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Naujos Zinovjevo 
laiško Britų komu
nistams reveliacijos
Britų redaktorius paskelbia, 

kaip jis tą laiški}, gavęs; .Mac
Donald reikalauja pilno daly
ko ištyrimo

LONDONAS, kovo 5. — 
Thonias Marlowe, buvęs Ooily 
Mail redaktorius, laišku laik
raščiui Sunday Observer aiški
na, kaip jis įdavęs paskelbusį 
“Zinovjevo laišką’’, kuris 1925 
metais buvo darbiečių valdžios 
griuvimo priežastis. Bamsay 
MacDonald, buvęs darbiečių 
valdžios premjeras, dabar rei
kalauja, kad dalykas butų iš 
naujo ištirtas.

Iki šiol .MacDonald kaip ir 
abejojo, kad gal būt jis buvo 
kur nors nepakankamai atsar
gus, bet dėl Marlowe paskelbtų 
reveliacijų MacDonald nutarė 
reikalauti, kad butų padarytas 
pilniausias ištyrimas.

Buvęs Daily Mail redaktorius 
aiškina, jogei priekaištai, buk 
jis už laiško kopiją sumokėjęs 
£5,000 ($25,000), esą neteisin
gi. Kai vienas ištikimas drau
gas ji pai n formavęs, jogei esa
ma tokio ir tokio dokumento, 
jis tuojau telefonavęs kitam 
savo draugui, užimančiam svar
bią vietą valdžioj, prašydamas, 
kad jis atvyktų pas jį Į redak
ciją Carmelitc namuose ir su
teiktų jam to laiško kopiją.

Valdininkas prižadėjęs pada
ryti, ką galėsiąs, ir vakare at
siųsti jam Zinovjevo laiško ko- 
piję.

Marlowe, nežinodamas tikrai, 
ar jo draugas galės tą doku
mentą gauti, susižinojo dar su 
kitu draugu, irgi valdininku 
viename svarbiame valdžios de
partamente. Tojo, matyt, ma
žiau skrupulų turėta — ne pus? 
valandžiui nepraslinkus jis jau 
atvykęs su “dokumentu” kiše
nėje.

Tai yra svarbiausi Marlowe 
pareiškimų taktai.

Tautų Sąjungos Ta
ryba susirinko

GENEVA, Šveicarija, kovo 5. 
— šiandie prasidėjo keturiasde
šimt devintasis Tautų Sąjun
gos Tarybos susirinkimas, Ko
lumbijos atstovui Francisco 
Jose Urrutia pirmininkaujant.

Aviacijos nelaimė
Penki asmens užsimušė aero

planui nukritus žemėn

SAN DIEGO, Gal., kovo 5.
Vakar čia, nukritus žemėn di
deliam monoplanui, užsimušė 
penki asmens, monoplano pilo
tas Bird ir keturi jo pasažie- 
riai.

Nelaimė atsitiko, kai mono
planas grįžo atgal į aviacijos 
lauką ir, nusileisdamas žemyn, 
bandė išvengti susidūrimo su 
kitu žemyn besileidžiančiu ae
roplanu.

Rinkimų į Lenkijos 
seimą rezutatai c

laimėjo socialistai, kairiosios 
partijos ir Pilsudskio rėmė
jai; tautinės mažumos, ne
žiūrint persekiojimų, turės 
80 atstovų

VARŠAVA, kovo. 5. — Kaip 
pranešimai rodo, premjeras 
Pilsudskis bus rinkimus laimė
jęs. Naujame seime jis turbut 
turės apie 100 savo atstovų, tuo 
tarpu kaip praeitame seime jis 
teturėjo keturis. Jo priešai, 
kraštutiniai dešinieji ir cent
ro partijos, turės apie šešiasde
šimt atstovų, tuo tarpu kaip 
senajame seime jie turėjo du 
šimtu. k

Pranešimai rodo, kad rinki
muose yra laimėję socialistai ir 
valstiečių radikalai. Jie turės 
seime bent šimtą atstovų. Ko
munistai taipjau yra žymiai lai
mėję ir naujame seime turės 
apie dvidešimt jxnkias vietas. 
Tautinės mažumos, nors rinki
mų sistema jos yra nustelbtos, 
vis dėlto turės apie aštuonias
dešimt atstovų. Naujasis sei
mas susidės iš 114 atstovų.

Palyginti su aštrumais, ku
rie pasireiškė priešrinkiminėj 
kampanijoj, patys rinkimai į- 
vyko, gali sakyt, be didelių 
incidentų. Bet buvo ir neteisė
tumų. Ypač jų buvo rytinėse 
provincijose, kur valdžia pa
vartojo policijos ir kitokių 
smurto priemonių neleisti lai
mėti tautinėms mažumoms. 
Tautinių mažumų kandidatuose 
valdžia staiga ir neitkėtai sura
do įvairių eibių, dėl kurių jie 
buvo diskvalifikuojami.

Smarkios sniego audros 
Kaukazijoj

BATUMAS, Gruzija, kovo 5.,
- Kaukazijoj siaučia smarkios 

sniego audros. Telegrafo, tele
fono y* geležinkelių susisieki
mas sutrukdytas. Batume nuo 
daugybės sniego įgriuvo vienos 
kepyklos stogas ir penki Žmo
nės buvo užmušti.

Sprogimo 14 asmens už
mušti, 7 mirtinai 

sužeisti
VARŠAVA, kovo 5. —Prane

ša, kad Dzialošine, netoli nuo 
Vokietijos sienos, įvykus vie
nuose namuose sprogimui, ketu
ri asmens buvo užmušti ir sep
tyni mirtinai sužeisti. Sprogi
mas įvykęs muitinės agentams 
atvykus kratos daryti, dakangi 
namų šeimininkas buvo įtaria
mas dėl kokaino ir sacharino 
šmugeliavimo.

SMARKIOS SNIEGO AUDROS 
ŠIAURINIAME MICHIGANEJ

SAULT STE. MARIE, Mich., 
kovo 5. — šiaurinėj Michigano 
daly vakar ir užvakar siautė 
didelės sniego audros, sutruk- 
džiusios visokį susisiekimą ke
liais. Kai kurie traukiniai ke
lionėje nuklimpo pušniuose.

George Allen Chisholm, ka
nadietis, didžiojo karo vetera
nas, prigirdęs du savo sunu 
Indiana Harbor kanale, bus at
gabentas į Crown Point kalėji
mų.

Caraitė Anastazija 
buvus sušaudyta

Bolševikų komisaras, egzekuci
jos dalyvis, sakosi pats ma
tęs jos sušaudytą, negyvą 
kūną

MASKVA, kovo 5. — “Bu
vusio Rusijos caro Nikalojaus 
duktė Anastazija yra senai ne
gyva. Ji buvo nušauta 45 galib- 
ro vokiečių armijos revolveriu, 
kurį aš tebeturiu. Keturi as
mens matė jos negyvą [tuną ir 
žino, kad ji buvo palaidota ne
toli nuo Ękaterinburgo, dabar 
Sverdlovsku vadinamo.

“Stebuklinga čia ne tai, kad 
! caro duktė galėjo pabėgti, bet 
tai, kad yra tiek daug šiaip in
teligentingų žmonių, kurie tiki, 
kad madam čaikovska, viešinti 
dabar Amerikoje, esantį. Anas
tazija. Aš pats pasirašiau jos 
mirties nuosprendį ir mačiau 
tą nuosprendį įvykdant.”

Šitaip pasakė Chicagos He- 
rald and Examiner korespon
dentui, Edsvardui C. l)russ’uiA 
asmuo, kuris pats dalyvavp bu
vusio caro ir jo šeimos narių 
egzekucijoje. Jis yra Fiodor 
Fibdorovič Siromolotov, buvęs 
miško pirklys ir milionierius, 
kuris visą savo turtą 1917 me 
tais atidavė sovietų valdžiai ir 
kuris dabar yra valstybės miš
ko trusto komisijos pirminin
kas, dirbąs už 250 rublių algos 
mėnesiui.

Kai 1918 metų pavasarį Ro
manovai [caro šeima] buvo iš
tremti, Siromolotovas buvo 
tuomet Uralo krašto komunis
tų partijos vykdomojo komi
teto pirmininkas. Keturių ko
miteto narių jis buvo pirmas, 
pasirašęs įsakymą nužudyti ca
rą ir jo šeimą.

Kitų trijų to komitete* narių 
vienas mirė, antras, Piotr Voi- 
kov, buvo Varšuvoj nužudytas, 
o trečias, Bieloborodov, dabar 
yra ištremtas, kaip Trockio ša
lininkas.

Siromolotovas sako, kad po
nios čaikovskos pasakojimas, 
buk durtuvu buvęs sutriuškin
tas jos žandas, esąs gryniausias 
prasimanymas, kadangi egze
kucijoj niekas nė jokių durtu
vų nevartojęs. Visa caro šeima 
buvus iššaudyta revolveriais. 
Komiteto nariai matę visų jų 
kimus ir gydytojas, apžiūrėjęs 
juos, pripažinęs nebegyvus.

Rusiia turi arti 147 mi- 
lionų gyventojų

MASKVA, kovo 5. — Laik
raščio Izviestija pranešimu, So
vietų Sąjungos gyventojų skai
čius, einant praeitų metų su
skaitomu, siekia 146,989,000. 
Moterų yra penkiais milionais 
daugiau ne kaip vyrų.

BERLYNAS, kovo 5. — Poli
cijos pranešimu, Berlyno mie
ste gyvena 132,273 svetimšalių, 
jų tarpe daugiausiai rusų. A- 
merikiečių yra 2,798.
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PIRMYN naujas Nr. 7 
tik ką iš Vilniaus atėjo. Ga
lima gauti Naujienose. Kai
na 10 centų.

Town of Lake apielinkėje; 
p-nia Eleanor Beiner, 4603 So. 
Hermitage avė., pagimdė kūdi
kį, kaip išrodė, negyvą. Dr. 
Biežis betgi pastebėjo lig kad 
kūdikis kvėpuotų. Pradėta dar
bas, kad iššaukti kvėpavimą. 
Pagalios pašaukta ugnegeslai, 
kurie darbavos per 10 valandų. 
Visos pastangos tečiau nuėjo 
veltui. Iššaukti gyvybė kūdi
kyje nepavyko.

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

Veikiausiai bus gražu ir tru
putį šilčiau; vidutiniškas mai- 
nąsis vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 10A ir 22° F.

šiandie saulė teka 6:13, lei
džiasi 5:45. Mėnuo teka 0:04 
vakaro.
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Krutamųjų paveikslų žvaigždė Mary Astor
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Tibeto vyrai kelia maištą: reikalauja 
lygių teisių su moterimis r

Tibetas — Centralinėje Azijoj, Kinų pietų vakaruose — yra 
bene vienintelis pasauly kraštas, kur moterys yra vieš

pačiai, o vyrai — jų vergai

PARYŽIUS, kovo 5. — Bent 
vienas yra pasauly kraštas, kur 
moterys turi didesnių teisių ir 
privilegijų, ne kad vyrai. Ta
sai kraštas yra Tibetas. Tečiau 
kaip praneša iš Pekino, dabar 
jau ir Tilielo vyrai ima reika
lauti sau teisių. Taip, vienoje 
proviniijoje, Eaečuaue, vyrai, 
susiorganizavę sąjungon, skai
čium 500 galvų, nužy
giavo j šventąjį Lasos miestą 
ir pareikalavo, kad valdžia pri
pažintų vyrų teises.

Vyrų “maišto” vėliavą pir
mas pakelė praeito spalio mė
nesį vienas kailių prekiautojas, 
vardu Amuki.

T ibete moteriškė turi beveik 
neribotos galios. Ji yra vieš
pats ir despotas. Vyrai jai, tai 
tik žaislai. Nori, ji juos gali 
laikyt; nenori, meta ii1 guja 
laukan. O pamesti vyrai yra 
laikomi draugijos atmatomis. 
Kiekviena moteriške turi turėt 
mažiausiai tris vyrus ir vieną 
bonzą — budistų kunigų.

Visi vyrai, išskiriant vieną 
labiausiai mylimą, turi dirbti 
savo pačiai. Minėtas Amuki ne
buvo pačios pats mylimasis. 
Per dešimt metų jis dirbo ir, 
ką uždirbdamas, visą atiduoda
vo pačiai. Jo darbas buvo to
kios rųšies, kad jam tekdavo 
keliauti tolimas keliones, ir na
mo parvykdavo tik kartą per 
dvejus metus. Bet per tas ke 
liones jis susitikdavo su keis
tais žmonėmis ir pastebėjo, 
kad tarp jų vyrai nebuvo taip 
moterų pavergti; kai kur jis 
dagi pastebėjo, kad tikrieji 
šeimininkai yra vyrai, ir ne jie 
moterų klauso, bet moterys tu
ri klausyt vyrų.

Amuki nutarė tapti vyrų 
išvaduotoju savo krašte. Su
rinko keletą pritarėjų ir ėmė 
įvairiuose nuėstuose organizuot 
nepriklausomas sąjungas. Pa
galiau, surinkę savo jogas, jie 
žygiavo į Lasą, nešdami prieky 
milžinišką iškabą su antraš
čių: "Streikuojantieji Tibeto 
vyrai.”

Toje žygiuotėje j Lasą, strei
kuojantieji vyrai pakeliui dali
no lapelius, kuriuose buvo iš

dėstytos jų pažvalgos į šeimy
ninį gyvenimą, į vyrų padėtį ir 
į reikalą vyrams iš tos padėties 
išsivaduoti. Ir kur “streikinin
kai” pradėjo, daugelis Tibeto 
moterų beliko su vienu, ar 
bent dviem vjrais.

Atžygiavę į Lasą, vyrai mal
davo lamas [budistų kunigus], 
kurie turi labai didelės įtakos, 
įsidėti jiems laimėti savo tei
ses. Lamos, dėdamies užjaučiu 
Amuki ir jo sekėjams, slaptai 
ragino moterų vadus pavartoki 
priemonių prieš streikininkus 
ir jų streiką sulaužyti. Bet 
jau buvo per vėlu. Vyrų skai
čius buvo didesnis, ne kaip 
moterų, ir jie buvo geriau or
ganizuoti.

Pagaliau, Amuki apeliavo į 
Tibeto valdžią, reikalaudamas 
griežtų reformų, ir paskelbė 
šitokį manifestą:

“Tėvai ir broliai!
“Per daug metų mes buvome 

moterų pavergti. Jos žiuri į 
mus* kaip į galvijus ir arklius. 
Pati yra aprūpinta daugeliu 
vyrų. Jei jie jai nepatinka, ji 
meta juos. Vyrai negali joms 
pasipriešinti. štai, kaip mes 
esame moterų paniekinti!

“Moteriškei esant viešpačiu, 
mes dirbame jai dieną ir nak
tį. Jei mes neturime pelningo 
darbo, pati mus pameta ir iš
veja. Tai, koki esame vergai!

“Pačios gali vėl tekėti už vy
rų, bet jei musų pati miršta, 
mes priversti likti našliais. Da
gi jei sužadėtine miršta prieš 
vedimų, jaunikis nebegali vesti 
kitos. Štai dėl ko tiek daug vy
rų yra našlių. Ar mes, vyrai, 
septynių pėdų didumo, tylėdami 
kęsim© šitokią gėdą?”

Streikininkai reikalavo, kad 
valdžia pripažintų jų sąjungą, 
kaip organizaciją, atstovaujan
čią Tibeto vyrams; kad kiek
vienai moteriškei butų leista 
vesti tik vienas vyras; kad pa
čiai ar vyrui mirus, likusiam 
našliui ar našlei butų leisti’ 
vesti kitą; kad Jai pąti Sulaužo 
moterystės prižadus, vyras tu
rėtų teisės daryti tą pątį, įr 
kad vyras turėtų tokį pat pri
pažinimą, kaip ir moteris.

