėtų patogiausia išnaudoti 
Lietuvos šiam reikalui palankią 
dirvą. '

Kaip visi žino, karas, sunai-l 
kino Lietuvos miestus ir mies
telius. Prasidėjus Lietuvos 
Valstybės gyvenimui visur vieš
patavo nesvietiškas butų kri- 
ziš, už bjauriausią patalpą rei
kėjo mokėti didžiausius pinigus, 
ir tai truko patalpų. Dabar 
butų krizis nėra toks baisus, 
bet vistik jis tęsis dar ilgus 
dešimtmečius', nes Lietuvos 
miestelėnai gyvena baisiai susi- 
kimšę, kiek kulturingiau įreng
tas butas yra didelė retenybė ir 
kultūringesnių butų pareikala
vimas sparčiai auga. Nors Lie
tuvos miestuos'e ir labai gyvai 
eina statyba, tačiau ji toli gra
žu negali patenkinti ne tik au
gančio, bet seno paralelizmo.

Atsižiūrint Į tai, kad Lietu
voj ir dabar dar tebejaučiama 
stoka pinigų apyvartoje, kad 
nėra ipotekos banko ir ilgalai
kio kredito (bankai skolina 3 
mėn., retkarčiais—9 mcn., pasi
žadėdami paskolą toliau pratęs
ti), Lietuvoje žmonės' namus 
stato “normališkai” tokia tvar
ka.

Turi žmogus, sakysime 5,000 
dolerių, o nori pastatyti namus 
už 20,000. dolerių. Jis perka že
mės sklypą, pastato namų pa
matus, vieną kitą sieną, gal 
vis'as sienas, stogą, apdengia — 
ir nebėra pinigų. Eina į banką 
pinigų skolinti. Užstatęs pra
dėtus statyti namus jis gauna 
paskolą, už kurią gali namų 
statymą kiek toliau pavaryti, 
bet pabaigti—neužtenka. Dabar 
jis į namus įdėjo jau daugiau 
kapitalo, iš banko vėl gauna 
pasiskolinti. Taip ir toliau, kol 
pabaigia statybą. Žmogus netu
rėdamas pinigų pasistato namus 
—namai žinoma kiaurai prasko
linti. Bankui už paskolą jis tu
ri mokėti didelius procentus, pa
prastai 18—24%. Ir vistiktai 
ši'toks i-iipcstiiiįęas, pilnas neri- 

niasčio, darbas, neatbaido žmo
nių nuo statybos. Stato žmonės 
todėl, kad statyba duoda gerą 
pelną, žmogus, žiūrėk, kas už
dengia stogą jau išnuomavo 
visus, butus. Nespėjo įrengti 
butą, kaip jis jau pilnas gyven
tojų. Pavyzdžiui, žmogus sta
to keturių butų namus, butas 
užima 110 kv. metrų pločio, ir

jam lieka tik 10 mėnesių dar
bo uždarbis; jis turi labai 
sunkiai dirbti, nes fabrikuo
se viešpatauja geležinė dis
ciplina ir už kiekvieną pavė
lavimą ar blogą darbą darbi
ninkas sunkiai baudžiamas 
pinigais' ir išmetamas iš fab
riko.”
Tai labai skiriasi nuo to, ką 

bolševikų spauda pasakoja apie 
“milžinišką progresą” Sovietų 
Rusijoje, ar ne?

3 mtr. aukščio, vadinas 330 kub. 
mtr. Bute keturi kambariai, 
vonia, virtuvė, tarnaitei kamba
rys. šitokio buto pastatymas 
ir įrengimas Kaune kainuoja 
vidutiniškai 55 tukst. lt. saky
sime, tegu 60 tukst. lt. (6 tukst. 
dol.) Vadinas, butas' kainuoja 
330x60=19,800 lt. Visi namai 
(4 butai) jau kainuoja 19,800x- 
4=79,200, tai yra 7,920 dol. 
Jisai išnuomuoja butus, viduti
niškai gauna už kiekvieną 350 
lt. ir j metus 1400x12=16,800, 
t. y. 1,680 dol. Per penkerius 
metus jis gauna 8,400 dol., o 
namai jam pačiam kainavo — 
7.920 dol. Prie šių apskaičiavi
mų tenka prisiminti, kad žmo
gus statė namus' ne už savo pi
nigus, o kad reikia mokėti di
deli procentai bankams. Ir tai 
praslinkus 6-riems metams na
mai padengia visas įdėtas išlai
das : žmogelis' prieš penkerius 
metus beveik nieko neturėjęs, 
dabar turi pelningus namus. 
Jeigu jisai butų turėjęs pinigų 
visiems namams, jam pastaty
mas butų atsiėjęs žymiai pi
giau, įdėti pinigai butų dar grei
čiau grįžę, biznis butų buvęs 
dar geresnis.

Lietuvoje statybos darbą ap
sunkina dar toji aplinkybė, kad 
nėra pinigingų rangovų. Trobesis 
už milijoną litų (100,000 dol.) 
yra laikomas, stambiausia staty
ba, tokių į metus esti 14—18 
•atsitikimų, čia rangovai, vyk
dantys statybą, jau nuolat rei
kalauja avansų: atliko rango
vas kokį darbą—ir prašo avan
so tolimesniems užpirkimams. 
Šitokia gyvenimo nustatytoji 
“tvarka” pabrangina statybą ir 
trukdo jai normališkai plėtotis.

Amerikiečiai, atėję su kiek 
žymesniu kapitalu Lietuvon, čia 
neturėtų beveik jokios žymesnės 
konkurencijos, galėtų paimti j 
'savo rankas beveik visos Lie
tuvos miestų statybą ir galėtų 
padaryti gerą bizni.

Gerai susidėjus aplinkybėms, 
namų statyba Lietuvoje duoda 
iki 25% pelno nuo įdėto kapi
talo. Bet tai yra tik gerai su- 
sidėjuslios aplinkybės. Šiuo pro
centu perdaug pasitikėti nerei
kia. Bet ir tasai procentas, ku
rį galima pilna žodžio prasme 
garantuoti, kai parodo pritiri- 
mas nėra menkas. Atsakančius 
normalius kapitalo amortizaci
jos' procentus, namų adminis
tracijos ir remonto išlaidas, 
nuošimčius ir 1.1., vistiktai gali
ma garantuoti gryno pelno 12— 
15%. žinoma, šitoks procentas 
per amžius pasilikti negalės, 
bet keliolika ar kelis dešimtis 
metų jisai bus pilnoje galioje: 
perdaug didelis Lietuvoje yra 
namų pareikalavimas, perdaug 
mažas yra jų pasiūlymas.

Šiuo tarpu dar nereikia už
miršti, kad Lietuvos Vyriausy
bė, supratusi seniau padarytą
sias klaidas, yra nusistačiusi 
ypatingai globoti ir remti ame
rikiečius. ateinančius į Lietuvą 
su savo kapitalu.
Kaip amerikiečiai galėtu pri

traukti savo kapitalą.?

Amerikiečiams tikriausias 
biznis s'usipirkinėti, pavyzdžiui, 
Kaune.žemės sklypus ir staty
ti juose ij^mus. Jau vienas 
sklypo įgyjimas— yra didelis 
biznis. Nes Kaunas taip spar
čiai plečiasi, kad sklypai brangs
ta ne metais, ne mėnesiais, bet 
savaitėmis ir dienomis. Sklypas,

kur prieš metus kainavo 600 
dolterių dabar kainuoja 1,800— 
'2,000 dolerių. Kitas' turėdamas 
žemės sklypą ir neturėdamas 
pinigų namams statyti laiko sa
vo sklypą “taip sau”, nes jis 

(žino, kad joks bankas, jokia ki
ta įmonė nedidins' taip greitai 
jo kapitalo, kaip žemės sklypas. 
Juo ilgiau išlaikysi sklypą — 
juo daugiau pelnysi. Arba: 
juo anksčiau sklypą pirksi juo 
geresnį biznį padarysi.