šeši vaikai žuvo 
farmos gaisre

FIFE LAKE, Saskatchewan, 
kovo 5. — Devynias mylias 
nuo čia gaisras sunaikino vie
nos farmos trobas, kurių lieps
nose žuvo šeši farmos savinin
ko, Jorn Deschenes, vaikai. Tė
vas, bandydamas vaikus iš ug
nies išgelbėti, patsai mažne žu
vo.

Nori išmest iš namų 
300 angliakasių 

šeimynų
COLUMBUS, Ohio, kovo 5. 

— Kelios Belmont, Jefferson ir 
Harrison kalinčių anglies ka
syklų kompanijos, jų tarpe 
Clarkson Coal Mining Co., War- 
ner Colliery Co., Boomer Coal 
and Coke Co. ii* VVheeling and 
Lake Erie Coal Mining Co., 
kreipėsi j United States Distrik- 
to teismą reikalaudamos leidi
mo išmesti laukan daugiau 
kaip tris šimtus streikuojančių 
angliakasių šeimų, gyvenančių 
tų kompanijų pastatytuose 
angliakasiams nameliuose.

Kompanijos sako, kad tie 
namai esą reikalingi kitiems 
angliakasiams, kurie norį dirbti 
kasyklose streikininkų vietoje.

“Sauso” kongresmano 
sūnūs areštuotas už 

girtybę 
a______

. WASHINGT()NAS, kovo 5.
Policija vakar areštavo Pau

lą ’ K vale, Minnesotos kongresu 
mano O. J. Klave sūnų, kaltina
mą, kad girtas važinėja auto
mobiliu.

Areštuotojo tėvas, kongres- 
manas Kvale, yra žinomas pro- 
hibicininkų vaitas, kurs giriasi, 
kad jis esąs “sausesnis” už patį 
Volsteadą, prohibicijos įstatymo 
tėvą.

Traukinys užmušė far- 
merj, tur būt lietuvį
NEW YOKKAS, kovo 5. — 

Netoli nuo Jamesporto 1-ong 
Islando geležinkelio traukinys 
užgavo A<|uebogue taimerio 
Felikso Janalavvicz’iaus (gal 
Jonelevičiaus ar Janulevi- 
čiaus?) vežimą. Vežimas buvo 
sudaužytas, pats Janalavičius 
užmuštas, bet dvejetas arklių 
išliko sveiki.

Kinai prašo Šancha
jų padaryt neitra- 

line zona
ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 5.

Šanchajaus kiniečių pirkliai 
prašo Nankino nacionalistų 
valdžią, kuri dabar kontroliuo
ja Šanchajų, kad Šanchajaus 
sritį ji paskelbtų neitraline zo
na, kurios įvairių tarp savęs 
kovojančių fakcijų karo veiks
mai neturi liesti.

Pirkliai mano, kad, atsižvel
giant į svarbius prekybinius 
Šanchajaus interesus, miestas ir 
apygarda turėtų būt apdrausti 
nuo kariuomenių veiksmų.

Penna angliakasiai 
atmetė “taiką”

Kasyklų kompanija vaitoja kla
stą: spaudoj skęlbia viena, o 
streikininkams siūlo ka kita c

PITTSTON, Pa., kovo 5. — 
United Mine Workers unijos 
nariai savo mitinge, kuriame 
dalyvavo daugiau kaip tūkstan
tis angliakasių, atmetė Pennsyl- 
vania Coal kompanijos pasiūly
mą taikytis ir pradėti darbą jos 
kasyklose No. 6.

Angliakasiai pasiūlymą at
metė dėl to, kad tai nebuvo 
tas pats taikymos planas, kurs 
buvo unijos vadų sutartas su 
kompanija ir laikraščiuose pa
skelbtas. Spaudoj buvo paskelb
ta vienaip, o angliakasiams 
pasiūlyta kas kita.

CdHfornija išleis vieš
keliams $47,169,512

3ACRAMENTO, Cal., kovo 5.
Californijos vyriausybė asi

gnavo $47,169,512 valstijos 
vieškelių statybai. Ta suma 
skiriama šiems ir ateinantiems 
metams.

[Seipel reikalauja Mus- 
solini kalbos teksto

VIENA, Austrija, kovo 5.— 
Austrų kancleris Seipel paprašė 
iš Romos atsiųsti jam steno- 
grafinį diktatoriaus Mussolinio 
kalbos Tiroliaus klausimu pra
nešimą.

Egipto premjeras 
rezignavo

65 žmonės sužeisti fut
bolo stadionui sulužus

BUDAPEŠTAS, Vengrija, ko
vo 5. Futbolo žaislų lauke 
vakar sulužo dvi stadiono da
lys, ir šešiasdešimt penki žiū
rėtojų buvo sužeisti.

KAIRAS, Egiptas, kovo 5. — 
Atsistatydino premjeras Sar- 
vat Paša. Karalius Faudas pa
prašė jį savo rezignaciją atsi
imti.

Franci jos Ispanijos sutartis

MOTERIŠKĖ SUDEGĖ NAMŲ 
GAISRE

PARYŽIUS, kovo 4.— Fran- 
cija ir Ispanija valęar pasirašė 
sutartį dėl Tanžiro.

ANNA, 111., kovo 5. —Gais
re, kuris vakar netoli nuo Čia 
sunaikino jos namus, žuvo pa
ti šeimininkė, Flora Axley. Ji 
buvo viena namie. Gaisrui ki
lus, ji bandė gelbėti mantą ir, 
keletą daiktų buvo išnešus. 
Grįžus vėl į degančius namus 
daugiau išnešti, ji nualpo ir li
ko ugny.

.......1 11 11 "h «■*

Jau $33,000 atgauta iš bandi
tų, apiplėšusių pirm savaites 
laiko Grand Trunk traukinį 
Evcrgreen parko stotyje. Dąr 
nesugauta dveji plėšikų: Vir- 
geį Listinger ir William Jack- j 
šou. Ui įteikimą policijos raa-l 
kospą šių dviejų žmonių pa
skirtą dvi dovanos po $2*000 
už kiekvieną. j

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

Virš šimtas “Naujienų0 
kontestantų veikia pox 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek* 
tusi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausiaš dovanas.



[KORESPONDENCIJOS
| kad jis nevažiuos į stubą atlai
kyti pamaldas. Tokis kunigo 
pareiškimas moteries visai ne
nugąsdino. Ji tik atsikreipė 
prie kun. džiakono ir tasis įsa-

Scottville, Mich.
Iš lietuviu ūkininkų veikimo

šiame1 Mason paviete yra di
džiausia lietuvių ūkininkų ko
lonija. Pečiaus yra sunku pa
tilti, kiek ištikrųjų čia lietu
vių ūkininkų yra, nes kasmet 
skaičius lietuvių ūkininkų žy
miai didėja. Kiekvienas ūkinin
kų turi savo automobilį, jei 
tik gali jį valdyti. Yra ir trys 
ar keturios draugijos, šv. An
tano draugija ,turi savo svetai
nę ir gerai gyvuoja. Vasario 
26 d. įvyko Lietuvių Ūkininkų 
draugijos susirinkimas. Iš val
dybos raportų pasirodė, kad 
draugija gerai gyvuoja; turi 71 
narį ir ižde pinigų turi virš 
$950.

Liet. Ūkininkų l>raugija bu
vo surengusi gražų vakarų va
sario 16 d. paminėti 10 metų 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuves. Bet mažai narių te- 
atsilankė — daugiausia buvo 
svetimtaučiai. Aš negaliu su
prasti, kodėl nariai nesilanko į 
draugijos vakarus ir susirinki
mus. Kaip į vakarus, taip ir 
į susirinkimus tik mažuma na
rių tesilanko, o tai yra dide
lis apsileidimas.

Pereitų susirinkimų draugi
ja nutarė surengti gegužės 1 
d. gražų vakarų. Bus paimta 
gera muzika ir kartu su viso 
pasaulio darbininkais švęsime 
šių tarptautinę darbininkų šven
tę. Butų gerai gauti lietuvį ir 

9 anglų kalbėtojus. Įžangos bus 
imama 50c. Bet draugijos na
rys, kuris neatsilankys į šį va
karą tuijės mokėti $1 pabau
dos. Aš nuo savęs kviečiu į 
šį vakarą ir miestiečius, kad 
ir jie atvyktų ir susipažintų 
su lietuviais farmeriais, jų gy
venimu ir taipjau pakvėpuotų 
tyru oru.

Mes turim ir savo “Naujie
nų” kontestanta — d. G-crybą? 
Jis ir naktimis nemiega,* bet 
važinėjasi pas ūkininkus ir už
rašinėja “Naujienas”. Linkime 
jam geriausio pasisekimo: už
rašyti daug “Naujienų” ir lai
mėti gražią dovanų. O ir mums 
bus geriau. Kuo daugiau “Nau
jienų“ jis užrašys, tuo dau
giau bus “Naujienų“ skaityto
jų, o tada bus ir daugiau ži
nių iš musų kolonijos, apie mu
sų, ūkininkų, veikimų.

— Phillips.

Baltimore Md.
Komunistų prakalbos

Apie savaitę laiko tam atgal 
pasklido lapeliai, kuriuose buvo 
parašyta, kad 27 d. vasafto 
kalbės “drg. P. žalpis”, iš Chi-Į 
cagos. Manau sau, eisiu pa
klausyti, nes tai negirdėtas ir. 
nematytas asmuo ir da iš gar
sios Chicagos, į kurą ir aš ma
nau kada nors pakliut ir savo
mis akimis pamatyti tas visas 
lietuviškas garsenybes ir gro
žybes.

Atvykęs į svetainę, apžval- 
giau akimis, pamačiau, kad 
žmonių susirinkę nedaug, žiū
riu, kokia tai keista esybė: vei
do fizionomija panaši labai į tą 
paveikslą, kurį mes esame tan
kiai matę ant šventos Veroni
kos skarutės. Pažvelgus aky
liau į visą stovylą, nusistebė
jau, kad negaliu suprasti to 
keisto Chicagos sutvėrimo, — 
kupra atgręšta į pryšakį, o krū
tinė į užpakalį; galva, kaime
lius, kaklaraišis ir surdutas už
dėta ir gi atžagariai. Ir tu, 
žmogus, suprask keistybes v tų 
chicagiečių, kad negali atskirti, 
kur priekis, o kur užpakalis. 
Bet, ką čia charaktenzuot ki
tus,—juk mes visi nebeesame 
taip “sufiksinti” kaip kad no
rėtume kad butume, ypatingai 
panelės ir moterys tuo visuomet 
guodžiasi, ir negali save taip 
“pafiksint”, kaip kad jos norė-
tų save matj ti. lauktų is jo jokios malones i|’

Keistumas tame, kad tas 
keistas žmogus, keistai ir kal
bėjo; taip sakant, užpakaliniai 
dalykai buvo pasakyta prieša
ky, priešakiniai—užpakaly, taip 
kad publika susirinkus negalė
jo suprasti tokios keistos “pil- 
vasopijos” ir netekus kantrumo 
spruko pro duris. Kalbėjo apie 
viską, bet apie nieką nieko ne
pasakė. Gavo velnių visi, tik 
gerai, kad čia jie nebuvo, tai 
nieko* negirdėjo ir neįsižeidė 
tuo kas buvo pasakyta. Aukų 

^surinkta tik tuzinas dolerių, 
vadinasi biznis prastas, kas ne
daro smagumo visiems komu
nistams.—Rep. Pipiras.

So. Omaha, Nebr.
Makliorio darbai

“Naujienose” jau buvo rašy
ta, kad švento Antano draugija 
savo susirinkime nutarė parei
kalauti, kad kunigas J. Mikuls
kis sekmadieniais nesakytų an
gliškų pamokslų ir kad savo 
pamoksluose nevartotų jokių 
keiksmažodžių. Draugija tuo
jau parašė laišką ir pasiuntė 
kun. Mikulskiui. Kunigui Mi
kulskiui gavus tokį laišką kin
kos sudrebėjo ir sekamą sek
madienį jis jokio pamokslo ne
sakė: reiškia, kun. Mikulskis 
sustreikavo.

Tas kunigo streikas tečiaus 
tęsėsi tik dvi savaites. Dabar 
jis vėl sako angliškus pamoks
lus, o keiksmažodžius vartoja 
dar liauriaus, negu pirma. Vai
kus gi jis mokina poterių ir 
katekizmo anglų kalboje. Reiš
kia, •’etuvių vaikai nemoka ir 
nemokės nė poterių lietuvių 
kalboje. Štai tau ir “patriotas”! 
Ir dagi smetoninis.

Nesenai po sunkios ligos, nuo 
džiovos, pavieto ligoninėj pasi
mirė Lietuvių Ligos Pašelpinės 
Draugijos narys Vincentas Jac
kevičius. Del tos priežasties 
L. L. P. draugija vasario 17 d. 
laikė nepaprastą susirinkimą.

Pirmininkas P. Kerdaikis 
atidaręs susirinkimą ir paaiški
nęs jo tikslų pranešė, kad kun. 
Mikulskis straksėdamas šaukia, 
jog L. L. P. draugijos narių 
neleis į bažnyčią su šarfomis 
ir jeigu jie norį įeiti į bažny
čią, tai turį sartas nusiimti. 
Tas pirmininko pranešimas vi
sus narius uždegė ir kilo karš
tos diskusijos. Visi kaip vie
nas ėmė atakuoti tą dangaus 
agentą, kad jis negali musų 
draugijos vadinti pagoniška ir 
negali taip nesąžiningai su jo 
elgtis.

Pirmininkas paklausė velio
nio moteries, ar ji eina išvien 
su draugijos nariais, ar su ku
nigu Mikulskiu. Moteris tvirtai 
ir nedvejojančiai atsakė, kad ji 
eina .su visais draugijos nariais, 
tečiaus norėtų, kad jos vyras 
butų palaidotas su bažnytinė
mis pamaldomis. Tečiaus jei to 
nebūtų galima padaryti, tai 
prašo draugijos narių suteikti 
jos vyrui paskutinį patarnavi
mą.

Susirinkimas nutaria eiti į 
bažnyčią, bet ne vienas neturi 
nusiimti šarfą ir į bažnyčią tu
ri eiti su šarfomis. Taipjau 
nutarta nupirkti vainiką ir su
dėti ant velionio kapo. Išren
kama ir 6 vyrai karstą nešti. 
Be to nutariama, kad visi na
riai ant rytojaus turi susirink
ti prie Armoškos svetainės, o 
jei kuris neateitų ir nedalyvau
tų laidotuvėse, tas užsimokės 
$1 pabaudos. Tuo susirinkimas 
ir užsibaigia.

Po susirinkimo vienas jaučių 
nešėjas skubiai nubėgo pas 
dangaus agentą ir pranešė 
draugijos nutarimus. Draugijos 
agentas tuoju ils pašaukė telefo
nu velionio moterį ir jai pra
nešė, kad jei ji pasidavė L. L. 
P. d r-jos globai, tai kad ne-

kė kun. Mikulskiui, kad velio
nis butų palaidotas su bažnyti
nėmis apeigomis.

L. L. P. draugijos nariai kaip 
8 vai. ryte susirinko J. Armoš- 
kos svetainėj. Po vardošaukio, 
visi išsieiliavę nuėjo į velionio 
bakūžę.. Ten iš velionio mote
ries sužinojo, kad kunigos į na
mus nevažiuoja, bet tik bažny
čioj laikys pamaldas už velio
nio sielų.

Grabnešiai paėmė karstą neš
ti į bažnyčią, o visi šermenų da
lyviai tvarkingoj liūdnoj eise
noj sekė paskui karstą. Besiar
tindami prie bažnyčios užgirdo
me ir graudų varpų gaudimų. 
Bažnyčios tarpdury mus pasi
tiko kunigas baltuose marški
niuose ir rūsčiai pareiškė, kad 
visi turime šarfaą nusiimti, tik 
tada busią galima eiti į baž
nyčią. Viena iš dalyvių trum- 
]>ai, bet griežtai pareiškė, kad 
jei kunigas nori, tai tegul lai
ko pamaldas, o jei ne, tai visi 
einam atgal. Kunigas perpyko 
ir ėmė ne savo balsu šaukti, o 
rankos ėmė taip drebėti, kad 
nė knygos su kropylu neįstengė 
nelaikyti. Kunigui kažką be
šūkaujant (ką jis šūkauja, su
prasti negalima buvo), mes su
ėjom į bažnyčią ir prasidėjo pa
maldos. Po pamaldų pradėjo 
kunigas pamokslą, bet ne apie 
velionį, apie ką jis ir turėjo 
kalbėti, nes už tą ir pinigus 
paėmė, tik apie L. L. P. drau 
giją. Jis jų visaip “garbino”, 
tik tuos jo “komplimentus” 
draugijai gal visai nedaugelis 
tesuprato, nes tas lenkbernis 
mažai lietuviškai moka ir kal
ba kokiuo tai anglišku-lenkišku- 
lietuvišku žargonu.

Mat tas lenkiškas' (lietuvių 
parapijoj) dangaus agentas no
ri nuvesti L. L. P. draugiją į 
savo Romos gardą. Bet visi 
117 narių laikosi vienybės ir so
lidarumo ir kunigui nepasiduo
da, išėmus dvejetą jo pastum
dėliu kurie betgi nieko nereiš
kia. Del tų dviejų pastumdėlių 
dangaus agentas neatsisės 
draugijai ant sprando ir nega
lės čiulpti sau dolerių iš jos 
iždo. Proletaras.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6 tūbų, Vienas Dial, A. C. setas, 
gražus satin užbaigimas. Turi la
bai stiprų balsą. Groja tiesiai nuo 
elektros jėgos. Mažiau tūbų .... $88

Nereikia baterių 
arba baterių pavaduotojų

TAI PUIKUMAS Radio Pasaulyje! 
Visas elektrinis priimtuvas — kai
nuoja daug mažiau negu Radio se
tai. Tai yra Geras Radio! Atwa- 
ter Kent tą garantuoja — mes irgi 

\garantuojame Geriausiai ATSI- 
LANKYK1T ŠIANDIE — nes skai
čius yra aprubežtuota^

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.
3621-25 S. Haisted St.

NAUJIENOS, Chicago, m.
J- ■ .......................* llia i------- <J!_. . ■ ___WIII H ....IJII-----------------
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CHICAGO STA1TONS TODAY
TVESDAY

770k—389m.
I— Dance program; pianist
5— Organ concert
6— Orchestra; tenor; cnsemble
7— Musical coniedy hits; orchestra; 

organ
8— Pianist; malė ijUartet
9— Orchestra; organ
10— 12—Dance program; pianist; 

songs
«20k—WJJD-WEBH—366m.

10 a. m.—News digest; household 
institute

II— Woman’s p r ogiai m
12—Farm taik; studio program
1— Program
2— Children’s program
3— Piano reverie; string trio; talk
I— Children’s program
5— Children’s club 
0-—Voters Service
7— Trio; New York program
8— Children’s program
9— News; time; studio program
11— 1—Studio program

870k—WLS—345m.
9 a. m.—News; time signals; que$- 

tlon box
9:30—Opening board of trade (Ser

vice repeated every balf hour to 
1:30).

9:35—Live stock market 
10:35—Farm talk
11:30—Live stock market; pianist; 

time
12— Weather; organ; live stock 

market; talk
1:25—Board of trade elose
2:30—Homemakers’ hou; lųusic; 

taiks
5:15—Sports; organ; time signals
6— Markets; sports; weather
7— Scrapbook; Etude hour

980k—WIBO—306 m.
2:30—Shut-in program
7— Sports; trio; songs
8— Songs recital; trio
10— 1—“Order of Saps”

980k—WHT—30«m.
10 a. m.—Woman’s hour program; 

music
II— Contralto; pianist; taiks
12—Orgas; farm news; market; 

weather
1—String trio; pianist; sports; play 
ti—Sports; organ program

8:30—Wcather; pianist; songs; 
quartet

11— Your Hour league
104k—WENR-WBCN—288m.

11 a. m.—Home Service
12— Concert; vocal seleetions;

pianist
1— Classical; organ and artists
2— Popular program; orchestra; 

songs
5—Classical; organ and artists
(i—Din nėr music; orchestra and 

organ
7— Popular hour; orchestra; vocal
8— Classical; vocal; viulinist; songs; 

pianist
9:30—Orchestra; ųuartet; fcaturc 

songs z
STATIONS OUTSIDE CHICAGO

Evening Programa
8—WEAF (610), New York—No

ve lt y to WGN
8—WJZ (660), New York—“Souve- 

nir” to KYW
8—WPG (1100), Atlantic/City —

Trio •
8—• WSOE (1110), Milwaukce—Clas- 

sic hour
■8:30—KOA (920), Denver—Farm
I ouestion box
8:30—W J Z (660), New York—Tor- 

rid Tots to KYW
8:30—WTMJ (1020), Milwaukee — 

Entertainers

Batery setų
MES IŠMAINOME | ELEKTRI

NI KETA. SETAS TIK

515
Atveskite mums savo seną batte; 
ry setą, mes išmainysime jį į 
elektrinį setą ir jis gaus jėgą nė
šiai iš elektrinės liampos, tiktai 
už $15. Mes vartojame

ARCTURUS A. C. TUBUS
Arcturus Radio

Service Co., 
701 S. Wells St.

Harrison 8233

T—CNRA (930), Monoton—Conoert
9—KTHS (780), Hot Springs—Con

cert
9—-WADC (1260), Akron—Band
9—WEAF (610), New York—Auc- 

tion bridge to WGN
9—WJR (680), Detroit—Red Apple 

club
9:30—K YM (570), Chicago—Arm- 

and Girls
9:30—WCCO (740), St. Paul—Art

ists
9:30—WEAF (610), New York — 

Orchestra
9:30—WSM (890), Nashville—Tenor 
):30—WSAI (830), Cincinnatl — 

Sextet
9:30—WWJ (850), Detroit — Or

chestra
1:45— CNRV (1030), Vancouver — 

Organ

Šalčiai, kurie 
išsivysto į 

pneumonią
Pastovus kosulys ir šaltis tankia; 

privčda prie pavojingos bėdos. 
Jus galit juos sustabdyt dabar su 
Crcomulsion, sušvelnintas kreozo
tas, kuris yra priimnas vartoti. Creo- 
mulsion yra naujas medikališkas 
išradimas ir jis veikia padvigubintu- 
greitumu; jis palengvina ir gydo 
liga apimta odą ir sulaiko gemalų 
augimą.

Is visų žinomų vaistų, kreozotą 
pripažįsta medicinos autoritetai, 
kaipo vieną is geriausių vaistų gy
dymui pastovaus kosulio, šalčio ir 
kitokių gerklės nesveikumų. Creo- 
mulsion turi dar kitų gydančių ele
mentų apart kreozoto, kurie paleng
vina ir gydo užnuodytą plėvę ir 
sustabdo irritaciją ir uždėgimą. 
Kolei kreozotas pasiekia skilvi jis 
susigeria i kraują ir tuomi sustabdo 
gemalų augimą.

Crcomulsion yra užtikrintas pa
sekmingam gydymui pastovaus ko
sulio, šalčio, ir visokių gerklės 1 gų 
kitokiose formose, turinčių bendrą 
veikimą su kvėpavimu. Jis yra labai 
geras dcl sutvirtinimo visos siste
mos po blogo šalčio ar ‘‘flu.” Pi
nigus sugrąžiname jeigu jūsų šalčio 
ar kosulio nepalengvintų vartojant 
jį taip, kaip nurodyta. Klauskit pas 
jūsų aptiekorių. Crcomulsion Com- 
pany, Atlanta, Ga. (apg)

Antradienis, kovo 6, 1928

JOS. F. BUDRIK
Muzikos Krautuvė

Dabar .stebėtinai žemos kainas 
ant aukštos rųšies

PIANŲ, RADIO, 
PHONOGRAFŲ

Grojiklis Pianas, labai gra
žus su visu įrengimu už $219

Baldwin, Hamilton, Maho- 
gany grojiklis pianas .... $185

Kimball VValnut Grojiklis
Pianas už ...................... $295

Atwater Kent model 37-A
C. Electric, setas už ..... $88

Freshman AC. 6 tūbų už .. $98 
Radiola 17 už ..................  $125
Spartan .............................. $110 
Diamond T eleetrie už ..... $95

S>onora-Brunswick Phonografai 
su Radio krūvoje 1928 mo

deliai. Kainos žemiausios.
Lengvi Išmokėjimai.

' Krautuvė atdara vakarais ir 
' nedėliomis iki 2 vai. po pietų.

i Jos. F. Sudrik (Ine.)
3417-21 So. Halsted St. 

CHICAGO
Tel. Boulevard 4705

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
'pAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jo£ kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerinc dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekorių. 
Lambert Pharmacal Co., Saint 
Lobis, U. S. A.

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Largc k ube
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CHICAGOS! 
ŽINIOS

Tarp Chicagos 
Lietuvių

George Allen Cishalm, 85 me
tų, kanadietis, didžiojo karo ve
teranas, prisipažino prigirdęs 
dp savo sunu — Jurgį, 9 metų, 
ir Edgavą — 7 metų. Jis pri
rišęs prie jų geležies šmotus ir 
įstūmęs vadenin. Cisholm šako
ki nužudęs savo sūnūs . todėl, 
kad to prašiusi p-ia Helen Unv- 
rence, su kuria jis gyvenęs. 
Vaikų lavonai ištraukta iš ka
nalo Indiana Harbore.

Suknių siuvėjos
> džiaugiasi

Vakar lietuvės, suknių siu
vėjos, gavo tiek užsakymų, kad 
kiekviena iš jų reikalauja po 
kėlės darbininkes. Mat, visi už
sakymai turi būt išpildyti iki 
kovo 11 d. Reporteris, sužinojo 
apie tokj nepaprastą darbinin
kių reikalavimą išsiuntė savo 
pagelbininką ištirti priežastį.

Faustas ir musų 
Šimkus

------------------- y

Tai kaip ir koks stebuklas, kad 
lietuviai ir lietuvių kalboje 
galėjo taip puikiai sudainuo
ti vieną gražiausių operų — 
Faustą!

* « *

Prisaikintųjų teismas Otta- 
woje, III., rado kaltu esant Hi- 
ramą Reed’ą tuo, kad jis iš
sprogdinęs vietos mokyklą tiks
lu nužudyti mokytoją, p-lę Jolą 
Brandford, jo sužiedotinę.

o W d

Jokūbas Stanford, 36 metų 
amžiaus, teismo pripažintas 
nusikaltęs tuo, kad išžagino 9

Pasirodo, kad visos moterys 
ir merginos rengiasi nedėlioj 

įvažiuoti į “Naujienų” Metinį 
Koncertą. Esą, “Naujienų” kon
certai būna skaitlingiausi iš 
visą lietuvių koncertų Cbicago- 
je, o gal ir visame pasauly, 
rengiamų, čia sutiksi visus sa
vo pažįstamus, kurių niekur ki- 

t tu r susitikti negalima. Pro- 
| gramus irgi niekas negali to-

metų mergaitę, tapo pasiųstas 
kalėjimai! 99 metams.

North C.liicagoje jiereitą šeš
tadienį Stepas Skiskove nušovė 
14 metų mergaitę. Stepaniją 
Naruševičiūtę, o paskui pats 
nusišovė. Sakoma, kad ši dvi
guba galvažudybė padaryta to
dėl, jog mergina nesutikusi iš
tekėti už Stepo Siskove. Prieš 
mirtį Siskove pareiškė \Vauke- 
gan Memorial Ligoninėje, kad 
metai laiko atgal jisai sumokė
jęs mergaitės motinai $7,000, 
idant ši leistų mergaitę už jo 
tękėti. Bet kad pinigai tapę su
mokėti, tuomet mergina parei
škusi, kad nebeisianti už jo.

Jei Jus Jaučiatės Nu
vargęs, Silpnas, Ner- 

vuotas?
Kad turėjus užtektinai stiprius 

raumenis ir galimybės atlikti didelį 
dienos darbą ir jaunystės “kaip 
dviejų metu amžiaus’’ naktį, jus tu
rite valgyti tris gerus valgius j die
ną, skaniai valgykit savo maistą ir 
gerai jį suvirškinkit. Jei jus negalit 
valgyti, negalit miegoti, negalit 
dirbti, tiktai paimkit arbatinį šaukš
telį Tanlac prieš valgį.

Toks buvo patyrimas Mrs. Char
les U Stults, 1127 St. Mary’s Avė., 
Forest Wayne, Ind. “Aš turėjau , 
permažai kraujo ir vien tik skūrą 
ir kaulus — buvau taip silpna vos 
tik galėjau vaikščioti. Po išvarto ji- 
rno Tanlac trijų butelių aš galiu 
dirbti savo namų darbą. Tanlac pra- ■ 
šalino mano vidurių užkietė jimą. M a- i 
no atsirado ružavi veidai ir aš pa-1 
sunkėjau 40 svaru.”

Tanlac yra puikios gyduolės dėl 
silpnų, nervingu ir tų, kurie turi 
skilvio trubelius, svaigulį, raugėji
mą ir visokius kūno skausmus; dėl 
žmonių, kurie jaučiasi nuolat miegū
sti ir labai greitai pavargsta. Vie
nas sykis vartojimo kainuos jums 
mažiau, negu 2 centai. Pirmutinis 
butelis suteikė pagelbą tūkstančiams 
žmonių.

Tanlac yra geros grynos gyduolės. 
Turi savyje saugias, mokslines dar
žovių dalis iš šaknų, žievių ir žiedų, 
kurios yra pripažintos per Jungtinių 
Valstijų Pharmacopoeia. Nusipirkit 
nuo savo vaistininko ir pradėkit tuo
jau vaitoti. Jūsų pinigai bus grąži
nami jei nepagelbės.

Tanlac
32 M1LUON BOTI LES VSED

Lietuvis Kontraktorius
S urėdam tvlesaa I 
elektros jiegą į nau-Hp .£■ 
jus ir senui namui 
mainom naujas liam-B ■
pas į senas; duodame^., 
unt lengvo i i rno k ė i i ■ĮLig-VŽhM 

t mo, w

Metropolitan Electric 
Shop

2? Ii W. 22nd Street 
Pteone Caual 2191 

-----------—___ —/

Garsinkitės Naujienose

kius surengti, kaip kad suren
gia “Naujienos“. Jeigu kas pa
našaus ko ir surengia, tai no
rint juos išgirsti, reikia bran
giai mokėti. O čia gauni pasi
matyti su savo jiažįstamais, 
prisijuokti iki sočiai, pasišokti 
smagiai ir tik už $1.00. Tai
gi šitokiai iškilmei reikalinga 
ir naujos suknelės, nes tai yra 
vienintelė proga žiemos laiku 
tokiai skaitlingai publikai pa
sirodyti. —Reporterio report.

Babravičius Chi- 
cagoje

Musų dainininkas, Juozas 
Babravičius sekmadienyje, ko
vo 4 d., atvyko Chicagon, at
lankė “Birutes“ koncertą, per
nakvojo jmis pp. šmotelius ir 
pirmadienyje išvažiavo į p. Ra
čiūno farmą, Sodus, Micb.