Amerikiečiai, nupirkę sklypą 
ir pastatę namus, dvejopai pel
nytų. Jie galėtų namus arba 
patys per savo įgaliotinius 
eksploatuoti— gautų 12—15% 
pelno. Arba jie galėtų namus 
parduoti: pelnyti už sklypą ir 
namų pastatymą. Pirkėjų vi
suomet atsirastų, kaip jų da
bar atsiranda. Lietuvos' žmo
gus žino, kad pinigai, įdėti į 
namus, niekuomet nežus: ne- 
gręsia jokie bankrotai, jokia pi
nigų infliacija, žmogui pirkti 
gatavus namus kur kas malo
niau, negu pačiam statyti. Sta
tai pats namus—tiek rūpesčių, 
kad net galva sukas, ir dar 
nežinai, ką galų gale tau ran
govas pasakys. Pastatyti na
mai—gali juos apžiūrėti, “iščiu
pinėti”,—žinai ką perki. Tokia 
jau Lietuvos žmogaus ‘‘natū
ra”. kad jis pasitiki tik tuo, 
ką jis mato, šit kodėl Lietuvos 
žmogus mėgsta geriau pirkti 
namus, negu pats statyti. Pirk
damas gatavus namus banke 
greičiau ir paskolą gausi, negu 
vos pradėjęs statyti. Pirkai ga
tavus namus—'kas mėnesį turi 
aiškias pajamas, gali nustatyti 
savo biudžetą ir jį nuosakiai 
vykdyti. Pagaliau, netenka už
miršti, kad ne šiandien, tai ry
toj Lietuvoj bus įsteigtas i pa
tekęs bankas, kuris duos ilga
metes' paskolas ir namų įsigiji
mą piliečiams žymiai paleng
vins.

Šitokią statybą vienas ame> 
rikietis p. P-ius Kaune jau pra
dėjo. Jau pastatė kelerius 3 
4 aukštų namus ir labai gerai 
pardavė: padarė puikiausi biznį 
ir toliau stato. Tačiau, reikia 
pažymėti, kad jis' statė tokius 
namus, kokių gal nereikėtų sta
tyti: per daug’ pigiai jisai sta
tė. Pigiai reiškia, neperdaug 
gerai: greitai jų visi galai irs
ta, greitai yra reikalingas žy
mesnis remantas, o tai jau ne
gerai. žmonės, kurie iš jo na
mus nupirko, dar šiaip taip ver
čias'. Jeigu jie parduos namus 
trečiajam asmeniui, tai šis jau 
tikrai bankrutuos: iš jo niekas 
nebepirks, namai bus perdaug 
sukiurę. šitokiems namams 
pirkėjų, reikia tikėtis, greitai 
pritruks... Lietuvoje perdaug, 
pigus namai statyti neapsimo
ka. Jie turi stovėti 30—50 mo
tų, ir nereikalauti per daug di
delio ar “kapitalinio” remonto.

Neapsimoka ir per daug bran
gus namai, su perdideliu liuksu
su įrengti butais. Neapsimoka 
tokie namai, kurių pastatymas 
—1 kub. metras kainuoja 70— 
75 Irt. (7—7,5 dol.). Ką reiškia 
neapsimoka? Dabar tai jie kol 
kas apsimoka, nes tokių namų 
dar nedaug tėra. Bet jie ne
turi ateities, nes gali pritruk
ti nuomininkų, šitokiuose liuk
susiniuose namuose už butą 
tektų mokėti 600—800 litų į 
mėnesį (60—80 dol.). Kaune ir 
dabar daug kas tiek moka. Bet 
vis' tiktai šitokių nuomininkų 
skaičius yra aprėžtas. Platesniu 
mastu kalkuliuojant statybą 
jais negalima pagręsti planų. 
Lietuvoje apsimoka statyti ir 
turi didelę g^erą ateitį viduti
niai namai, kurių pastatymo 1 
kub. metras kainuoja 55—60 lt. i 
Tokiems’ namams nuomininkų i 
ilgus dešimtmečius netruks. 
Tai turOtų L>uti kelių aukStij na
mai, butai iš 3—4 kambarių, 
virtuvė, vonia. Didelio pasiseki
mo turėtų butai iš dviejų kam
barių ir virtuvės su bendra vo
nia—bent visame koridoriuje. 
Pagaliau gražią, ateiti turi ir 
vadinamieji viengungių butai— 
1 kambarys ir virtuvė, atsto
janti ir valgomąjį kambarį. Į; 
šitokius namus galima dėti ka-‘ 

pitalą be jokios' rizikos su ga
rantuotu 12—15% pelnu nuo ka
pitalo. Yra Lietuvoje dar ir 
kitokių perspektyvų.

Pavyzdžiui, Kauna ėmė plės
tis į šonus — ėmė augti nauji 
priemiesčiai. Juose daugelis 
valdininkų ir visuomenės dar- 
butojų yra gavę sklypus—nuo
savybėn (einant žemės Refor
ma), bet namams pasistatyti—. 
neturi pinigų, čia amerikiečiai 
galėtų pasiimti pastatyti visą 
miesto kvartalą. Galėtų būti 
dvejopas atsiskaitymas su val
dininkais—busimais namų savi
ninkais: arba jie, paskolina pi
nigus ir tuoj aus sumoka sta
tytojui, arba atiduoda statyto
jas jam, paėmęs atatinkamas 
garantijas, išsimokėjimui 5—8 
metams, pasiimdamas reikalin
gus procentus', šitokia išsimo- 
kėjimo sistema Lietuvoje butų 
populiaringiausia ir tinkamiau
sia. Ji Lietuvos žmonėms bu
tų tuo parankesnė, kad 1) ne
reikėtų iškarto sumokėti didelę 
pinigų sumą. 2) nereikėtų jiems 
didesnių procentų mokėti ban
kams' ir kasdieną drebėti.

Ypač populiarus namai Lietu
voje butų: pastatyti išsimokė
jimui kooperatyvams. Pavyz
džiui, Universiteto profesoriai 
mielu noru sudarytų kooperaty
vą namams įsigyti. Jų kiekvie
nas gautų nuosavybėn butą (ne 
namus, bet butą), ir namų sta
tytojui mielu noru sumokėtų 
per 5—6 metus įdėtą kapitalą 
su gerais procentais. šitokius 
namus statant butų galima i- 
vykinti milžiniškus sumanymus, 
kitokiu kooperatyvu butų gali
ma pasitikėti pilnai. Gal butų 
galima gauti šiuo reikalu ir ko
kių garantijų iš Valdžios —tai 
jau praktikos klausimas.

Tuo pačiu ir Lietuvai butų 
padarytas geras darbas ir ame
rikiečiai padarytų dėl savęs ge
rą bizni, šis biznis juo pato
gesnis', jog jis nereikalauja, kad 
amerikietis mestų savo reikalus 
Amerikoje ir grįžtų Lietuvon.

žinoma, ir šis biznis turi bū
ti varomas apgalvotai ir tinka
mai ištyrus dirvą bei darbo są
lygas čia vietoje, Lietuvoje. 
Butų, berods, išmintinga, kad 
•amerikiečiai per žiemą šį klau
simą pasvarstytų pas save, o 
ateinančią vasarą atvyktų Lie
tuvon su konkrečiais planais— 
patirinėti dirvą, ir. gal, darbą 
pradėti.

Dar kartą turiu ypač Įtikina
mai pabrėžti, kad čia išdėsty
tos pastabos— nėra fantazija, 
nėra iš piršto iščiulptos, —tai 
yra daviniai, iš Lietuvos gyve
ni rfio ir prityrimo pasemtos.

Pagaliau, kam reikalingos bu
tų kokios informacijos, — pra
šau kreiptis per šio laikraščio 
redakciją,— aš jas visuomet 
mielu noru suteiksiu.

ATeJO “Kultūros” No. 12. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.
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RAMOVA
TfiEATRE

35th and Halsted Strects

Šiandie -
Gražus kalbantis paveikslas

“Footlights and 
Fools”

Drama iš artistų gyvenimo
dalyvaujant

COLLEEN MOORE
Fredrick March, Raymond 

Hackett
Taipsri

Vitaphonc Vodevilio 
Aktai

Kalbanti komedija
Kalbančios žinios

. .............................. ■■■■/

Garsittkites Naujienose
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Amerikos socialistų 

darbuoaė

Amerikos socialistų partijos 
Čikagoje raštinė praneša, kad 
kovo ir balandžio mėnesiais, 
šių metų, rengiama intensyvus 
vajus, Geriausi socialistų par
tijos kalbėtojai pasižadėjo pa
sakyti visų eilę kalbų įvairioms 
draugijoms, kliubams, darbi
ninkų organizacijoms ir socia
listų kuopoms.