Sugrįš jis Cliičagon savai
tės pabaigoje, ba sekmadieny
je, vasario 11 d., dainuos “Nau
jienų“ koncerte, \Vicker Park 
svetainėje.

šiuo laiku galiu pranešti vie
ną žinutę, kuri, l>e abejonės, 
bus įdomi dainų mėgėjams. 
Taip apie vidurį šio menesio 
pasirodys nauji p. Babravi
čiaus rekordai, kuriuos jis j- 
dainavo OKEII kompanijai.

O įdainavo jis, su nauja or- 
kestracija: “Mamyte“ ir “Nak
tis svajonėmis papuošta” — A. 
Vanagaičio, “Kur bakūžė sama
nota“, “Tykiai, tykiai Nemunė
lis teka,” Žydelis iš Vilkaviš
kio miestelio“ — su įžangos 
kalba, “Trys mergelės prie dar
želio rodavojosi tarp savęs,“ 
“Graži čia giružė“ ir “Arielky- 
tc per tris triubas varyta“ -— 
su įžangos kalba; abi paskuti
nės parašytos p. Aleksio (iš 
Waterbury, Conn.).

P-nas Babravičius mano, kad 
šį paskutinį kartą jam pavykę 
įdainuoti minėtas dainas ge
riau, negu bet kuomet pirmiau.

— Reporteris.

Biblijos Studentų
Prakalbos temoje: 

Milijonai dabar gyvenančių ne
beini rs ant amžių.

Kalbės
S. J. BENECKAS 

kuris yra gerai susipažinęs su 
Biblijos mokslu

Seredoj, Kovo 7 d., 
1928 m.

2458 W. 38 St.
prie pat Archer Avė. 

Chicago, III.
Pradžia lygiai nuo 7:30

* vai. vakare.
^iuomi kviečiame visus lietu

vius ateiti ir pasiklausyti savo 
ausimis ir džiaugtis su tais, ku
rie džiaugiasi.
Inžanga liuosa, nėra kolektų.

Rengia ir kviečia,
T. B. S. S.

ATĖJO “Kultūras” No. 1. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

Nors paliokai ir turi pasi
grobę musų' Vilnių, nors j iv ir 
tyko tarsi smakai kokie prary
ti visą Lietuvą, vis dėlto mes 
nė žingsnio atgal, bet vienval 
pirmyn. Ir juo geriau, kad mu
są pirmyžauga yra grynai kul
tūrinė. O tai reiškia, kad mes 
kylame ne fizinėmis, bet dvasi
nėmis jėgomis, už kurias nieko 
didesnio nieko, brangesnio pa
saulyje nėra. Tiktai atsiminki
me, kad jau turėjome labai 
tiksliai ir įdomingai pastatytus 
“Aušros ' Simus” ir “Tuščias 
Pastangas“, turėjome taipgi 
porą klasinių Birutės koncertu, 
gi dabar turėjome ir vieną di
džiausių pasaulinių operų Fau
stą.

2.
Iš puošniausio literatūros žy

di nio — Gėtės dramos-tra
gedijos Fausto — tapo sukur
ta viena iš gražiausių pasauli
nių operų. žodžius parašė Bar- 
bier ir Carre, o muziką —Gou- 
nod. Nors šitos didžios operos 
autoriai nekopijavo Gėtės dra
mos- tragedijos, nors daugiau
siai jie parašė tik apie Fausto 
ir Margaritos incidentą, vis tiek 
operos esencija yra Gėtės Fau
stas. Taigi žodį apie Gėtę, o pas
kui ir apie Gounodą.

Dar tik 26 metų Gėtei bū
nant, o Maksimilijonas Klinge- 
ris jau sakė: “Busimieji stebė
sis, kad yra kada nors buvęs 
toks žmogus.“ Gėtės motina 
sakydavusi: “Manau apie sūnų 
ir viskas man auksu žyba.“ O 
viena gražuolė šitaip apie Gėtę 
rase: “Tarsi dideliam musų 
džiaugsmui Gėtė gyveno pilyje 
ir mes kasdien matėme jj. Jis 
buvo linksmas ir malonus, kad 
net neapsakomai gera ir skau
du darės. Galiu tave įtikinti, 
mieloji, geroji drauge, kad aš 
no vieną vakarą, sugrįžus Į sa
vo kafribarį, tyloje besėdėdama 
ir apsvarstydama, kokių aukso 
žodžių man teko tą vakarą iš 
jo lupų išgirsti, verkdavau nesu
valdoma.” Net Šileris yra pasa
kęs: “Palyginti su Gėte, aš 
visgi 'niekas.” O tarsi dieviškos 
poezijos mylėtojai ir šiandie 
sako: “Mes neturime nieko, su 
kuo ji galėtume sulyginti”. Vic-

nas didelis brikas šitaip apie 
Gėtę pasakė: “Gėtės eiles turi 
neišreiškiamų burtų. Jo harmo
ningos eiles apsupa tau sielą 
tarsi lipšni mylimoji; žodžiai 
priglaudžia prie širdies, o min
tys bučiuoja.”

3.
Gounod yra vienas iš didžiau

sių kompozitorių, .lis parašė 
muziką ne tiktai operai Faus
tas, bet ir kitai pirmaeiliai ope
rai Romeo ir Julieta. Kaip pir
mos, tąip ir antros operos mu
zikoje jis pasirodė tokiu giliu 
muziku, stačiai genijum, kad 
j j prideramai perstatyti ir įver
tinti žodžiais aš čia visai nė ne
bandysiu, nes talai padaryti 
galima tiktai jo muziką girdint 
ir aukščiausiais sielos jausmais 
ją jaučiant.

4.
O dabar apie savuosius artis

tus ir muzikus.
Opera Faustas buvo pastaty

ta koncertinėje formoje, ir, rei
kia tiesa sakyti, pastatyta taip 
gražiai ir įdomiai, kad lokiosc 
aplinkybėse valgiai ir butų ga
lima geriau padaryti.

Svarbiausią ir įdomiausią 
partiją atliko Stogis, kuris šį 
kartą ir turėjo progos pasiro
dyti tikru Stogiu. čia jis, itn- 
personuodamas Mefistofelį, ki
taip tariant, šėtoną, ir rodyda
mas savo gyvai šėtonišką galią, 
—dideliu, stipriu ir lengvai val
domu balsu tarsi koks bortinin- 
kas-velnias viliote viliojo kiek
vieno kiaušy to j o-j os sielą. Ge*’

riausia Stogio savybė, tai jo 
neišsemiamos emocijos (dvasi
niai sąjūdžiai arba aukščiausi 
sielos jausmai). O žinant, kad 
“dailė yra žmogaus veiksmas, 
kuriuo mes pareiškiame ki
tiems savo emocijas”, aišku, 
kaip be galo svarbu yra daini
ninkui turėti jausmingą sielą. 
Juk jis tik savo aukštaisiais 
jausmais sukelia ir klausyto
juose tokius pat jausmus, o ta
da jau nebe tik jis vienas tarsi 
visai realiai gyvena savo rolėje, 
bet ir visi jo klausytojai su juo 
drauge. Tai atsiranda lyg koks 
magnetas tarp dainininko ir 
jo klausytojų. Ir, prisipažinsiu, 
kad po pirmam ir antram ak
tui, klausinėjant ir daininin- 
kus-kes ir šiaip jau muzikos 
mėgėjus*jas, visi tik ir sakė, 
kad Stogis šj vakarą virš visu

iškilo, — taip visiems-soms jis 
patiko. Vadinasi, jis visuose- 
sose pakankamai Šilumos sura
do. O gerb. kompozitorius 
Šimkus jau senai man sakė,

kad jeigu Stogis nevažiuos Lie
tuvos operon dainuoti, tai jis 
stačiai varu jj ten nuvarys. 
Taip ir reikia!

(Bus daugiau)

Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus
PERKAME IR PARDUODAME

Rašyk dėl informacijų: — Dcpt. N.
ZIMMERMANN & FORSHAY

170 BROADWAV NEW YORK
Firma j steigt a 55 metai

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYKIT savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

pamuš, įdedant porčius, statom mūrinius ir medinius garažus.

AJAX CONSTRUCTION CO.
2206 Milwaukee Avė., Tel Brunswick 4707 ir Tel. Irving 5475

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ 
Matykit Mr. MACIKĄ

PEOPLES BANK
| 47 St. & Ashland Avė.

ARTI SUKVAILĖJIMO 
DEL STRĖNŲ GĖLIMO?

Johnson’s Red Cross Kidney 
Plasteriai teikia Greitą, 

Tikrą Pagalbą
Greita pagalba yra patikrinta be

veik nuo pat momento, kuomet jus 
panaudosi! Johnson’s Red Cross Kid- 
ucy Plasterį prie skaudamos vietos.

šildanti, švelninanti, ši senoji gy
duolė pašalins aštrius skausmus ir 
atšipusius diegimus strėnose, sustip
rins ir suteiks nustipusiems musku
lams galimybės atgaut tvirtumą, ir 
visus trukumus pašalins tarsi magi
šku budu.

Gyduolės persisunkia per odą ir 
eina tiesiog į silpnas skaudamas vie
tas, nusilpusius muskulus, malšina 
skausmą, gaivina nusilpusius nervus 
ir atstato liuosą veikimą muskulų.

Del greitos pagalbos — buk tikras 
pareikalaut didelio Johnson’s Red 
Cross Kidney Plasterio šu raudona 
flanele užpakaly. Visi vaistininkai 
juos parduoda.

■ "H"’"" ■

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

L--..... . . .

Nebūk Be 
Vilties

Ar pražuvo apolRtiB? Jaulieni 
viaal iiUKilpęs? Nelaikyk »avc 
pražuvusiu? Ta* UiileiiH nuo
vargio pajautimai gali būt pra- 
šalintnH hu Severan Emirku, 
namliugai dėl virAkiniino ir 
pruvalniniino tonikaa. Mi'h. 
Frauela Tomabn. VVullev, 
rato: "Aš Himulau, ktul Se
verą'* Eaorka yra puikua to- 
nikaH dėl žmonių kurie yra 
nuHilpe arba ki> tik iš pu Ii- 
koh.” TnkHtauėiai patyri1, kad 
Joh pugelbuti irerui miegoti, ge
riau valdyti ir Januli. Spręski
te patys. Hcikalauktt nuo hu- 
v<» vaiHtininko butelio šiandie.

W. F. HEVEKA CO.
L'edur Kapidu, Tona

SEVERAS 
esOPKa

Ten ir iš *
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu
COLUMBUS

* Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klesos 

kambariai, tiktai 
staterooms

Prie vietinių agentų 
arba,

130 La Salk St., 
Chicago, III.

NORTH GERMAN

LLOYD Z

SERGANTI ŽMONĖS!
Pasitarkite su

le kokią LIGĄ 
arba SILPNU- 
MĄ. Maloniai su- V 
teikiami visokie \ 

patarimai
DYKAI

DR. B. M. ROSS
35 S. Dearbom St.

kampas Monroe St,, Chicago.
Crilly Building. — Imk elevatorį iki 

penkto aukšto.
Jus privalote turėti geriausj gydy
mą. Pasimatvkit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų praktiško 
patylimo gydyme kraujo ligų, sifi
lio. odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūslės li
gų. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai. Specialia 
gydymas vynj kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jusli sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ligų. 
Dr. Ross pašvenčia visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas.
Ofiso valandos: Pėtnyčioj nuo 10 
ryto iki 8 vakare. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedolyj, sere
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvidešimtis penki metai 
tame name

Išgelbėtas Per Savo Pačią
Sis yra prislėgtas paliudymas F. 

M. Friedinan, 526 Fourth Avė., 
I’ittsburgh. Ponas Friedman sako: 
“Aš turėjau sunkias slogas. Mano 
širdis taip buvo silpna, kad aš vos 
tik galėjau kalbėti, skaudėjo krūtinė 
ir bijojau, kati a& Kausiu plaučių už
degimą. Mano moterie girdėjo apie ' 
Bulgarišką Žolių Arbatą, kaipo pui- i 
kias gyduoles nuo slogų ir parsinešė 
namo pakelį ir pataisė man puodukui 
karštos arbatos. Sekamą rytą aš jau
čiausi geriau ir grįžau darban ir šian
die aš visiems pasakoju apie Bul
garišką Žolių Arbatą.”

Bulgariška Žolių Arbata pagelbsti 
prašalinti reumatizmą, užkietėjimą, 
skilvio, kepenų, inkstų ir kraujo tro
belių. Tikrai reikalaukit savo vaisti
ninko tikros Bulgarian Žolių Arba
tos, 75c. ir $1.25.

Serganti žmonės kurie gyvena ant 
farmų arba kur yra vaistinės, turė
tų turėti mano didelį penkiems mė
nesiams pakelį. Atsiųskit $1.25 ir 
tuojau prisiusime jums. Mano adre
sas, H. H. Von Šchlick, President, 
100 Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chomiškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei ai apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino Išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:3t vakare. 

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Rooserelt Rd. 
arti St. Louia Avė. / 

CHICAGO. ILL.

i
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Iri pasiėmė kaltintojo rolės.” Žvalgybos departamento 
$8.oo viršininkas ir tautininkų organas, puldami Plečkaitį, 

2*50 gal būt turėję tikslą tiktai padaryti priprastą jiems pro- 
vokaciją. Drg. Kairys, toliaus, išreiškė savo įsitikinimą, 

j kad skelbiamos spaudoje žinios apie Plečkaičio organi- 
“ !8c zuojamą “armiją” Vilniaus krašte yra melas.
Z 75c

Antradienis, kovo 6, 1928

U. Kacenelenbogeno Raštai

Entered as Second Clai* Mftttlf 
M ar c h 7th. 1914. at the Post Office 
of Chicago, IU., onder the act of 
March 8rd. 1879.

(tąsa)
liekanų sužinoti. Paskiau einam į Gedimino pi
lį. Taip tolimos ir nuostabios matyti nuo jo 
apylinkės išraižytos Neries vandenimis, miškais, 
o giliai žemyn, tarytum laiptai, bažnyčia ant 
bažnyčios, narnai ant namų. Padavimai pasako
ja, kad iš čia tęniaai požemio urvas j Trakus, į 

Keistučio pilį. Aš pasakojau, kad prieš šimtą 
metų žydai sergėjo Vytauto įteiktą jiems šilki
niais raiščiais ir vaško antspaudais suraišiotą 
“Teisių laišką”. Ir čia jis sakė, kad vietoj bo
tanikos sodo į Neries upę buvo seniau Jodvygos 
rūmai. Ir paskiau privažiavom prie “Aušros 
Vartų”. Važiavom ta pačia vieta, kur seniau 
(1509 m.) buvo pastatyta penkiais vartais sie
nos. O ten, miesto gilumoj, buvo kitos, žydų 
kvartalo, sienos ir jose vartai j Vokiečių ir Stik
lių gatves, žinom, kad į Trakus, einant į kairę, 
yra užsilikęs senobės lietuvių stabmeldžių ak
muo, sieksnis ilgumo ir beveik tiek pat platumo, 
kuriame yra iškalta ožio naga ir vilko pėda.”

KELIOS VALANDOS PRALEISTOS PAS
SKULPTORIV-DAILININKĄ P. RIMŠĄ

Užsisakymo kainai 
Chicago ja — paltui 

Metams-------- --------- _
Pusei metą........ ............. ..
Trims minesiam* - 
Dviem mėnesiam ............. ,
Vienam minėsiu] - —

Chieagoje per iineiiotojusi 
Viena kopija-------------

Savaitei________________
Mtaesiųi_______________

Suvienyto*® Valftijoi, M Chicagoje, 
z paltui 

Metama — Pua«i ______
Trim* mSneaiama 
Dviem mtaeilaiM 
Vienam minealul

Lietuvon ir kitur uioienluoeo 
[Atpiginta] i 

Metama —■ ................
Pusei meti ——------
Trim* mtaiiam*

$7.00&.B* 1.75

.75
(Pabaida) nau savo lėšomis.