Mat, Socialistų Partijos pil
dantysis komitetas turės posė
dį kovo 28 dr 29 dienomis, 
Los Angeles, California. Grįž
dami iš Kalifornijos pildančio
jo nomiteto nariai ir laikys 
prakalbas.

James Maurer, per 16 metų 
buvęs Pennsylvania State Fe- 
deration of Labor prezidentas, 
kalbės šiose vietose: Illinois 
valstijoj, St. (Louis, St. Paul, 
Minneapolis, Duluth, Montana 
valstijoj, Seattle, Portland, San 
Francisco, Ix>s Angeles ir dvie
juose miestuose Texas valsti
joj.

Hillquit kalbės: Clevelande, 
Detroite, Čikagoje, St. Louis, 
Kansas City, Denver, Salt Lake 
City, San Francisco ir Los An
geles.

Daniel Hoan, Mibvaukee mie
sto meras, keliaus per Iowa, 
Nebraska, Kansas, Wyoming 
ir .-U ta b.

James Oneal, laikraščio “The 
New Leader” redaktorius, ke
liaus per Pittsburghų, Cincin- 
nati, Indianapolis, Terre llaute, 
St. Louis, o taipgi per Arkan- 
sas, Oklahoma ir levas val
stijas.

Belo, kalboms galima bus 
kviesti'-p-nių Berger, Viktoro 
Bergerio žmoną, ir Ciarencc 
Seniai’, socialistų partijos na- 
cionalį sekretorių.

Jei kas iš lietuvių manytų 
pakviesti tą ar kitų iš sumi
nėtų kalbėtojų, tai malonės 
kreiptis i Socialistų Partijos 
nacionalę buveinę šiuo adre
su: 2653 \Vashinglon boule
vard, Chicago, 111.

Numušė taksas
Board of Bevievv numušė 

įkainavimų savasties taksoms 
$12,156,428 lai Čikagos apielin- 
kei, kuri suima ir vadinamų 
“auksinį pakrantį” (turčių gy
venamas vietas). Numušta įkai
navimas savasties 1,500 gyven
tojų tame distrikte, kuriame 
gyvena John II. Glenn, taksų 
peržiūrėjimo tarybos pirminin
kas.

Išgelbėjo kunigu

Kilo gaisras bažnyčioje Our 
Lady of Mercy, 44.32 North 
Troy st. l'gnėgesiai išgelbėjo 
degančio trobesio kunigų Wil- 
liam CahiR, kuris buvo pri- 
troškęs kambary prie bažny
čios. Kunigas atgaivinta.

Čikagos sveikata
Sveikatos departamentas pra

neša, kad padaryti planai va
jui, idant išvyti difterijų iš Či
kagos.

Du tūkstančiai moterų liuo- 
su noru pasižadėjo stoti pagel- 
bon sveikatos departamentui 
šiame vajuje.

Sveikatos departamento^ re
kordai rodo, kad praėjusius 
metus Čikagoje buvo 6,009 su
sirgimų difterija. Apskaičiuo
jama, kad 1,000 iš tų sirgusių 
difterija kūdikių išsikasė iš li
gos su padaryta žala klausai, 
akims ir kitokiais pažeidimais.

Minėtų liuosnorių moterų 
darbuotei vadovaus p-nia Cla- 
rence Smith.

“Moters, pasižadėjusios dirb
ti šiam vajui, idant išgelbėti 
500 gyvasčių kūdikių, kurie 
miršta Čikagoje kas metai dėl 
difterijos, stojo darbu nepa
prastu pasiryžimu”, pareiškė p. 

Smith. “Jos atlankys kiekvieną 
namų ir kalbėsis su tėvais, 
idant įtikrinli tėvus balinu rei
kalu, padaryti kūdikius neopius 
kalbamai ligai. Ir mes tikimės, 
kad šis vajus pagelbės mums 
Įžymiai sumažinti skaičių tų 

kūdikių, kurie kas metai nu
kenčia dėl tos ligos.

“Toks darbas, kaip šis, bus 
demonstruojamas parodoj kaip 
sveikata užlaikyti. Parodai su
rengti ima idalyvumą Cliicago 
Medical Society, Chicago Den- 
tal Society ir Illinois Federa- 
tion of VVomen’s Clubs. Mu
sų tikslas yra sumažinti pada
rytą ligos žalų, kuri pasilieka, 
kūdikiams pasveikus. O pasi
lieka tos žalos nepaprastai di
delės. Parodos siekis yra paro
dyti tėvams, kas galima pada
ryti, kad Čikaga butų sveikes
nė.

“Vienas iš užbaigtų jau ty
rinėjimų parodė, kad 71 nuo
šimčių kūdikių, lankančių mo
kyklas, turi bent po 3 ydas 
(defects). Bendrai imant, ta
tai reiškia, kad 435,000 kūdi
kių Čikagoje kenčia dėl tokių 
ar kitokių trukumų, kurie ap
sunkina jiems semtis mokslo, 
trukdo lankymui mokyklos, da- 

o jų darbą nenašų, naikina 
kūdikių energijų ir abelnų gai
vumų’’.

Skaitlinės rodo, kad Čikagos 
mokyklos lankantys kūdikiai 
viso sugaišta 9,311,714 dienų 
mokslo melais. Apskaičiuoja- 
na, kad kiekvieno kūdikio lan
kymas mokyklos per metus 
kaštuoja $84.25. Remiantis tuo 
spjps'kaičiavimu, kaip pamatu, 
kuškių sugaiišimas (nclanky- 
mas mokyklos) Čikagai kašta
vo 1929 metais $1,967,574.

Per 1929 melus skaičius gy
ventojų vadinamoj Chicago 
Metropolitan area paaugo 128,- 
300.

Burnside
Maskų Balius.

Amerikonų Lyga seniai dir
bo surengimui maskių baliaus. 
Balius gerai išgarsinta. Tikė
josi sutraukti daug publikos. 
Taip ir 'buvo.

Pereitų šeštadienį įvyko tas 
maskių balius Liuosybės sve
tainėje. Publikos prisirinko abi 
> ve ta: nūs pilnos. Dvi orkestrus 
buvo, grojo abiejose svetai
nėse.

Iš Roselando atvyko grupė 
iš 11 asmenų — lietuviai, ap- 
; įrengę rusų senos valdžios ofi- 
cieriais. Jie turėjo ir savo mu
zika. Pertraukoje vienų karta 
sugrojo ir išėjo šokti. “Oficie- 
eiai” nustebino kitataučius.

Kilos grupės buvo mažes- 
r.cs. Daugiausia buvo su mas- 
kėmis pavieniai apsirengę. Ma
čiau gerai apsirengusį buvusį 
Amerikos “prezidentų iLinkol- 
aą”. Jisai atrodė, kaip tikras 
buvęs prezidentas. Mačiau g<>- 
iilų, monkių su frakais — ke
letą asmenų. Visur čia nesu
minėsi. Tarp tokio margo svie
telio ir prie geros orkestros 
laikas ėjo nenuobodžiai.

Prieš dvyliktą valandą pa- 
skčįbė, kad pradės dalinti do
vanas. Orkestrą groja maršą, 
grupės ir pavieniui maršui) j a 
ratu. Gražu buvo žiūrėti iš ša
lies. Rusų cficierų vadas bu
vo Linkolnas. Jis pirma mar
guoja, paskui jį rusų oficie
rai. Apniaršavome tris kartus. 
Komitetas pašaukė rusus į sve
tainės vidurį. Jteikė dovanų 
$35. Skelbime buvo minėta $25, 
bet kuomet rusų oficierai at
sižymėjo, lai komitetas pridėjo 
$16. Reiškia, rusų oficierai ga
vo pirmą dovaną. Linkolnas 
gavo $25. Po kiek dovanų ki
li gavo neteko patirti, nes vė
lus laikas buvo. Nelaukiau pa
baigos dovanų išdalinimo. Sma
giai laikų praleidome. 