—Kokia skulptūros meno 
rųšis yru tamstai artimesnis? 
Tamsta darbuojęs lipdyboj, 
skulptūroj, medalių srity, bet 
viena kuri nors meno šaka tu
ri būti artimesnė?

—Visai sutinku, — atsakė 
p. P. Rimša. Nors aš kaip ir 
dauguma musų plastiškojo me
no kūrėjų esu dauginus univer- 
salistas — visose srytyse, bet 
artimiausia strytyj, kurioje 
esu daugiausiai išsispecializa- 
vęs, laikau medalių lipdybą.

Medaliuose aš esu daug pa
siekęs ir jei taip galima išsi
reikšti, esu davęs savo naują 
medalių kūrimo žanrą. Iki šiol 
medaliai buvo gaminami tik 
kaipo to ar kito objekto atvai
zdai. Mano medaliai nuo kitų 
skiriasi tuo, kad be 
mo siužetinio objekto 
namentikos4gnafikos 
tų, kurie papildo ir 
na visą kompoziciją.

• Nors medalių žanras
tarpu man yra artimiausias, 
tačiau nereikia manyti, kad 
tai galutina pasirinktoji sry- 
tis. Visai ne; ateity manau 
imtis ir didesnio mąsto lipdy
bos, pavyzdžiui pagamint vie- 
ną-kitą paminklo projektą, šio 
savo sumanymo kol kas nega
liu įvykinti dėl perankštos dir
btuvės. Pavyzdžiui šioj ma
no “dirbtuvėj” didesnių daly
kų negalima gaminti, prisiga- 
benus daug sunkios medžiagos 
— galima atsidurti apačion... 
lubos neišlaikys.

J mano klausimą apie 
Rimšos apžvalginę parodą, 
sake:

—Savo darbų apžvalginę 
rodą esu numatęs suruošti
tik Lietuvoj, bet ir užsieny. 
Kaip greit įvykinsiu šį savo su
manymą^ — sunku pasakyti. 
Ruošdamąsis parodai, savo ku
rinius atlieju bronzoje.

Pasikalbėjus su p. P. Rimša 
priėjau prie Lietuvos meno 
dabartinės padėties, p. P. Rim
ša kaip visur, taip ir į šį rei- 
ka žiuri optimistiškai.

—Jus klausiate manęs: kiek 
turi tiesos menininkų-dailinin- 
kų nusiskundimas, buk be pa
šalinio darbo iš savo profesijos 
esą sunku pragyventi. Spren
džiant iš savęs nepasakyčiau, 
kad taip. Mano manymu ir čia 
kalbu tik 
ninkas pas 
pragyventi, 
jų aukštų
si.. Pavyzdžiui, aš uždirbu pu
sėtinai, bet atliekamą uždar
bio dalį išleidžiu savo kurinių 
atliejimui. O atliejimas, reikia 
pripažinti brangiai kainuoja.

—Baigdamas noriu atkreip
ti Jūsų dėmesį į tai, kad aš 
savo 
kad 
no! 
savo
tenkinimo. Vieną kurį medalį 
darau nuo 3 ilki 6 mėnesių, su 
juo susigyvenu ir tas darbas 
man sudaro didelio malonumo. 
Materialinis užmokesnis nesu
daro didelės svarbos ir yra tik 
priemonė tam darbui atlikti.

Praleidęs keletą valandų pas 
P. Rimšą, padėkavojęs už su
teiktas žinias ir atsiprašęs už 
sugaištą laiką atsisveikinęs ap
leidau gerb. skulptoriaus dirb
tuvę.

—Alfonsas Braziulis.

Jei tikėti prietarams, tai ve- 
įjfl lionės likimas kaž-kaip keistailionės likimas kaž-kaip keistai 

sutapo su šiuo biustu. Berly
ne, dirbtuvėj, biustą prišriu- 
buojant prie akmens pedesta- 
lo pasikreipus stalui, ji nugriu
vo žemėn. Tai buvo penkta
dienis, apie 14 vai. t. y. ta pil
ti diena ir valanda kuomet ve
lionis T. Naruševičius Kaune 
atsiskyrė su šiuo pasauliu...

•/ai
dymą ir atliejimą.

»—Drauge su šiuo biustu — 
tęsė p. P. Rimša, — iš Berly
no parsigabenau naujai atlie
tus du medalius: “Lietuvos 
bažnytinės provincijos įsteigi
mo” ir “Vilniaus 1323 ir 1920 
m.” — ir parodė ant sienos 
kabančiu medalių keturias pu
ses.

Pirmojo iš jų, —“Lietuvos 
bažnytinės provincijos įsteigi
mo medalio” vienoj pusėj atvai
zdai: Inocentius IV ir Pius XI 
(t. y. popiežiaus atvaizdas prie 
kurio buvo Lietuvoj įsteigta 
pirmoji vyskupija ir nūdienio 

Ir šito nepasisekimo Lenkijos valdžia susilaukė, ne- • popiežiaus — prie kurio įsteig- 
žiurint to, kad rinkinių metu ji vartojo atvirą terorą ta bažnytinė provincija); vir- 
prieš opozicines partijas ir kad prieš pat balsavimą bu- ^U1 Polnt‘ziaus Pijaus XI her- 
r . 1 J . Y i • ix bas, fone — Vatikano sv. Pet-

Naujieno* eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicaro, 
III. — Telefonai: Rooeevelt 850A.

Pinigu* reikia slųati palto Monay 
Orderio karta sa atsakymu.

PILSUDSKIO SISTEMA RINKIMŲ PRAKTIKOJE

Lenkijoje įvyko atstovų buto rinkimai, ir apytikrius 
jų rezultatus jau praneša telegramos. Šitie rinkimai yra 
įdomus pirmiausia tuo, kad jie yra pirmutiniai visoje 
eilėje svarbių rinkimų, kurie turės įvykti Europoje šie
met.

Antra jie davė progos diktatoriui Pilsudskiui paro
dyti, ką jisai “gali”.

Diktatorių garbinimu užsikrėtę (o gal tiesiog “pa
tepti”) laikraščių korespondentai skelbia apie Pilsuds
kio “laimėjimą”. Vietoje keturių atstovų sename seime, 
jisai turėsiąs dabar apie 100. Bet jeigu ir taip, tai visgi 
aišku, kad Lenkijos diktatorius prakišo, nes seimas su
sideda iš 444. Visuotinu balsavimu tapo įrodyta, kad 
Pilsudskio valdžią remia mažiau, kaip vienas ketvirta
dalis žmonių.

Vieni tik socialistai ir radikalai valstiečiai pravedė 
110 ar daugiau atstovų, taigi persveria visą Pilsudskio

vyrauja- 
yra or- 
clemen- 

paįvairi-

tuo

vo valdžios dekretu panaikintas balsavimų slaptumas.
Pavojingiausi priešai lenkų diktatoriui yra socialis

tinėse ir demokratinėse partijose. Jų pajėgas Pilsudskis, Antroj medalio pusėj 
mėgino sunaikinti ne tik smurto priemonėmis, bet ir Lietuvos 
“diplomatija”. Šiuose rinkimuose pirmą kartą turėjo 
teisę atvirai statyti savo kandidatų sąrašus komunistai.
Ačiū tam komunistai žymiai padidino savo atstovybę nė Kauno bazilikos "vidus ir 
seime, bet socialistams užkenkti jie visgi neįstengė.

ro bazilika ir aplink parašas: 
“Servite Domino in laetitia.” 

pirmo 
vyskupo Kristijono 

j ir arkivyskupo Juozapo (prie 
; kurio įsteigta Lietuvos bažny

tinė provincija) atvaizdai, fo-

aplink parašas: “Iš priešų ran-
Bendrai imant, pirmas šių metų rinkimų musys at- kų išsiliuosavę drąsiai tarnau- 

žagareiviams džiaugsmo nesuteiks.
tose šalyse, kur žmones gali laisvai pareikšti savo nu
sistatymą, rinkimai atneš reakcijai dar didesnį nusivy
limą, fe

KOMUNISTAI PRALAIMI, SOCIALISTAI LAlMl

Lietuvos laikraščiuose įdėta tokia žinia iš Mintau-

“Šeštadienį ir sekmadienį (vasario 11 ir 12 dd.) 
įvyko Mintaujos miesto tarybos rinkimai. Socialde
mokratai padidino savo atstovų skaičių nuo 9 iki 17. 
Komunistai pralaimėjo 7 vietas. Ligšiolinių 11 at
stovų vieton jų teišrinkta tik 4. Nesocialistinės par
tijos išliko savo ligšiolinėse pozicijose, tuo budu 
abiejų sparnų pajėgų pasiskirstymas nepasikeitė.” 
Sakinys apie “sparnų pajėgas”, žinoma, yra netei

singas, nes komunistai visai nėra socialistinio sparno 
pajėga. Prieš nieką komunistai taip piktai nekovoja, 
kaip prieš socialistus. Tikrenybėje komunistai yra bur
žuazinio, net fašistinio, sparno pajėga, tik užmaskuota 
taip, kad jai dažnai pavyksta prisiplakti prie mažiaus 
susipratusių darbininkų. Buržuazinės partijos atakuo
ja socialistinį darbininkų judėjimą iš pryšakio, o komu
nistai — iš užpakalio. Todėl tikrenybėje komunistai yra 
buržuazijos talkininkai.

Latvijoje, kaip matyt iš aukščiau^ paduotos žinios, 
jie jau sparčiai važiuoja į pakalnę. Latvijoje, mat, gy
vuoja demokratinė tvarka. Tose šalyse, kur demokrati
ja sunaikinta, komunistai dar tarpsta.

KA1RYS REIKALAUJA DOKUMENTŲ 
PLEČKAIČIO KLAUSIMU

“Lietuvos Žinios” įdėjo cenzoriaus buvusį sulaikytą 
jų atstovo pasikalbėjimą su Lietuvos socialdemokratų 
vadu, drg. St. Kairiu, dėl “Lietuvio” iškeltų kaltinimų 
J. Plečkaičiui, kad pastarasis buk tarnavęs žvalgyboje.

Drg. Kairys pareiškia, kad socialdemokratai turi 
pakankamai pamato “su ypatingu įtarimu” priimti vi
sa, kas eina jų adresu iš tautininkų ar jų reikalams tar
naujančių įstaigų. Apsaugos departamento direktoriaus 
tvirtinimais apie Plečkaitį busią galima tikėti tiktai 
tuomet, ’kai direktorius Staškevičius parodysiąs doku
mentus, kuriuos jisai sakosi turįs, bet kurių iki šiol ne
rodo.

Socialdemokratų vadas sako, kad jo partija dariusi 
ką galėdama išaiškinti kilusiems prieš Plečkaitį kaltini
mams, bet “mums lėktinai uždarytos įstaigos durys, ku-

.. Reikia tikėtis, kad.sirnc jiems.”
Medaliai stebina savo pui

kia kompozicija ir tik p. P. 
Rimšai galimu grafišku maes- 
triškumu. Savo medaliuose, 
ypač pastaruosiuose p. P. Rim
ša rodo didelį vartojamos me
džiagos apskaičiavimą ir kom- 
ponuojamo dalyko proporcin
gumą. Perdidelio maštabo me
dalyje p. P. Rimša pajėgia at
vaizduoti daug arnamentikos 

smulkmenų. Tas didelis ma- 
. tematiškas apskaičiavimas 
ryškiai matyti kelis kartus 
sumažintame medalyje, kame 
grafikos smulkmenos netik ne
išnyksta, bet priešingai labai 
ryškiai matomos ir jaučiamas 
kurinio bendras ūpas ir jude
siai. Tai jau nebe skulptorinė 
grafika, bet kaligrafija.

Medalis pagamintas rodos 
katalikų veikimo centro užsa
kymu ir liedinamas jų lėšomis. 
Abi medalio pusės, su tam tik
rais parašais bus prikaltas 
Kauno bazilikoj; mažesnio for
mato 
gų ir šiaip katalikų tarpe.

—šiek tiek ankščiau esu 
pagaminęs ir dabar atliedinau 
štai šį medalį, — ir p. P. Rim
ša parodė nesenai iš dirbtuvės 
išėjusį tik atvėsusį medalį. 
Vienoj medalio pusėj atvaiz
duota staugiantis geležinis vil
kas, kitoj ne visiškai švarus 
gyvulys.. Ant medalio pirmos 
pusės atmušta parašas: “Taip 
Gediminas sapnavo;” antroje 

gi pusėj: “Taip Gėdinimas ne
sapnavo.” — Medalio šiužėtas 
istoriniai-politinis. Ir šisai me
dalis atliktas su dideliu, dar 
daugiau — paties P. Rimšos 
išsitarimu — pedantišku rū
pestingumu ir grafišku artiz- 
mu.

—Kiek iš viso p. P. Rimša 
tamsta esi pagaminęs medalių? 
—• paklausiau.

—Medalių srity darbUojuos 
ketvirtus metus. Per tą laiką, 
su pastaraisiais esu, pagami
nęs 8 medalius arba 16 meda
lių pusių. Iš jų, pora yra at- 
licdinti nekuriu įstaigą arba 
organizacijų,^ kitus-gi aliiicdi-

pardavinėjami kuni-

at-

pa-
ne

savo vardu) daili
ngus gali pusėtinai 
žinoma iš to dvie- 
namo nepasistaty-

dalykus darau ne tam, 
iš to praturtėčiau. Visai 

Pirmiausiai aš ieškau 
darbuose dvasinio pasi-

Tol. Boulevard 0214
Plumbing, Hcaling

Kaipo lietuvis, lietuviam* viiiado* 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. roolln. Oilc.go, 4JI.

“Iki šio laiko aš Vilniaus daugiau nebema
čiau. Tokius ūkanotus, sunkius, ugnies, epide
mijų, bado ir kalavijų laikus Vilnius iškentėjo. 
Tolimoj Rusijoj vaizdavosi man daug iškentėjusi 
Vilniaus istorija per tuos jo gyvenimo šešis šim
tus metų, tai yra nuo to laiko, kai Gediminas 
įkurdamas Vilnių kertinį akmenį pamatui padė
jo. Dar, rodos, nuo jo senai buvusių gaisrų te- 
besikelia liepsnoti—sudega 1530 m. du trečda
liu miesto miesto. Baisus gaisrai nuo 1731 iki 
1748 m. O paskui per kiekvienus dvejus metus 
vėl dega Vilnius; taip, kad 1784 metais beliko iš 
viso Vilniaus mažiau kaip tūkstantis namelių. 
•Ir prasidėjo maras po maro. Praslinkus tre
jiems metams po pirmojo gaisro, 1534 metais 
nuo juodojo maro žuvo dvidešimts tūkstančių 
žmonių. O paskiau nuo 1700 iki 1708 metų vėl 
maras pakerta dvidešimts tūkstančių žmonių.

“Jau nuo 1399 m., kuomet Vilnių užpuolė 
Kryžeivių ordenas, kuris pirmas sudegino mies
tą ir pražudė penkiolika tūkstančių žmonių, — 
jau nuo to laiko Vilniui nedavė ramybes.

“1661 metais paima Vilnių kazokai ir jį taip 
suardo, sugriauna, jog tada, pasak metraščių, 
‘Vilniuj reikėjo ieškoti Vilniaus’, švedai ir vėl 
švedai, prancūzai, ir rusai, ir lenkai ir vėl ru
sai, ir štai vokiečiai... Tolimoj šaly girdėti, kad 
Vilniuje žmonės miršta badu... ir vėl epidemija, 
badas ir vėl badas... Iš rankų į rankas Vilnius 
pereina ir vėl jį užpuola ir vėl...

“Jei dabar nuvykčiau aš į Vilnių, bijočiau 
atidaryti durų, bijočiau pažiūrėti į langą, ar 
dar išgyveno iki šio laiko bičiulis ar pažįstamas”.

Kada Lietuva nešė caro jungą jam skver
bėsi į galvą toks pajyginimas. Buvo Napoleono 
karas. Caras Aleksandras I turėjo Vilniuj sa
vo štabą. Įr štai daro už Vilniaus, Vingio Zak- 
reto miške, pokilį. Ir jau ant tam tyčia pada
rytos medinės galerijos pradėjo šokti, bet... stai
ga ji sulūžta. Tai, gal būt, buvo pirmas perser
gėjimas, kad suluš Lietuvoj caro valdžia...

O dabartiniu momentu, kada Vilnius vėl 
svetimų pavergtas, Kacenelenbogenui primena: 

“Maskvos rūmuose, didžiausią kraugerį, gy
venusį keturis šimtus metų atgal, carą Joną 
Nuožmųjį. Rankoje visada tas caras turėjo ašt
rią geležinę lazdą, ir kas jam nepatinka, tam jis 
meta tiesiai tą aštrią lazdą į koją ir prikala jį 
prie žemės... Priima jis Lenkijos karaliaus ir 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto pasiun
tinį... taikydamas ta savo lazda į pasiuntinio ko
ją ir isteriškai surinka: 
vės

Vilniaus iš senų seno- 
yra tikras Rusų miestas!”

no

Buvo parašyta Lietuvių ir Gudų spaudos 
algavimo dešimties metų sukaktuvėms pami
nėti... 1914 metais dėl cenzūros buvO tik da
lis atspausdHTta.

Žema Neries pakrante tęsėsi sodžius. Vie- 
sodžiaus galo gyventojai kalbėjo lietuviškai,

antro-gudiškai;1 sodžiaus vidury kyšojo žydo 
pirkelę. Tas sodžius buvo nuskurdęs... Netoli 
sodžiaus esančio dvaro ponų visą laiką skriau
džiamas, ir iš svetur atsiųstos geležinės sargy
bos retežiais surakintas.

Sunkus sunkus debesys kybojo ties juo ir 
spauste spaudė trobeles į purvyną, į smil- 
Tas debesys, tarytum plėšrusis erelis pa?

lyg 
tis, 
dengė sodžių savo sparnais, o sodžiaus vidury, 
ties žydo pirkele, tas’ grobuonis, tarytum pilką 
galvą godžiai kraipo, aštrius nagus išleisdamas, 
lyg taikydamas j ten gyvenančias žydų sielas.

Sodžiaus gyventojai slėpėsi savose pirkelė
se, kad jų skausmas neišeitų aikštėn.

Sodžiaus žmonės slėpė savo širdyse vieną 
svajonę: išbėgti, ir laukais, strėlėmis ties jais 
kybantį tirštąjį debesį—plėšrųjį erelį—-nuvyti...

Ir buvo to sodžiaus trys jaunikaičiai... Įvai
riais slaptais takeliais jie suseidavo, kur Nuris 
įsilenkia sutarton vieton, pamirštam kampely. 
Ten augo plačiai išsišakojęs žilvitis. Už jo šu
kų jie visi trys susirinkdavo, susėsdavo ant 
didelio, lyg iš žemių išdygusio, akmens. Vidury 
sėdėjo vienas laužtomis linijomis, tamsiais, kaip 

•juoda derva plaukais, mirtingai išblyškusiu,

Tu 
kai

lų

ir gudas, kreipdamies prie žydo

gi... duok išgirsti savo kalbą... tu 
nuo Reino krantų gailiu verksmu 

Tada, kai tave iš 'ten 
riceriai...

Reino 
kalba 
išme-

spau- 
prasi-

lyg rytų žmonių, veidu, degančiomis, tarytum, 
beriančiomis žaibu akimis, nuo kurių verda pra
einanti Nerio banga.

—Kas tu?
IŠ žemės gelmių pasigirsta vaitojimas:
- - žydas, besibastan^ios tautos sūnūs. Šiam 

žerrfeH sklypely jis pasiliko ir tapo mano vaiku.
—O kas tu, šalę sėdįs?
Truputėlį žymiais veido bruožais, tamsiai 

gelsvais plaukais, tvirtas, kaip iš žalvario nu
lietas, vis dairaisi visur prasismcrkianČiomis rau
svai melsvomis akimis, visada slaptai kiūtini, 
šliauži, lyg persekiojama kalnų stirna j savo 
uolos urvą.

Neries bangos pleška:
—Tai mano lietuvis. Apsiliek mano banga. 

Semk rieškučiomis mano vandenį... perkošk per 
savo sukietėjusius žemdirbio pirštus... aš tavo 
Neris, “baltoji upė”, “sielų upė”—įsižiūrėk į 
mano bangas. ,

—O trečias, kas tu?
Rusvos, sidabriniai blizgančios tavo akys, 
tiesus ir liesas—lankstus kaip vytelė. Plau- 
tavo minkščiausi, balčiausi linai.
Ir pradėjo šokinėti kupstai, ir pradėo ba- 

paukšČiai sparnais plesdenti:
Gudas, gudas!
Tą pavasario giedrą dieną tie trijų tautų* 

sūnus čia susirinko... Kits kitam žvelgia geru, 
kaimynišku žvilgsniu. Neris banguoja:

—Kalbėkitės, juokitės mieli vaikeliai...
Lietuvis 

sako:
—Kalbėk 

iš Vokietijos,
atsinešei savo kalbą... 
vijo juodieji jėzuitai ir kraugeriai 
Reino vandenyse paskandino tavo brolius ir se
seris... Ištisos šeimynos, susiraišioję virvėmis, 
krito vandenin: norėjo išvengti kankinimų, ne
norėjo matyt naikinamų savųjų šventyklų. Skęs
tančių ir bėgančių nuo Europos vakarų į rytus 
paskutiniai šauksmai, rodos, prilipo tau prie go
murio ir iki šio laiko pasiliko jie pas tave. Tu 
atsinešęs tą skurdo kalbą, snaudei ją senoviniais 
auksiniais Biblijos ataudais—tai dabartinė ta
vo kalba. Jau nebekalba tavo kalba ant 
krantų, bet pas tave pasiliko to šaltinio 
ir ji bus iš rytų Vakarų Europai amžinu 
tinėįimu. Kalbėk ir mudu klausysim.

žydas atsako:
—Mieli kaimynai, dešimtimis metų 

džiamos budelių žabangose jūsų kalbos
mušė sau kelią į jūsų tautų širdžių paslaptis. 
Jūsų kalbos'ilgai spaudžiamos, lyg bangavo tau
tų gilomose, valėsi jų sielose. Skambi, graži 
žemdirbių gudų kalba... kaip laisvas girios gau
dimas ir švelnus šilko čiužėjimas... bičių užimąs 
ir varpelių skambėjimas. O tu, lietuvių kalba 
— iš senai senai žydėjusios sanskirtų kalbos 
žalia šakelė. Tu esi tyki, lėta... Tu viešpatauji 
toj išdžiuvusioj šaly, kuri iš seno yra lietaus 
vilginama, lęuri kvepia tik ką nukritusio lietaus 
lašo drėgme. Kalbėkite, mieli kaimynai, jūsų 
kalbos tautų skausmo indai. Jūsų žemdirbių 
kalbos visada yra girdimos žaliose bangose, var
pomis banguojančiuose laukuose.

Kalbėjosi jie visi trys ir jų skausmai, ta
rytum, seniau į juos įsmeiktos vilyčios, dabar 
iš jų iššoka ir įsmenga į kito širdį.

Ir' kiekvienas atsiminė savo dainos moty
vą. Dainelės svetimos, bet artimos, skrenda, su
silieja ir vėl. išsiskiria, įsiveržia į apsupantį 
pavasario giedrų orą. Užtraukia gudas savo 
dainelę, ir ji, kaip tryška iš balto marmurinio 
fontano vanduo, išsisklaido mažučiais sidabri
niais lašeliais. O lietuvio daina, tarytum, iš 
girių, iškilmingai, aikčiojančiai plaukia, liejasi, 
lyg, rodos, beriasi gėlės ant jaunosios kapo. 
Bet kas įsisiūbavo ekstazo verksme ir skleidžia 
degančios vilties žavėjančius garsus?

- žydas', žydas...
Ir ten senam žilvity, kur jie buvo susirin

kę, per jo išeižčjusią žievę, skverbiasi tie balsai 
įr persi košia iki nulinkusių, nuliudusių jo ša
kų...

Jie visi trys nutyla, sustoja, ncbesikalba, 
tik duoda kits kitam ranką ir kiekvienas tvir
tai ją suima, laiko, spaudžia... Be žodžių išrei
škia jie geros kaimynystės pasižadėjimus.

Jei jie pažvelgia į kits kitą, tai reiškia: 
“kad net žaibai ties tavimi sužaibuotų, kad ir 
spindulys prašvistų, visada paliksiu ištikimas”...

Išsiskiria... Slaptais, nemindžiotais takeliais 
susėjo ir slaptais takeliais pranyksta. Kiekvie
nas pareina pas savuosius, bet ne ilgam: vis- 
tiek jie dar visi trys susirinks. Slaptai, slaptai, 
kai ateis ;įas laikas, ta valanda, jie išsiverš iš 
pirkelių jau su savaisiais, ir tada visiems draug 
reiks čia susirinkti...

Tyras Nerio vandenėlis teka, prieš 
skleidžia atspindį akių, kurios tik ką į jį 
jo. ’ i

Neris banguoja per laukus, sodžius!

ži ure

ni ies

austą pavasario dieną, trijų tautu .sūnų, kurie 
kokiam tai jo įlinkime prisiekė būti ištikimais 
kaimynais.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ką matė ir nugirdo 
Reporteris 
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Kažin kaip prisiminiau, kulbė-

Marųuette apielin 
kės spulkos dar

buotė

Roseland
Golden Štai- vėl laimėjo

lamas su draugu, apie Chica-

18-ta gatvė
Sudegė lietuvis

Naktį is sekmadienio į pir
madienį Thomas Norkus parėjo 
vėlokai namo. Parėjo ir atsigu
lė. Gyveno jis adresu 1720 S. 
Union avė.

* Atsigulė jis tečiau laikyda
mas degantį cigaretę. Matoma 
taip ir užmigo cigareto neužgv- 
sinęs. Nuo cigareto užsidegė 
matrasas ir lova. Kambaryje 
kilo gaisras. Pasekmė gi tokia: 
kai pabudo, tai buvo skaudžiai 
apdegęs. Apdegė ir jo draugas, 
Krankis Vainauskas, bet leng
viau. Jiedu abu buvo nugabenti 
ligoninėn. Daktarai išsyk manė, 
kad Tarnų Norkų pavyks išgel
bėti nuo mirties, nors gal ir 
reikės nupiauti kojas. Vienok 
vyras neišlaikė ir mirė pirma
dienio ryte kaip 9:30 vai. Lai
dotuvėmis rūpinasi graborius 
Skudas.

Tarną? Norkus pačia iš Lie
tuvos iš Jokūbaičių kaimo, 
Jurbarko valsčiaus. Amerikoje 
išgyveno kokias 20 metų. Mirė 
susilaukęs 38 metų amžiaus.

Tėvų jau neturėjo gyvų. Bro
lis gyveno Amerikoje, bet ka
ro laikų prapuolė: nežinia kur 
žuvo.

Chicagoje Tarnas Norkus gy
veno pas seserį, p. Martą,
Smithų, 1720 So. Union 'avė.

Tarno Norkaus laidotuvės 
bus ateinanti penktadienį, ko
vo 9 dieną, iš namų į Tautiš
kas kapines, 9:30 vai. ryte, (ri
mines ir draugai yra prašomi 
į šermenis, o taipgi palydėti į 
kapines.

Tarno kūnas bus parvežtas iš 
ligoninės šiandien, l-’rankis gi 
guli ligoninėje.

Kai gaisrininkai pribuvo, iš
rodė, kad jau nebepavyks sulai
kyti gaisras kambaryje ir kad 
sudegs visas namas. Bet ugnis I 
buvo sulaikyta. — Reporteris.

gos lietuvius dvasiškus tėvus, 
vieną, kuris įdomauja ir dirba 
labiau real estate biznio srityje, 
negu dūšių ganyme. Pasakiau, 
kad man rodosi, jog kunigas ne 
gerai darąs, ba kam jam reika
lingi pinigai: jis nei pačios, nei 
vaikų neturi, nebus net pinigų 
kam palikti, o tuo tarpu dūšių 
ganymas yra tiesioginis jo ama
tas ir tuo jis turėtų rūpintis 
visų pirma.

—Tik tiek tu težinai! — pa
stebėjo draugas. — Taigi klau
syk: tu žinai, kad kunigai yra 
griežčiausiai priešingi gimdy
mo kontrolei. Jie liepia gimdyti 
tiek vaikų, kiek Dievas padeda. 
Gimdymo kontroliavimą jie 
skaito sunkiausia nuodėme.

Bet ve kas atsitiko ne labai 
senai. Ateina pas tą kunigą 
viena geriausių jo parapijonkų. 
‘Tėveli,” sako ji, “išnomuok 
nan butą.” “O kiek vaikų tu
ri?” užklausė kunigas. “Tris”, 
oaaiškina moteris. “No, no — 
šeimynai su bunčiu vaikų buto 
nerenduosiu.”

Moteriškė labai įsižeidė: esą, 
kai bažnyčioje, tai agituoja — 
Temdykite, gimdykite, kiek Die
vas leidžia, o tiems Dievo leis
tiems kūdikiams gyventi namų 
nerenduoja; kokia, girdi, čia 
'eisybė ? 

* * ♦

Regis pereitą penktadienį pa
sisukau ant Bridgeporto. Matau 

j pažįstamą realestatininką ei- 
1 nant.

—Ko ten ta minia laukia ei
lėje?

—Brolau —- sako užklausta
sis — tai duonos linija (bread 
line).

—Mačiau patį netoliese — ar

, Pastaruoju laiku Marųuette 
apielinkės lietuvių spulka var
du “Dollar 8avings Building 
and Loan Association,” kuri 
turi ofisą 2436 W. 59th St., 
smarkiai veikia prirašymui 
naujų narių į taupomuosius 
skyrius. Kad išplėsti pasek- 
mingesnę darbuotę, spulkos di
rektoriai nutarė paskelbti 6 
mėnesių kontestą, kuris tęsis 
iki gegužio 30 d. š. m.

Pirmųjų trijų mėnesių dar
buotės vaisiai aiškiai įrodė, kad 
Marquette ir apielinkių lietu
viai rimtai susidomėjo kalbama 
spulka, nes per tris mėnesius 
įrašė į taupomuosius skyrius 
skaitlingus būrius narių, kurie 
sudarė $25,000 mokamo kapi
talo. t »

ši spulka turi keletą skyrių:
1- mas — yra mokama 50 cen
tų savaitėj ir išmoka $100 per 
tris metus ir tris mėnesius;
2- ras mokama po 25 centus
j savaitę, ir išrųoka $100 į 6 me
tus; 3-čias — mokama 121Z» 
centų į savaitę ir išmoka $100 
į 12 metų.