* * *
Atlikę savo darbą, susėdome 

į automobilius, važiuojame lai
mingai į Roselandą. Jau be
veik prie namų. Bet štai šauk
smas, kad vienoje šluboje yra 
neramumo.

Sustojome, išlipome iš autų. 
Paliepė mums sustoti į eilę. I 
Komanda muzikantams groti ir 

visiems maršuoti į stubų.
Aš maniau, kad keliama kur 

revoliucija. Bet įėję vidun 
pamatėme, kad p. Petrausko 
vestuvės. Apsisukome keletą 
kartų.

Jaunavedžiai ir šiaip svečiai 
norėjo nuimta maskes ir pa
matyti, kas per vieni tie ofi
cierai. Bet oficierai, tuo laiku 
turėdami daugiau galios, nepa
sidavė.

Jaunavedžiai oficierus pavai
šino vynu. Ilgai nebuvome, ba 
nenorėjome jsipykinti sve
čiams. Išmaršavome namo. Bis- 
kį pavargęs esu, kai rašau šią 
korespondencijų, bet ką pada
rysi. Buvęs.

Hudson pradėjo gamin
ti 8 cilinderių au

tomobilius
Tai yra visai nauji, didelės jėgos 

ir greiti automobiliai už pri
einamą kainą.

Pagarsėjęs savo gerumu, didele 
jėga, greitumu ir pigumu Hudson 
automobilius, dabar jau yra 8 cilin
derių — didžiaųjų aštuoniu.

Per 22 metus sėkmingai išdirbi
nėję gerus automobilius ir turintys 
didelio patyrimo, jo išdirbėjai sako, 
kad tai yra visai naujos rųšies au
tomobilius, neprilygstantis kitiems. 
Jis yra dar greitesnių, dar didesnės 
jėgos, dar gražesnis ir tobulesnis, 
bet kaina pasilieka priprasta Hud
son automobiliams — kiekvienam 
prienama.

Hudson Great 8 turi didelę jėgą, 
betgi nėra perdaug sunkus. Jo vei
kimas labai švelnus prie visokio 
greitumo. Tai nėra paskubomis iš
leistas karas, bet gerai išbandytas, 
ištirtas, išvažinėtas prie visokiausių 
aplinkybių per pastaruosius 2 me
tus.

Karas yra ultra moderniškas, ne
tik savo jėga, veikimu, bet ir savo 
ruimingumu, išvaizda, visomis savo 
smulkmenomis. Viskas kuopilniau- 
sia pritainkinta, suderinta, suhar
monizuota, neaplenkiant mažiausio 
dalykėlio.

Naujieji Hudson Great 8 yra dve
jopo ilgio — 119 ir 126 colių, bet 
abu subudavoti vienodai ir vienas 
kitam panašus. Bodies yra plates
ni, ruimingesni, patogesni. Visu 
vidus labai gražiai ištaisytas.

Motoras išvysto 80 arklių jėgos, 
bet nežiūrint tokios didelės jėgos, 
gasolino suvartoja, palyginamai, 
mažai.

'riek yra visų pagerinimų, kad ne
galima ir įšskaitliuoti. Reikia ka
rų pamatyti, kad viską galima bu
tų įvertinti.

Lietuvės Akušerės
MRS. ANELIA K. JARUSH 
Physical Therapy & Midwite 

Naujoj vietoj 
6109 South Albany Avenue

Phone
Hemlock 9252

Patarnauju prh 
gimdymo, duodu 
massage. eleetri* 
taeatment ir mag- 
netic blanksta i) 
U. Moterim ir 
merginom pata
rimai dovanai

Graboriai

Phone Boulevard 4139
A. MASALSKIS

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

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILU

ADOLFAS VAIŠVILAS
Persiskyrė gu šiuo pasauliu, 

sausio 26 dieną, 8 vąl. vakare, 
1930 m., sulaukęs 50 metų am
žiaus, gimęs Telšių apskr., Tel
šių parap., Burnių kaimę. Ame
rikoj išgyveno 30 metų. Paliko 
dideliame nuliudinie gimines ir 
draugus.

Laidotuvėmis- rūpinasi Vero
nika Vaišvilienė.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1410 S. 49 Gt., Cicero, 111.

Laidotuvės įvyks soredoj, 
sausio 29 dieną, 2 vai. po 
pietų, iš Eudeikio koplyčios bus 
nulydėtas i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Adolfo Vaišvilos 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutęikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Telefonas

NAUJIENOS, CHcagU, ffl. ’l
------ ■**■»------------------------------- ------------------ !---------------------------------------------

Graboriai
BUTKUS
Undertaking Co.

P. JB. Hadley Llc. 
Koplyčia dykai 

710 W. 18th Street
Canal 8161

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS 
Patarnauju laidotu- 
tuvSse visose mies
to ir miesteliu 
dalyse. Moderniška 

koplyčia veltui.
3103 S. Halsted St.

Chicago, III.
Tet Victory 1115

-o------

S. D. LACHAVICH
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd Pi. 

Chicago, III.
Patarnauja laidotu
vėse kuopuikiausiai. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano dar
bu busite užganė

dinti.
Roosevelt 2515-2516

Telefonas Yards 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir.

Balzamuotojas
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams. Kaina prieinama, s

3319 Auburn Avenue
CHICAGO, ILL.

IGN. J. ZOLP
Pigiausias Lietuvis 
Graborius Chicagoj

1646 W. 46th St.

Telefonas 
Boulevard 5203

1327 So. 49 Ct.

Telefonas 
Cicero 8724

Phone Cicero 294

Mes esame taip ar
ti, kaip Tamstos 

Telefonas '

Patarnavimas dieną 
ir naktį

KOPLYČIA

Chas. 
Syrewicze Co.

Graboriai ir
Balzamuotojai

1344 S. 50 Avė.
CICERO. ILL.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
Krie grabų išdii> 

ystės.
OFISAS:

•68 W. 18tb Street 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

4238 S. Halsted SL 
'OI Victorr 400

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 So. Halsted Street 

Valandos nuo 10 iki 8 vakare. Nedė 
lioj nuo 10 iki 12 po pietų

25 Metų Patyrimo
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

John Smetana, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va

karo. Nedėliomis nėra skir
tu valandų. Kuom 8, 

Pilone Canal 0523

Akių Gydytojai

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti prielastimi 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. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedalioj 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.

Kainos pigiau kaip kitur.
4712 South Ashland Avė, 

Phone BoiHevard 7589 
—■ o

-o----------

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 siūle už dyką egzaminavimą, pu
sę kainos, arba pedleriai siūlo aki
nius vaikščiodami iš namų į namus. 
Praktikuoju ant akių, perleidau dau
giau 20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 
metų 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 3294
Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandos vakare -----  - ---------

------- o
A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avenue, Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St.
Vai.: 1 iki 3 po pietų 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983
Namų telefonas Brunswick 0597

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

------ o---------

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

Tel. Kenwood 5197 
VALANDOS:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadienio

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.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 3201 South Wallace Street

Phone Canal 2118 .
Valandos: 6—8 vakare

DR. A. L. YUSKA
Gydytojas ir

Chirurgas
1900 South Halsted Street

Rezidencija:
4193 Archer Avė.
Valandos: 2—4 po piet
Phone Lafayette 0098

Phone Boulevard 8483
DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

3421 South Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 2 po pietų, 

nuo 6 iki 8 vakare 
Sekmadieniais nuo 10 iki 12

PRANEŠIMAS
DR. M. T. STRIKOL

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėliomis tik pagal su
tarti.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 9:30 v.
1608 South Ashland Avenue!

Netoli 46th St. Clūcago, 111.

Lietuviai Gydytojai
Ofiso Telefonas Virinta 0030 

Res. Tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avė.
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų, 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vakaro. Nedaliom nuo 10 iki 12 dio- 

ną. Namų ofisas Nortb Side 
3413 Franklin Blvd.

Valandos 8:80 iki 8:80 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Nedalioj pagal sutartį

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO. ILL.

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

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS:

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

Rez. 6600 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
CHICAGO. ILL.

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.

Phone Office Lafayette 5820 
Phone Res. Lafayette 4365

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

_________CHICAGO, ILL._________

Dr. A. P. Kazlauskis
Dentistas

4712 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso valandos 9 ryto iki 8 vakaro. 
Residence Phone Hemlock 7691

Tel. Brunsvvick 0624

DR. A. J. GUSSEN 
LIETUVIS DENTISTAS 

North Sidėj 
1579 Milwaukee Avė.

Kambarys 206 
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vakare 

Sekmadieniais pagal susitarimą.
Cicero

484? W. 14 St.
Pancdėliais, Seredomis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 v. rvte iki 8:30 vai. vak.

Phone Annitage 1740 
Hours: 9-12 A. M., 1-8:30 P. M. 
DR. S. T. THOMAS 

(Tamošaitis) 
DENTISTAS

Northvvest Tower Bldg., Room 309 
1608 Milwaukee Avė. 

Cor. North Avė.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 East 111-th Street, 
kampas Wabash Avė. 

Phone Pullman 0856
Gasas, X-Spinduliai ir t. t. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vak. 
Seredomis nuo 9 ryto iki 12 dienos

TIK SUGRĮŽUS Iš EUROPOS 
Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Milwaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutartį

dOėrTmTn
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai

South Shore 2238 ar Randolph 6800

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai 

OFISAS
4729 South Ashland Ave^ 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. diena

Phone Midway 2880
Telefonas Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet, 

rl iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12, 
Rez. Tele phone Plaza 3202

ĮvcirŲs gydytyjai

Rezidencijos Tel. Midvvav 5512 
Ralph C. Cupler,M.D.

CHIRURGAS 
OAKLEY IR 24th STREET 

Tel. Canal 1713-0241 
Valandos: Panedėliais ir Ketvergaii 

3 iki 8 v. v. Utarninkais ir 
Pėtnyčiomis 1 iki 6 v. v.

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų, se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
Viršuj Ashland State Banko

1800 So. Ashland Avė.

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 Iki 1U

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet
Telefonas Canal 1464

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirargaa

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 1 iki 3 vai. po pietų ir nuo 
7 iki 8 vai. vakare. Nedėliomia 

ir šventadieny. 10—12 dieną

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearhorn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta 
3323 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 1319
Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 

vakarą, išskyrus ketverge 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Salio St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0382

‘ Vai.: nuo 9 ryio iki 6 vakare

3241 S. Halsted Street
Tel. Victory 0562

Vai.: 7-9 Utarninko, Ketvergi) 
ir Subatos vakarais

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
52 E. 107th St.

Kampas Michigan Avė.
Tel. Pullman 5950 ir 6377

Miesto ofise pagal sutartį:
127 N. Dearborn St.

Rooms 928 ir 935
Tel. Franklin 4177

John Kuchinskas
Lietuvis Advokatas

2221 W. 22nd St.
Arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 ryto iki 8 vakaro, 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clark St®.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117 
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 6-9
Telephone Roosevelt 9090

Namie 8-9 ryte. Tel. Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730
Tel. Central 6390. Vai. 9 -4 
Rezidencija 6158 S. Talman Av.

Tel. Prospect 3525

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

Telephone Central 6926

F. W. Chernauckas
Advokatas

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Lotai Office: 1900 So. Union Av<\

Tel. h’imsi!-. eit 871C
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
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Tarp Chicagos 
Lietimą

18-ta Gatve

restoraną.

(ievai žinomas ašluonioliki 
tis, p. J. Dargužis, 
toranų adresu 1841 So. 
Street.

Reikia tikėtis, kad 
piliečiui biznis seksis.

senam 
Mums 

malonu yra matyti, kad musų 
žmonės turi pasitikėjimo 18-tos 
gatvės apielinke ir jos gyven
tojais.

Linkėtina gero pasisekimo.

Padėka

Treči atlipu s, tau?. 29 1.920

jų L. K. M. chore yra rinitų yra kaip ir 
nesusipratimų. Jau nei praėju- ■ 
sios savaitės komisarų gazietos kūmas tų neva dvasios vadų 
laidoje vienas karštas eentriz- Kad ir gražiausias darbas dbr- 
nio patriotas bara gaziela dėl baina, bet jei ne sisterkų ir ne 
to, kad L. K. M. choras neda- kunigo Vaičuno komandoje, 
lyvavo Lenino mirties paminė- tai jau tas darbas niekinama, 
jime.

Kada vieną gerą tnvorščių 
užklausiau, kas yra su L. K.
M. choru, kad jis jau net per 
komisarų gazietą barama, lai 
gavau lokį atsakymą:

— Žinai, sako, drauguti, 
pirko ros-1 km! komisarai nori L. K. M.

Halsted ehorui diktuoti, idant visą ką 
choras darytų pagal jų, komi
sarų, Įsakymus. Matai, komi
sarai perdeda taip, kaip kad į 
čili-con-carne kartais7 prideda 
per daug raudonų pipirų ai- ki- 

i tų kartumynų, tai net meksi
kietis neskaniai tokį valgį val
go. Panašiai yra ir 
sarais jų santykiuose su L 
M. choru. Komisarai 
ja vis daugiau, kad choras tar
nautų diktatoriams rusams, o 
ne mums lietuviams. Tatai ir 
privedė komisarus ir chorą prie 
įimtų nesusipratimų. Ir jeigu 
komisarai nesiliaus diktavę L. 
K. M. chorui pagal ruską kur
palių, tai gali chore įvykti at
eityje daugiau kas naujo.

Nesusipratimai buvo slepia
ma nuo eilinių narių. Bet jau 
prieita prie to, kad net į ga
zietą rašo, nors viskas ten nu
dailinta, — užbaigė paaiškini- 

tavorščius tais žodžiais.
Pasaulio Vergas.

ikokJ a i nk v i z i c i j a.
Antra vertus, koks nachališ-

A. NAVICKAS

Pirmiaus gyvenęs 1617 So. 
Jeffeison st., malonėkite atei
ti j Naujienų ofisų reikale jū
sų permito.

miTurėjau daug vargo su 
laužtu laike traukimo dantimi, 
kurio nepavyko išrauti airiui 
dentistui.

Netyčia susipažinau su 
A. P. Gurskiu, kuriam ir 
pasakojau apie savo bėdą,
riu pasakyti, kad Dr. Gurskis 
suteikė man tikros pagelbos, už 
ka ir noriu jam išreikšti pa-

Dr.
pa-

dėkos.
Dr.

adresu
Gurskio ofisas randasi 
2028 So. Halsted st.

V. D.

nia*

Cicero

su komi*

reikalai!-

O tuo tarpu kas yra Vaidi
nas? Wcll, jis yra geras biz
nieris, moka gauti pinigų iš 
.pr.iapijonų įvairiems reika
lams. Bet šiaip oi. papras
tas žmogelis, kinis dagi gim
tine kalba nemoka dorai ra
šyti. Ar jis yra kada nors rim
tesnę knyga perskaitęs - abe
joju. Tolinus — sisterkos. Ne
ištekėjusios merginos. Gyvena 
jos koki tai keistą, sakyčiau, 
nenormalų, atskirtą nuo svie
to, merdėjantį gyvenimą. K< 
jos išmano apie verdančią, au 
dringą kovą už būvį, kurią teks 
kovoti jų auklėjimai jaunuo
menei, kai ši paaugs? Ir kaip 
gali jos ruošti pavestus jų glo
bai kūdikius šių dienų gyveni
mui? Jos gali auklėti kūdikius 
savo pavyzdžiu — taip. Bet 
reikia sutikti, kad tai nėra ge
riausias pavyzdys. Jos gali ruo
šti kūdikius lokiam gyvenimui, 
kokį pačios gyvena, o ne ko
vai už vietą svietiškių lenk
tynėse.