Į pastarąjį skyrių patartina 
prirašyti savo vaikučius, nes 
mokant po keliolika centų kas 
savaitė susitaupius gera suma 
pinigų, kurie bus reikalingi 
kiekvienam pradedant aukštes
niąją mokyklą lankyti. Jaunuo
menė tai|)gi pripras iš mažens 
taupymui. Apart to, spulka ga
rantuoja išmokėti ne mažiaus, 
kaip 6% už kiekvieną įmokėtą 
centą į taupomuosius skyrius. 
Akcijų galima užsirašyti kas 
tik kiek pajėgia jų išmokėti, — 
nėra rubežiaus.

Vakar vietos lietuvių Golden 
Star kliubo jauktas lošė bas- 
ket bąli su kitu vietos lietuvių 

' jauktu — komunistų Young 
Workers. Lošimas buvo Stru
milos svetainėj.

Golden Star jauktas laimėjo, 
padarydamas 39 mazgus, prieš 
88 komunistinių workerių jauk
tą. —R.

Susivienijimas Lietuvių Namų Sa
vininkų ant Bridgeporto, laikys savd 
mėnesinį susirinkimą, trečiadieny, 
kovo 7 dieną, 1928, Lietuvių Audi; 
toriioj, 3133 S. Halsted St. Visi 
nariai malonėkit susirinkti laiku, 
nes randas svarbių dalykų dėl ap
tarimo. Susirinkimas prasidės 
kaip 7:30 vai. vakare.

— D. Gulbinas, rašt.

Lietuviai Daktarai vairus Gydytojai

PRANEŠIMAI

Town of Lake. Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj 122 kp. rengia pre- 
lekcijas seredos vakare kovo 7 d. 
Davis Sq. parkučio svet., ant 45 ir 
Paulina. Gerbiamieji Town of Lake 
kolionijos gyventojai malonėkite bū
ti kuoskaitlingiauslai ant šių pre- 
lekciių, nes mums neviaada yra pro
ga išgirsti šį bei tą apie užlaikymą 
sveikatos, o musų Dr. Strikolis yra 
pasirengęs duoti gerą pralėkei ją 
sveikatos klausime. P. Markūnas.

A. L DAVIDONIS, M. D. Dlt
4910 So. Michigan Avė. 

Tel. Kenwood 5107 
Valandoj

nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Res. 6690 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago* III

Ofisas
South Ashland Avenne, 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedėl. nuo 10 iki 12 v. dieną. 

Phone Midway 2880

4729

SLA. 36 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyksta seredoj, kovo 7 d., 8 
vai. vak., Lietuvių Auditorijoj.

Dr. A. Zimontas suteiks įdomų 
pranešimą apie žmogaus sveikatą.

Visi nariai prašomi atsilankyti.
— M. Vaidyla, sekr.

Lietuvių Piliečiu Brolybes Kliubo 
Amerikoj susirinkimas įvyks kovo 
6 d., 1928, Mark White Sųuare Park 
Assembly Hali, didžiojoj svetainėj, 8 
vai. vakare, ant 29 ir So. Halsted 
St. Malonėkite visi būti laiku.

— A. Zalagenas, prot. rašt.

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys 
mėnesinį susirinkimą antradieny, ko
vo 6 d., 1928 m., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorium svet., 3133 So. 
Halsted St. Gerbiami draugai Lie
tuvių Laisvės Kliubo malonėkite vi
si laiku pribūti nes turime daugel 
svarbių reikalų dėl aptarimo.

— Kaz. J. Demereckis, rašt. 
I ---

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 
335 kuopos čvdrtmetinis susirinki
mas įvyks trečiadieny, 7:30 valandą 
vak., kovo 7 d., 1928 m., Mark White 
Sųuare svetainėj (ant lubų Club 
room) So. Halsted St. ir W. 30th 
St., Chicago, III.

Visi nariai būtinai atsilankykit su- 
sirinkiman, nes bus balsavimas Cent
ro valdybos ir daug kitų dalykų ant 
apsvarstymo. — Valdyba.

Graboriai
Phone Boulevard 4139 

A. MASALSKIS

Roseland, L. S. M. Ratelio susi
rinkimas įvyks šį vakarą, Strumi
los svet, 8 vai. vak. Visi nariai 
malonėkit atsilankyti. — Valdyba.

Lietuvės Akušerės

A. V1DIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatves 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pensylva- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja 
visokiose ligose 
prieš gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra 
šitą pagelbą.
Valandos nuo * 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

relephone Republic 0083

Dr. V. R. Milaszewicz
Dentistas 

2559 West 63rd Street
• Cor. Rockwell St.

Valandos nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakare 
CHICAGO, ILL.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų,
7 iki 9 vak. Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

Ras. Telephone Plaza 8200

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00
1:00 iki 5:10 P. M. 6:00 iki 8:80 P. M.

CHICAGO

Phone Canal 6222
DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 VVest 22nd Street
(Cor. Leavitt St.)

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

Tel. Republic 7868 
CHICAGO. ILL.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekus 
CHICAGO. ILL

DR. HERZMAH
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1125 W. 18th St. netoli Morgan St. 
Valandos: Nuo 10—12 pietų if 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 8110 

Naktį So. Shore 2238, Boulevard 6488

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ 

1145 Milwaakee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Krikštynos
Sekmadienyje, kovo 4 dieną, 

tapo pakrikštytas Universal 
State Banko prezidento, p. J. 
J. Elias, sūnūs. Jaunasis pp. 
Elias šeimynos narys gavo var
dą—Juozapas Jonas Elias.

Pakrikštytas kūdikis St. Bar- 
nab’s bažnyčioje. Krikšto mo
tina buvo p-nia Berta Ander- 
son, p-nios Elias sesuo, o kri
kšto tėvas— p. Chester Broliš
ki. Krikštas duota 3 vai. po 
pietų.

Vėjiau pp. Elias rezidencijo
je buvo iškelta vakarienė, sve
čiai kurios buvo didžiumoje pp. 
Elias kaimynai. —

Tiek p-nia Elias, tiek Juoza
pas Jonas jaučiasi puikiai.

Juozapas Jonas gimė sausio 
21 dieną. Dabar pp. Elias šei
myna susidaro iš penkių narių. 
Vyresnysis sūnūs, Leonardas, 
lanko Illinois universitetą. Mo
kosi komercijos skyriuje; jau 
baigė dvejus metus. Pirmiau 
yra lankęs Military College, 
St. Paul, Minn. Duktė, p-lė 
Marcelė, lanko Starret mokyk
lą mergaitėms. Ima aukštesnio
sios mokyklos (high school) 
kursą; šiemet mokyklą baigs. 
P-lė Elias yra gabi muzikantė. 
Ji jau turi Knupfers Studio 
diplomą kaip piano skambinimo 
mokytoj a.—Reporteris.

Town of Lake i
1 ■

Išvažiavo vakacijoms gerai 
žinomo Chicagos lietuviams lai
dotuvių įstaigų vedėjo,, p. Eu- 
deikio, žmona, jos motina ir se
suo. Visos ponios išvyko į Ilot 
Springs. Kaip chicagiečiai žino, 
pp. Eudeikiai turi keletą sky
rių laidotuvių įstaigos Chicago
je *ir Ciceroje. Bet centralinė! 
koplyčia ir ofisas yra Town of 
Lake apieliik|cėje, 4605 So. Her- 
mitage Avė. ,—Reporterio.

jau taipgi manai stoti?
Ne, dar nereikia, ale biznis! 

užsiraukęs. Be to, kolei kas • 
duonos eilėje tik amerikiečiai < 
stovi.

— Keista — sakau — kad 
mes, ateiviai, ilgiau galime kęs-; 
ti nestoję duonos eilėn, negu 
amerikiečiai.

—Nieko keisto. Matei, kad 
netoliese su seniu kalbėjau. Ve 
ką jis man pasakojo. Aš esu, 
girdi, amerikietis. Dirbu eks
preso kompanijai. Turiu namą.

Viršuj suminėti faktai aiš
kiai įrodo, jog kiekvienas žmo
gus, didelis arba mažas, gali 
lengvai pradėti spulkos akcijas 
mokėti, gauti gerus procentus 
už įmokėtus pinigus ir tuo pa
čiu kartu valdžios apsaugą.

Nauja serija prasideda nuo 
kovo 7 d., š m., tad patartina 
pradėti spulkos akcijas mokėti, 
nes anksčiau s pradėjęs taupin- 
ti, vėliaus nesigailės. —Narys. »

Musų patar n a v i m a a 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran 
gus, todėl kad neturi 
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

S. D. LACHAVICZ

Phone Victory 4952
MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS 

AKUŠERKA
3252 South Halsted Street

Viršui UnJversal 
State Bank ..

Moterys ir mergi
no* kreipkitės su 
-eikalais nuo 12 iki 
s vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

Akių Gydytojai

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

Tel. Lafayette 4146
V a 1 a n d o s 

nuo 9 iki 11 v. , _ ____
nuo & iki 9 vai. vak |50 _ mokėsit po $15 per 6 mėn.

ryto -

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas . , 

3303 South Morgan Street į
Tel. Boulevard 2160

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

Mes užtikrinam jums 
gerą dantų darbą

Šeši mėnesiai dėl 
išmokėjimo. Nc- 
reik nieko įmo
kėti, nereik mo- 
keti nuošimčių. 
Jūsų dantys pa
taisomi tuojau.

Daleidžiant, kad Junia reikės 
mokėki:

$30 — mokėsit po $5 per 6 mčn. 
$60 — mokėsit po $10 per 6 mėn.

$120 — mokėsit po $20 per 6 mėn.

Dr. C. W. De Roque
DENTISTAS

I , 4712 Sg. Ashland Avė.
Kalbu lietuviškai

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare 
Phone Boulevard 7589

Nuo 
8:80

DR. MARGERIS
8421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 8 po pietų. Nuo 6:80
v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

Advokatai

iki

Gyvenu. Turiu dukterį, kuri 
taipgi ilgoką laiką dirbo tai pa
čiai kompanijai, ką ir aš. Bet 
štai ji susirado vaikiną, — ame
rikietį. Išėjo už jo. Drabužiai 
reikia sinti kuodažniausia. Pia
nas irgi reikalingas. Be radio 
seto taipgi neapseisi. Rakandai 

tie turi būti brangiausi. O 
kur automobilius Well —ant- 
rarankis netinka, tat nusipirko 
naują — vis bargan. Bet to
kiems ponams, kaip mano duk
tė ir jos vyras, Bridgeportas 
pasirodė prastas gyventi vieta. 
Išsikraustė geresnėn apielinkėn.

Visa tai dar butų buvusi pu
sė bėdos. Daug didesne nelai
mė pasirodė ta, kad vyras mė
go gražiai rėdytis, smagiai gy
venti, bet eiti darban tai kai 
kada visai pamiršdavo.

Na, gerai. Vieną dieną jam 
pasakė, kad jis gali nebeateiti 
darban. Pagyveno jis ir ji be 
darbo tris mėnesius. Prisiėjo 
mokėti renda, bilas už autą, ra
kandus, drabužius, net skrybė
lę, pianą ir radio setą. Neturė
jo iš ko. O iš ko mokės? Atėmė 
viską krautuvės. Namų savi
ninkas išvarė iš buto. Pati ga
vo persk iras, dabar dirba eks
preso kompanijai. Bet jei per- 
skiras nebūtų gavusi, tai jau 
veikiausia ir ji butų šiandien 
stovėjusi duonos linijoj.

Ne linksmos žinios girdėti 
Bridgeix»rte. —Reporteris.

OLD COLD
• JUOKAI . /

Jis — “Ranka, kuri supa lopšį, 
valdo pasaulį.”

Ji — “Daleiskim sau, tu valdyk 
pasaulį tūlų laiką, o aš eisiu į kru
tumus paveikslus.”

Vaikus nusiųstas motinos į buČer- 
i nę, aiškina.

“Mama sako, kad duotumėt jai 
' jaučio uodegą, aną sykį kur davėt, 
buvo gera, ji ir vėl nori uodegos 
nuo to paties jaučio.”

...Bet — rūkykit Old Gold cigare
tes — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
Siešti žinoma piešėjo Briggs. Pasi- 

iurėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi ’’

j

Nuo nemalonu
mų ir Skausmų

PŪSLĖS 
Nusiminimo 

r bereikalingo 
slapinimos 
vartokit

SANTALM1DY 
Parduodamos 

Visose 
Vaiitynčr.o

a, + a
ELZBIETA VERKAUSKIENĖ 

po pirmu vyrų Pocevicienč
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

kovo 5 dieną, 10 valandą ryto, 
1928 m., sulaukus 51 metų 
amžiaus, gimus Jurbarke, Ra
seinių apskričio, paliko dide
liame nuliūdima dukterį Fran- 
čišką Staradubienę ir žentą 
Petrą Staradubą ir du aunu, 
Franciškų Pocevičią, Vladislo
vą Pocevičių, brolį Juozapą 
Neisevičių, seserį Oną Pocienę 
ir kiti giminės. Kūnas pašar
votas, randasi Zolpio koplyčioj.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
kovo 9 dieną, 8:00 va), ryto iš 
koplyčios į švento Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Elzbietos Virkau* 
skienos giminės, draugai ir 
pdžjstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Duktė, Hunai, Brolis, 
Sesuo ir Kiti Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius 1. J. Zolp. Telefonus 
Boulevard 5203.

Lietuvis Graboriaa ir 
Balza m uoto jas

2314 W 23rd PI 
Chilago. III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei 
kale meldžiu atsišau 
kti, o mano darbu bu 
site užganėdinti.
Rooseveli 2515 - 2516

Tel. Koosevelt 7532

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

Ir balsamuotojaa

Nuliudimo valandoje 
suteikiam geriausi pa
tarnavimą. Palaidoj5- 
ma atliekame rūpes
tingai ir gražiai; bu
site pilnai patenkinti.

1911 Canalport 
Avė., Chicago.

J. F.RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CH1CAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju gėriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
sHs.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

8238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAP 

Didysis Ofisas: j 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tol. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4147 So. Fairtield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3791 
SKYRIUS

3201 Auburu Avė., Tel, Bhd, 3201

Pastaba: Mano ofisas dabar randasi

LILI L VIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciaiė atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p. 
4712 South Ashland Avenue

Phone Boulevard 7589
, ...................-—„„.a „ , „

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

OPTOMETRIST

r»
Phone Boulevard 6487 

4649 South Ashland Avenne 
ir 805 East 47th Street

Phone Kenwood 1752 
Praktikuoja 20 metą

Tel. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare, 

Nedėlioj nuo 10 iki 1.

Lietuviai Daktarai
DR. M. T. STRIKOL 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue 

Telefonas Boulevard 7820 
Res„ 6641 South Albany Avenne 

Tel. prospect 1930
Vąįąndos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak. 

Tel. Brunswkk 4983
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultruvioiėtiuė itie. a ir diathermia

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 8 diena ir 6:30 iki 9:80 v |
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th Bt. Chicago. III.

Dr. J. J. Kowargkas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St., Suite 8.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2330
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 . |

Nedėlioj pagal sutartį

Ofiso Tel Victory 7188 
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir, CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

8464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 3201 South Wallace Street

Įvairus Gydytojai
GYDO 

Kraujo, odos, chroniškas 
slaptas, ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas recta)

DR. J. W. BEAUDETIE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos:

Nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:89 iki 4:30 v. po pietą

TELEFONAS CANAL 0464

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6353

JOSEPH J. GR1SB 
(Juozas J. Grikius) 

ADVOKATAS
4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
Namų Telefonas Republic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6.
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

< CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clarks Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 8396

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141 

matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

Galima

127

K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearbom St., Room 1111
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

8323 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1311

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekviena 
vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. RORDEN 
(John Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217 
Telephone Randolph 6727 

Vakarais 2151 W. 22nd SI. nuo 7-9
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

Ofiso Tel. Victory 6898
Rez. Te!. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas: 3102 So. Halsted StM Chicago 
arti 31ut Street

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare., 
Nedėliunas ir Švoutad. 10 12 dieną.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 South Halsted St. 