Vienok ii r 
nigas 
kam, 
kūdikių auklėjimu, 

ijc sjc $
šeštadienį, vasario 8 dieną, 

rengiama smagus vakarėlis. 
Turėkite atmintyje šį parengi
mą. Cicerietis.£

i

sisterkos, ir ku- 
mojasi diktuoti visam 
ias tik vra surišta su

PRANEŠIMAI
Druugystč šv. Jono 
metinis susirinkimas 

7:30 vai. vakaro, 
E. 90 St. Drau-

BUrnside.
Krikštytojo 
jvyks sausio 29 d 
Tulley Park svet. 
gai malonėkite atsilankyti susirinki
mam nes yra labai svarbus, ir jūsų 
atsilankymas neatbūtinai reikalingas.

George Kasaitis, sekr.

Dramatiško Ratelio repeticija 
jvyks seredoj, 29 d. sausio, Sanda
ros svetainėje, 3831 So. Halsted St. 
Visi lošėjai, dalyvaujantys veikale 
“Užburti turtai”. Prašome atsi
lankyti 7:30 vai. vakare.

Valdyba.

dpecialista* gydyme chroniškų n naujų u 
u Jei km negalėjo jumis išgydyti atuilan 
vkit pa* mane Mano pilnas lAegzamlnavl 

»a* atidengs Juaą tikri) Ilgą ir Jei aš apsi 
malu jus gydyti, sveikata Jums eugryš EI 

•cit pas tikri) specialistą, kuri* neklaus jusi) 
<ur ir kas jum* skauda, bet pat* pasakys no “------- •-----•—
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Ką matė ir nugirdo 
Pasaulio Vergas

Savotiška inkvizicija Klaidos Pataisymas
ifiso 
lietų, 

Hoi

galutino iflegzamlnavltno—ka* jum* yru.

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

Kambarys 1016 
Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS 
valandos: nuo 1# ryto iki 1 
nuo 5 iki 7:30 vakaro. Nede- 
nuo 10 rvt.n Iri 1 no oi etų

SI.

po

r tnuiicial
FinanHai-IVskolo*

SKOLINAM PINIGUS 
$100 iki $30,000 

ant 1-mu, 2-rų ir 3-čiu morgičių
J. NAM0NJ & CO. 
2418 W. Marųuette Rd. 

arti VVestero Avė.
Tel. Grovehill 1038

Help VVanted—Malė
_____ Darbininkų reikia________

REIKIA salesmanų rinkti užsaky
mus ant taisymo elių lietuvių apie- 
linkėj.

Atsišaukite ar telefonuokite
METROPOLITAN PAVING CO.

160 N. La Šalie St.
Tel. Central 4674 

Mr. McCann
nuo 12 iki 4 vai. po piet.

Aštuonioliktos gatvės apielin- 
kės cigarų, cigaretų, saldainių 
ir minkštųjų gėrimų biznieris, 
P. J. Kaliu (Kalinauskas) per
sikėlė į naują vietą, kuri yra 
daug parankesnė pačiam p. 
Kalinui ir jo kostumeriams.

Naujoji krautuves vieta bus 
adresu 1810 So. Halsted Street, 
priešais “Naujienas”.

P-nas Kaliu prašo visus 
vo kostumerius neužmiršti 
o jis stengsis mandagiai 
tarnauti jiems — cigarais,
garėtais, saldainiais, laikraš
čiais ir šių dienų minkštais gė
rimais, kokie yra dėdės Šamo 
žemėje naudojami.

Lietuviai turėtų neužmiršti 
p. Kalin, kuris yra šios gady
nės auka ir kuriam 1918 me
tais dirbtuvėje nutraukė deši
nę ranką; šiandie jis jau ne
gali dirbti dirbtuvės darbą ir 
priverstas yra pelnytis duona 
bizniu. P. J. Kalin yra buvęs 
pereito 
dalyvis.

ša

pa- 
ci-

Naujienų ikon testo

vai-
Kas

is šios

mėgina 
pas ir o-

“Naujienų” laidoje iš sau
sio 23 dienos (No. 19) įsiskver
bė klaida aprašyme, kaip Mi
leris apleidęs Rusiją. Vietoje 
pavardės “'Mileris” turėjo bū
ti pavarde “Valentą 
rių giminietis.

Pasaulio Vergas.

CLASSIFIED ADS

Milo

Educational
Mokyklos

* * * 
senas I. W. 

jos veteranas sumanė 
t i Čikagoje tą 
A. D. 8 ir 21 
jų komunistų), 
mirusios tarpe

Vienas W. uni- 
atgaivin- 

uniją ir A. D. 
kuopas (kairių- 
kurios yra jau 
lietuvių aidob-

kalba, kad jauŠis veteranas 
atėjęs laikas vėl gyventi ČJka- 
gos lietuvių tarpe aidoiblistų 
unijai ir A. D. A. D. 8 ir 21 
kuopams, kurių vardu veikia 
kairieji arba tikrieji komunis
tai, simpatizuojantys I. W. W. 
unijai.

Sausio 26 dieną buvo šau
kiamas susirinkimas atgaivini
mo tikslu. Susirinkimas šauk
ta I. W. W. svetainėje, adre
su 1618 W. Madison Street. 
Kokios to susirinkimo pasėkos 
buvo, neteko sužinoti. Ateitis 
parodys, ar bus laikas jau pri
brendęs prisikelti iš numiru
sių A. D. A. D. 8 ir 21 kuo
poms ir gyvuoti Čikagos lietu
vių tarpe. 

♦ * ♦
Pas centristus “vilniečius”

Ciceroje yra susitvėrusi 
kų draugijėlė “Aušrelė”, 
piirmadienis ji turi pamokas. 
Vaikai ir mergaitės, tėvų pri
žiūrimi, mokinama dainuoti, 
šokti ir žaisti. Neseniai “Auš
relė” sugebėjo ir vakarėlį su
ruošti, ir draugijėlės nariai pro
gramą išpildė.

Kaip matote, draugijėles dar
bas yra vaikučiams smagus ir 
naudingas. O paskutiniuoju lai
ku pradėta dar ir draugijėlės 
orkestrą organizuoti. Ko ge
resnio ir patiems vaikučiams 
ir jų tėvams norėti 
draugijėlės?

Pasirodo lėčiau, kad 
ka bukapročių, .kurie 
draugijėlei pakenkti. Ir
do jų tokiose vietose, kur ga
lėtumei tikėtis supratimo.

Štai vienas pavyzdys. Praėju
sią savaitę parapijinėje moky
kloje sisterkos kamantinėjo 
bernaičius ir mergaites. Girdi, 
kas iš jūsų priklauso “Aušre
lei’’, tai pakelkite rankas. Pa
kėlė vienas. Po to sisterkos 
pareiškė, kad busią išvyti iš 
mokyklos tie vaikučiai, kurie 
priklausys “Aušrelei”.

Na, pamąstykite. “Aušrelė” 
tik gero teikia vaikučiams. Bet 
sisterkos, be abejonės, su ži
nia kunigo Vaičuno, grūmoja 
vaikučiams išvarymu iš moky
klos už priklausymą šiai drau
gijėlei, kaip kokiems nusikal
tėliams.

žinoma, išvijimas iš parapi
jinės mokyklos tam ar kitam 
vaikučiui butų naudingas. Nes 
yra patirta, kad parapijines mo
kyklos, kaip įstaigos kūdi
kiams auklėti, negali lygintis 
viešosioms mokykloms; kad 
parapijinės mokyklos, kaip 
priemone jaunuomenei ruošti 
šių dienų gyvenimui, stovi daug 
žemiau, ne ikad viešosios mo
kyklos. Bet sisterkų pareiški
mai, tokie kaip minėtas auko
čiau, būva vaikučiams tikri 
smūgiai. Mat, vaikučiai yra 
jautrus, o nemoka ir neturi 
galios atremti nors ir kvailus, 
bet vyresnių duotus įspėjimus, 
tai ir tenka jiems kentėti. Tai

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

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

SCHOOL 
2040-42 Washington Blvd.PEOPLES 

DENTIST
135 S. State St.

Komp. ADAMS, 3 fl., priešais Fair
Per 35 m. Chicagos didžiausi dentistai.

Be skausmo
Sutelksime Twlllght Sleep ar musų be 
skausmo smagenų užmarinlmą traukiant 
dantį ar Jj taisant. NGi-a SKAl'SMO, NESIJAUČIA PASEKMIŲ.

BRIDGEWORK
Sanitary

Bridgework be 
triniinos, patosus, 
tvaru* ir įtvirti
namas Jūsų bur
noje. valgykite^ 
ragaukite ir sko- 
ninkytės maistu 
tą pačią dieną.

Vienos dienos patarnavimas
Mes tikrai galime duoti jums GERES
NIUS DANTIS už ŽEMESNĘ KAINĄ. 10 
metų garantija.

DYKAI S-RAY
Ateikite šiandie. Gaukite musų patari
mą x ir kainas prieš taisant Įusų dantis. 
MANO EGZAMINAVIMAS YRA DYKAI

MANO KAINOS YRA ŽEMOS

COHĄI.ITI PLATU
Importuoto natūralioj 
rausvumo, pripildo ju- 
sų eidą. jus išrūdysite 
iaug jaunesnis.
Kreditas—6 men. išsimokėiimui 

‘Nėra palūkanų—nėra carrying cnarges.”
ATDARA: kasdie iki 9 vai.

Nedaliomis 9 iki 12 d

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLU KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvędystės, stenografijos, ir kitu 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
-sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
o radi n į mokslą i deyvnis mėnesius; 
iugštesni mokslą i vienus metus. Ame
rikos Lietuviu Mokykloje jau tūks
tančiai lietuviu igijo mokslus. Ateikite 
įsirašyti šiandien ir jums padėsime 
įsigyti abelna mokslą. Savo būvi žy
miai pagerinsite, kai busit abelnai 
visose mokslo šakose ansišviete.

Amerikos Lietuvių 
Mokykla 

J. P. OLEKAS, Mokytojas 
3106 S. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

ir

MILDA
THEATRE

3140 S. Halsted St.

Utarninke ir Seredoj, 
Sausio 28 ir 29

Visas kalbantis didysis paveikslas

“Skinner Steps 
Out”

gražus veikalas
dalyvaujant

GLEN TRYON

Business Service .
Biznio Patarnavimas

PATENTAI, copyrighta — išradimai 
tokio* rųšies.

B. PELECHOWICŽ 
2300 W. Chicago Avė, 

Brunswick 7187

▼i-

-----O—
PLUMBINGAS. Geriausia darbas 

už žemiausia kainą. \
JOHN P. DEGNAN

6807 So. Ashland Avė.
Tel. Republic 0061

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Painting 

& Hardware Co., 
HARDWARE, PAINTS & 

WALL PAPER 
Painters & Decorators

J. S. RAMANCIONIS, savininkas 
3147 So. Halsted St. ,

Tel. Victory 7261

GENERALINIS 
KONTRAKTORIUS

Statau namus mažus ir didelius, 
'aipgi taisau senus. Permufinu j 
eitą vietą ir duodu patarimus dy- 
iai. Prirengiu morgičius ant namų.

A. KAIRJS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

Taipgi
Vitaphone Vodevilio

Aktai
Kalbanti komedija
Kalbančio* Žinios.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

10% PIGIAU UŽ VISĄ DARBĄ 
CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
ti taisome stogus visokios rųšies, 
bile kada ir bile kur. 
skaitliavimas. 
riausi darba mieste.

Dykai ap-
Mes atliekame ge- 

Kedzie 8463.

RAŠYTOJAI IR REDAKTORIAI
Literatiniai patarėjai, Knygos, 

trumpos apysakos, lekcijos, straips
niai ir pašnekesiai konstruktyviai kri
tikuojami, parašomi ant užsakymo, 
ar sutvarkymo spausdinimui; daromi 
yrimai; apgarsinimų literatūra per
tvarkoma, rankraščiai perrašomi ir 
suredaguojami.

THE LITERARY WORKSHOP, 
Suite 608,

Chicago — Clark Bldg., 
Tel. Whitehall 7976

Paskolos suteikiama 
i vier° diena 

2-RI MORGIČIAI 
3~TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame rea! estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė.
Tel. Lafavette 6738-6716
PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 

už 2 Vi nuošimčio ir lengvais išmo
kėjimais. Paskolas suteikiam j 24 
valandas. Be jokio komiso.

S. OSGOOD 
2231 West Division St. 

“Upstairs”
Telephone Armitage 1199

Skolinam Jums Pinigus 
$100 iki $2,000

Jus atmokate mažomis mėnesinė
mis mokestimis.

Mes taipjau perkame morgičirp ii 
Real Estate kontraktus.

Petrzilek Bros. 
1647 W. 47th St. 

Arti Marshfield Avė.

Miscellaneous for Sale
ĮvairusPardavimai

UŽSISAKYKIT DABAR
Garsus radium miRo run anglys; nėra 

akmenų; kaina $0.50 su pristatymu.
GOVALIS, 

Boulevard 1035

BLACK Diamond Coal & Supply 
Co., 4917 Loomis. Užsisakydami sau 
anglis šaukite Boulevard 1329.

Miscellaneous
_____________ Įvairne .

BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam vilnonius syeterius — sto
rus ir plonus, taipgi ir vilnones pan- 
čiakr-s. Parduodam pigioms Rainoms. 
Neriam sulig užsakymų naujus sve- 
terius ir taisome senus. Vilnonios 
gijos dėl nėrinių ir vilnonės, materi
jos dėl kelnių vyrams ir vaikams. 
Kviečiame atsilankyti ir jsitikrinti 
musų prekių gerumą. Atdara kas
dien ir vakarais. Taipgi sekmadie
niais nuo 9 iki 4 po pietų.

F. Selemonavičius
504 W. 33rd St. prie Normai Avc.

Tel. Victory 8486

Automobilcs
*28 Buick 5 pas. Sodan----------------------$800
’20 Paige Sodan 0 ratai----------------------$275
’29 Eš»ox Sodan _____________ -.........- $500
’27 Nash Coacb Bpeclal---------------------- $250
'29 Ford Coupe ------------------------------ $400
’28 Chrysler Sodan ............. $475
’29 — “400” Nash Sodan____________ $695

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

Furniture & Pianos
DIDŽIAUSI BARGENAI UŽ CASH

2 šmotų kandžių neliečiamas sek
lyčios setas $55.

7 šmotų riešuto valgomojo kamb. 
setas $39.

5 šmotų ąžuolinis Dinette setas 
$17.50.

5 šmotų miegamojo kamb. aut 
fitas — lova, dreseris, skrynia, 
spripgsai, matrasas — $63,

Kaurai 9 y 12 $23.50.
Atsišaukit kasdien iki 10 vai. 

vak.
Nedėliomis iki 5 vai. po piet. 

VICTOR STORAGE WAREHOUSE 
,4811 W. Lake St. 
(Tel. Columbus 0467

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo prie namų, 
esu patyrus, nesena moteris. 3948 
So. Rockwell St. Tel. Lafayette 
2812.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Antano Daračiuno, 
paeina iš Žilvičiupčs kaimo, Taujė
nų vals., Ukmergės ap. Išvažiavo i 
Ameriką apie 1909 m., bet dėl ko
kios nors priežasties pasiliko Ode
soj, Rusijoj, su vilčia vėliaus at
vykti j Ameriką, žinantieji malonė
site pranešti, skiriu $10 dovanų, 
J. Daračiunas, 5610 S. Sawyer Avė., 
Chicago, III.

JEŠKAU savo sunaus Ksavero 
Lopotto iš Panevėžio. Pirmiau gy
veno adresu 3029 W. 41 PI., Chica
go, bet virš dviejų metų neturiu 
apie jj jokios žinios. Sunkiai i.ser-j 
pu, tad norėčiau su juo susižinoti. 
Jj natj, ar apie jj ką nors žinanti 
prašau atsiliepti.

Elzbieta Lopotiene, Respublikos 
gatvė No. 83, Panevėžys, Lithuania.

REIKALINGAS Janitoriaus pa
galbininkas unijistas, nevedės. Mo
kestis, kambarys ir valgis, 5924 So. 
Francisco. Tel. Republic 2973.

t i ei p W ąn i ed— Fetnaie
_______ Darbininkių_ ________

REIKALINGA pardavėja prie dry 
goods, patyrusi, lietuvaitė. lengvos 
valandos, gera mokestis, šaukite 
Victory 3446.

hurnisheu Kuom s
LIETUVIŲ KOTELIS

Moderniškai jrengtas ir šviesus, 
arti vidurmiesčio.

švisųs kambariai nuo $2.50 iki 
$6.00 j savaite. — Kas turi karą 
gali vartot garažą.

Kambariai pavieniams ir ženo- 
tiems.

1019 W. Monroe St.
prie Morgan St. 

Chicago, 111. 
Tel. Monroe 5773.

b (M ttem
PASIRENDUOJA kampinis Storas 

sp 5 kambariais užpakaly. Fixturiai 
geri bile kokiam bizniui. Renda $35. 
Randasi Bridgeporte. šaukite po 5 
v. vak. Tel. Boulevard 0470.

Dusinės^ Ctianceb
Pardavimui Bizniyi

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
biznis. švariai užlaikomas. Gera 
proga norintiems pirkti, 732 W. 
19th St. 

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

—o-----
PARDAVIMUI bučernė ir gro- 

sernė, biznis daromas gerai. Atsi
šaukit greitai, nupirksit pigiai, nes 
išvažiuoju j Lietuvą, 4605 South 
Paulina St.

VISAI pigiai parsiduoda Cigar 
štore fixtures, elektrikinis pianas. 
Geriausias pasiulimas paims. Atsi
šaukit adresu, 5613 S. Racine Avė,

PARSIDUODA arba išsimaino 
ant nedidelio namo bučernė, gro- 
semė ir delicatessen, vieta gera, 
biznis geras, nes prie daug šapų, 
fixtures nauji. Pašaukit Roosevelt 
4738.

DIDEiLIS BARGENAS. Par
davimui greitai ir pigiai bu
černė ir grosemė. Biznis iš
dirbtas per ilgus metus, labai 
geroj visokių tautų apgyven
to] vietoj. Pirmas teisingas pa
siūlymas bus priimtas. Prie
žastis—persikeliu j biznį savo 
name. 5801 So. Carpenter st.

Exchange—-Mainai
TURIU 2 flatų Austine, po 6 kamb. 

Mainysiu ant namo priemiesty, ar ant 
gerų lotų.

HYLE & CO.
2015 Montrose Avę. Lake View 4479

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

ŽYMIAUSIOS 
VERTES

STOLTZNER STATYTI NAMAI
- MIESTE

5 kambarių mūrinė bunga- 
low; furnaso šiluma; $6,500; 
$500 cash.

6 kambarių mūrinė bunga- 
low; karštu vandeniu šildoma; 
1 karo garažas; $9,000; $1,000 
cash.

5 kambarių mūrinė bunga- 
low; karštu vandeniu šildoma; 
$8,500; $500 cash.

7 kambarių medine reziden
cija; 2 karų garažas; $8,500; 
$1,300 cash.

5 kambarių mūrinė bungaloyv; 
furnaso šiluma; $7,000; $500 
cash.

WESTMONT, ILL.
5 kambarių mūrinė bungalovv; 

furnaso šiluma; 60 pėdų lotas; 
$7,500; $500 cash.

MOUNT PROSPECT, ILL.
5 kambarių murino bunga- 

low; ispaniška; presuotų plytų 
4 puses; furnaso šiluma; tile 
stogas; 2 karų garažas; 50 pė
dų lotas; $7,500; $800 cash.

D0WNERS GROVE, ILL.
5 kambarių mūrinė bunga- 

low ir pusryčių kambarys; fur
naso šiluma; didelis lemtas; 
$9,000; $1.000 cash.

BERWYN, ILL.
5 kambarių kampihė murino 

bungalow; $8,000; $500 cash.

STOLZNER CONSTR.
COMPANY

74C3 S. Halsted St.
(tel. Triangle 8704

3825 N. Cicero Avė.
tel. Palisade 6270-1-2.

GRAŽI 0 kambarių cottare: turo. Šildo
ma, 2 karų raražaa, gatvė ir old Įmainy
tos: Portale Park, arti mokyklų ir bažny
čių: ’A bloko iki ratvekarių, $7,600, įmo
kėti $1,000.

šaukit
INDEPENDENCE 1542 

----- o-------

IŠSIMAINO bizniavas lotas, ant 
automobilio, lotas randasi Niles 
Center. Kam reikalingas geras lo
tas?

Atsišaukit pas
WM. GRITENAS,

3241 So. Halsted St., 
Tel. Victory 5056

Real Estate For Sale
Namai-Žęmė Pardavimui

3332 S. 59th Court
Naujos murinės bungalow. $8,300. 

Lotas 33x125. Ištaisyta gatvė. Na
mas 2410x45, taipgi porčiai 8x19, 5 
kambariai, miegamieji porčiai, degtų 
plytų, daug tašyto akmens, 12 colių 
sienos, karštu vandeniu šildomos, 
American radiatoriai, tile maudynės, 
lietus, ąžuolu trimuotos, dideles viš- 
kos. Žemė ištaisyta ir apsodinta. 
Šie namai randasi prie 59th Court, j 
šiaurę nuo 34 gt.

Agentas ant vietos.
QUINN BROS

Tel. Mansfield 7317

727 W. 50th Place — 5 kamb. mū
rinė bungalow, garu šildoma. Lotas 
29x125.

7551 Lincoln St. — 5 kamb. mū
rinė bungalow ,garu šildoma, Lotas 
30x125.

Moderniški namai. Visi gatvių 
assesmentai užmokėti. Buvo $8,500, 
dabar $6,950 kiekvienas, jūsų pačių 
išmokėjimo sąlygos.

FRENCH, tel. Central 4804

Paul M. Smith & Co.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės. ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortjuigc lengvomis išlygomis. Tei- 

shuras ir greitas patarnavimas.
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

---- o----
PARDAVIMUI ar mainymui ant 

farmos—13 apartmentų po 4-5 kamb. 
Kaina $58,000; morgičiaus $35,000. 
Namas geroj vietoj. 100% išrenduo- 
tas. Tikrai norima parduoti. Far
mos kaina turi būti teisinga. Prie
šais Humboldt parką ir Kedzie bul
varą. Savininkas, 3 augštas, 3211 
Beach Avė. Nereikia brokerių.

BUDAVOTOJAS
Turi paaukoti gražią didelę fran- 

euzų styliaus bungalow; 5 kamba
rių; tile stogas; 50 pėdų lotas; 3 
extra rumus galima padaryti viršuj. 
Arti N. W. vieškelio ir geležinkelio 
stoties. Kaina sumažinta nuo $11,- 
500 iki $9,500 greitam pardavimui; 
išmokėjimais.

WITTL,
32 Kenvood St., 

Palatine, III. 
------- o---------

-------- o——
“ŽYMIAUSIA VERTE”

Augštos rųšies kampinis namas arti 
Washington parko, 18 apartmentų, 
4, 5, ir 6 kamb. Grynai modemiškas, 
A-l stovyje. Rendos neša virš $12,000. 
100% išrenduotas. Tiktai pirmas mor- 
gičius. $10,000 cash reikia. Nepriim
siu mainų. Bargenas, $52500.

MR. SCHERER, COLEMAN & CO. 
4705 S. State St., Drexel 1800

N. E. KAMPAS 59 ir MAY STS.
50 pėdų gatvekariu linijos kam

pas, turintis vieno augšto narna, pa
dalinta j du Storus (vienas išrenduo
tas dėl grosemes ir bučemes per 
virš 20 metų), didelė dviejų augštų 
barnė užpakaly, 2 karų garažas iš 
šono. (Galima išrenduoti visą vietą 
už žemą rendą), Parduosiu ar mainy
siu už tiktai $15.000. Išmokėjimais.

ROSEN,
5933 S. Halsted St., 

Tel. Normai 3676

PRIVERSTAS parduoti bizniavo 
lotą ant 71-os greitu laiku. Parduo
siu už pirmą teisingą pasiūlymą. 
Visi improvementai sudėti. Kas 
norėtų gauti gerą bargeną. tuojaus 
atsišaukit.

5604 So. Paulina St. 
2 lubos

Vakarais arba nedėlioj.