Tel. Yards 0062
7—9 vai. vak. apart Panedšlio ir 

rštnyčios*
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Ant greitųjų

Business Service
Biznio Patarnavimas

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
iis. mes atliekame vi-

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Furniture & Fixtures
Rakandą!-{taisai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

au-
au-

Dabar žmonės taip j pratę 
tomobiliais važinėti, kad be 
tomobiliaus nė žinksnio. Jeigu 
butų komfortų vietos alėjose 
(jelose), kaip seniau kad buvo, 
tai ir į tas vietos pėsti iš šlu
bos neitų. Ir kuriems biesams 
pėsčiam «it, jeigu karas yra?

Seniau prohibišenai smarkiau 
gaudydavo žmones už darymą 
inunšaino; dabar pradeda apsi
stoti. Mat, seniau žmonės ne
mokėjo gerai išvirti, tai ir gau
dydavo,

geresnę, 
nors ir 
kitu.

kad niekas nenustiptų 
Bet kai pradėjo daryt 
tai ir negaudo: gerk, | 
pasiusk, tik nenuodyk

Kas pasidarė, kad iš Lietuvos 
jau neatvažiuoja niekas pinigų 
rinkti? Amerikiečiai tuojaus 
pradės pinigais varnas šaudyti 
neturėdami kur juos dėti. O gal 
fašistams nemalonu pasirodyti?

—Pusta pėdis.

CtaSSIFiED mūs/]
Educational

Mokyklon

Banjo Studentams! 
Čia jums proga!

10 lekcijų visai dykai, ant naujo 
tenor banjo, kaina $38.75, labai leng
vais išmokėjimais.

Instrumentai prirengti su gražiu 
resonator vėliausio tamsio walnut 
medžio. įskaitoma skrynutė, šis spe
cialia pasiūlymas tiktai trumpam lai 
kui. Valandos nuo 12 dieną iki 11:30 
vakare.

Mumford Music
Studios,

Ine.,
13 So. Kedzie Avė.
Pbone Kedzie 6810

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL

Mes išmokinsime jus Designing, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laika 
ir pigiai. Mokiname dienomis ir 
vakarais.

7911 So. Halsted St.
Phone Vincennes 8932

Miscellaneous
Įvairus

KAM MOKĖTI daugiau už anglis, 
kad mes galim datsatyti jums už 
$6.50 toną už car load iš Illinois 
Southern kasyklų. Jos yra dideliais 
šmotais.

Boulevard 1036

SOL EILIS & SONS
Plumbingas, namų apšildymo Ir 

elektros reikmenys 
2118-20-22 So. State St. Chicago 
Cicero Branch 4606-06 W. 22nd St. 
Phone Victory 2454. Lawndale 2454

Atsineškit su savim šį skel
bimą, nuleisime pigiau 5%. 
STEAMHEATING, PLUMBIN
GAS, 24 MfiNESIAI DEL IS 
MOKĖJIMO. NEREIKIA NIE
KO ĮMOKĖTI. Jvedam plum- 
bingą ir namų apšildymą. Ap- 
skaitliavimas dykai. Oakland 
0398. R1GHT WAY PLUMB- 
ING & HEATING CO., 4582 
Cottage Grove Avė.

GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 
šildomų boilerių, fumas ir garinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair Works, 8110 Went- 
worth Avė. Phone Victory 9634.

ATYDA Lietuviams dėl gerų lo- 
daunių. Įdedam ledaunes.

Atsišaukite ___
CARBONDALE MACHINE 

222 W. Kinzie St. 
Superior 2055-56

co.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Ušlai- 
kom malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome Ir pertaisome na
mus. Frank Keliam a Co. 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai bisk| 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
6201 West Grand Avė. 

Bershire 1821 
MR. PARIS

KAFKA ROOFING CO.
(Not inc.)

Kontraktoriai, visokios rųšies stogų 
dengėjai.

5330 W. 22 St. Cicero, III.
Tel. Cicero 1320

KUOMET JUMS REIKIA PI
NIGU, ATSIAAUKIT PAS:

Eighteenth Bond & 
Mortgage Organization 

1618 W. 18th St
I. F. DANKOWSKI, Prez.

C. J. DANKOWSKI, Sekr Ižd.
Pirmi, antri ir treti morglėiai 

Tel Canal 1875 
i visus departmentus .

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimai.

MALEVOJAM, dekoruotam — At
sišaukit šiandie, jus busite užganė
dintas. Kas nors naujo. Vienatini to
kios rųšies mechanikai Chicagoje. 
Lawson Painting & Decorating Co.

Kedzie 5556.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums ' $100, $200 
arba $800, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite | 12 'valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitoge Avė.

Mums reikia lietuvių 
automobilių salesmanų 

MES turime gerą vietą su 
didele proga dėl jaunų lietuvių 
su tikra ambicija prie automo
bilių biznio. Mums nesvarbu 
jūsų patyrimas, jei tik jus tu
rite užtektinai npšvietos ir rei
kalingą asmenybę susitikti su 
lietuviais ir pardavinėti jiems 
geriausius automobilius Ameri
koj.

Reikia mokėti lietuviškai ir 
turSti norą dirbti.

Atsišaukit asmeniškai ir at
sineškit su savim šj skelbimą. 
Roseland Motor Car Co., 10857 
Michigan Avė.

VALGOMO kambario setas, $5, pa
siniai pečiai, $6, lovos, $2, dreseriai, 
$5, kaurai, $5 ir daugiau, ice bak- 
siai, $3. Radios, Victrolos, pianai, $25 
2 šmotai parloro setai, $3o, rašymui 
stalai, $2, virtuvių stalai, bufetai, 
$5. Atdara iki 6 vakare. Utarninke, 
ketverge ir subatoj iki 10 vakaro. 
Schvvartz Bros. Storage, 640 E. 61 st.

Mes perkame visus senus ir var
totus rakandus ir mokame geriau
sia kainų. Taipgi parduodame gerus 
rakandus pigiai. llarvey and Co. 
1357 W Lake. Monroe 0056 arba va
karais Monroe 6629.

MES MOKAME brangiai už jūsų 
senus ’--------

t.t.
rakandus, pečius, kaurus

BROWN FURN. CO.
1741 W. Madison St.

Seeley 5633
f

ir

PERKR^USTOME 
į visas miesto dalis, nebrangiai.

HARVEY & CO., 
Not Ine.

1857 W. Lake St. Monroe 0056
* Vakarais Monroe 6629

TAISOME KAMINUS, 3 prakiu-' 
rimus užtaisome už $8. Darbas ga-1 
rantuotas.

C. MOSER 
625 West 48th Place 

Yards 1034

UPHOI.STERING, popieravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge
riausi darbą. Atsišaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
skaitliavimus. Kas reik dastatom, 

NORTHMORE UPHOLSTERING i
SHOP

6-109 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi | 24 

valandas.
Musų išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,
8335 So. Halsted St.

KEIKIA ambicingų lietuvių pardavinėti 
įrengtų žemo SouthWMt Side, turi kalbėti 
angliukai, gera proga tnikantioina vyrantį. 
Matyki! Ponų Hai-ri*. HARRIS ANO ŪNGEJl 
33 i U W. <J3rd St. Hcmlrtek (120H.

s Sewing Machine
_______ Siuvamos Mašinos________

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siu
vamą mašiną. Turime pilną pasirin
kimą ’Singer siuvamų mašinų ir per
taisytų, $10 ir daugiau arba išmokė
jimais. 4251 Cottage Grove Avė.

LABAI ŽEMA KAINA
Pirmų ir antrų morgičių. Greitas pa- 

i tarnavimas — Construction paskolos.
_ Metropolitan Bond &
“į Mtge. Co.

i 134 N. La Salio St.
I Room 2006 Dearborn 4636, State 5864

HELBERG Bros, turi pinigų pas- 
I kolinti dėl 2 morgičių už 4% komišo. 
| Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 

192 N. Clark St. Dearborn 4020.

IŠKABŲ malevojlmas nu_ 
mis kainomis iš priežasties lėto se 
šono.

Oakland 6777.

įpiginto- PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
lėto s«* už 2% nuošimčio ir lengvais išmoke-

MES išvalysim jūsų kaurus ir pa
taisysim juos.. Ekspertų patarnavi
mas, nebrangios kainos. Pabandykit 
pas mus.

ASHJIAN BROS.
2101 E. 71 st St. Dorchester 0009

ais. Paskolas suteikiam j 24 
jokio komišino.

S. OSGOOD,
/ 2231 West Division St.

Tel. Armitage 1199

val.

PRIEŠ pavasari namų taisymą 
plasterinimą arba lopymą, perstai- 
sonie ir malevojame. Atsišaukit ar
ba telefonuokit-

WHITTING A SON, 
Norman 1792, G948 S. Princeton av.

MALEVOJU, dekoruoju. Nebran
gios kainos, gaukit mano apskaitlia- 
vimą. T. E. DANIELS, 1412 Irving 
Park Blvd., Wellington 3377.

Financial
Finansai-Paskolos

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 
6% Nuošimčiai 

Paskola suteikiama
į vieną dieną 

Perkame real estate 
kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
COPORATION

Kapitalas $500,000.00

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

2-RUS MORGIČIUS
Padarome i porą dienų 

PETKZILEK BROS. & CO.
1647 W. 47th St.

PERKAME
Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
AugSčiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St
Chlcago, III.

PASKOLOS $100 ir daugiau. Jūsų 
notomis, legalėmis kainomis. Savai
tiniai ir mėnesiniai išmokėjimą, be 
nuošimčių iš anksto. Mes darome 2 
ir 8 morgiČius labai žemu komisu.

LINCOLN LOAN ASSOCIATION 
1931 Milwaukee Avė., 

netoli Westem 
taipgi

, 3166 Lincoln Avė.
Room 801 

netoli Ashland

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kaa 

▼skara*

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGIČIAMS 

Turime užtektinai pinigų, 
kainos, lengvi išmokėjimai.

Pigios
Taipgi 

$100 iki $300 už 2lA nuošimčių, 
komiso.

GEORGE KOPPEL 
273!) West Division St. 
Phone Bruns\\Rck 8968

komiso.
be

SALESMENU arba sales manage- 
rių, angliškai kalbančių, prie subdi
vizijų prie Southwest si<fe, viduje 
miesto rubežių. Yra visi įrengimai. 
Namai jau statomi, lengva parduo- .. ■ „
ti. Geras pasiūlymas ir išsidirbimas1 mokėjimais. I atterson Bros. 

, . .. , . i I r* Poru IJlvr/ipatyrimo. Matykit direktorių.
J. L. BIRCHER,

2101 Straus Bldg., * 310 S. Michigaįn

ŽIUVAMOS mašinos, visokių išdir- 
čių, consoles, drophcąds, $9, elekt

rines, portable, $22.50 ir daugiau, iš- 
, _ ‘ y “ . 1952
i Irving Vark Blvd.

Automobiles
REIKIA vyrų pardavinėti namus, 

patyrimas nebulinas. Proga geram 
vyrui likti sales inanageriu atsakan
čiame ofise.
B. R. Pietkiewicz & Co. 

2608 W. 47 St.
REIKALINGAS žmogus dirbti re- 

staurante, geistina, kad butų dirbęs 
rvstaurante. Kreipkitės, 2113 South 
Halsted St.

Help Wanted—Female
■( Darbininkių Reikia
REIKIA patyrusių moterų indų 

plovėjų. 4169 S. Halsted St.

EIK SU MINIA I »

5 kambarių bunga!ow Beverly 
kambario karas I Mills, arch valgomo kambario lubos, 

stikliniai porčiai, tile 'grindimis va
na ir lietaus lašai, beržo trimas, 40 
pėdų lotas. Conover indų plovimui. 
Pamatykit demonstruojamus. Atdara

10838 S. Talman. Beverley 9407.

Plieninis valgomo
Uždėtas ant truck chassis

“Self-Propelling’’
ši važiuojama Virtuvė yra ką tik i vokarais. Carlson Construction Co., 
užbaigta, turi vėliausios mados pa-|’no0° ° n——i—. n-tn'r
forintus įrengimus, • elektros šviesą 
r kerosino pečiukus.

Kaina $3,500
$500 JMOKETI — $50 

Į MENESĮ
Nupirksi te gražų, naują 5 kam- 

$1,500 cash, kitus j 12 mėnesių iš- bariu mūrinį bungalow, % bloko nuo 
mokėjimu. Lunch karai daromi pa-, 63 St. karų linijos, modemiškas, ar
gai jusu nurodymus. žuolo trimas, lietaus lašų vanos, 12

colių sienos, lotas „33x125.
Austin Welding Works' 1,irki'Si Br&mlo<.k 6,15

Mr. Relmer.553 W. Quincy St.

BIZNIO namų bargenai, 6 vieno— EXTRA — BIZNIO namų bargenai, 6 vieno
Pardavimui jvairių vyriškų daiktų aukšto krautuvės, prie Pershing Rd. 

krautuvė. Mainysiu ant loto, auto- ir Prairie viskas išrenduota, geroj 
mobiliaus arba namo, arba priimsiu vietoj, 1 blokas nuo aukštesnės mo- . • Tl • y A* _ A J —A t _ *1 1 _ A1*A 1

geroj

partnerį. Priežastį patirsyt ant 
vietos.

Atsišaukit
Aušros Knygynas, 

3210 So. Halsted St 
Box 263

kyklos, netoli transferinio kampo, 
parduosiu su biskiu įmokėiimo, arba 
mainysiu į lotą. H. J. Coleman and 
Co. 5857 Stote St. Went. 5702.

Patarimas Publikai!

SIUVĖJŲ ATYDON S
AR JUS NORITE LAIKYTI SAVO VISADOS

Personai
 Asmenų Ieško

I VELTUI
Patentai, Vaizboženklial, 

wrights. Rašyk šiandie,
reikalais kreipkitės prie manęs
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney, 

2800 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

. Chicago, III. ,

Copy- 
Patentų 

su 
ir

DABAR TURIME GERŲ DARBŲ 
SAUTH PARK EMPLOYMENT 

AGENCY 
4191 So. Halsted St., 

2 11. kampas 42 St.
REIKIA patyrusių lovų taisytojų, 

$65 j mėnesį. Virčių, $25 iki $35 į 
savaite. Antra ranki ų virėjų, $20 į 
sav. “Pastiy” virėjų, $25. Įrangų 
plovėjų, $15 iki $19 į sav., Prie pir
ties merginų, $65 į sav. Moterų prie 
apvalymo $60 iki $65 į mėn. Prie 
namų darbo, $12 iki $18 į sav. į 
dirbtuves, $15 j sat? Veiterkų, $15 
iki $18 į sav.

TIKRI BARGENAI
Auk&toH rąftieH, vfllIuuMų modeliu, 

vartotų karų. 
UHRY8LER, 1927, <12 Coach, kaip 

naujas ................... .........................
BUICK 1928 H<’<lan, kaip naujas ... 
CHBYBLKll 1928, 72 sedan. kaip 

naujus ......... ........................... .........
PACHARD 192U. straiicht. 8-5 pa- 

snžierlų. sodan .. ...........................
CHRYSLER 1927. 80 sedan, kaip 

naujas ................. ..
PONTIAC 1928. 4 dlir . ..... ___
LINCOLN 1927, 7 pasažierių. sodan, 

kaip naujas ....................... ............
CAD11.LAC 1927, 5 pasažlerių sedan. 

kaip naujas ............. -__ _____
JORDAN 1927 straitrht 8 sport road- 

ster .. ... ................................. ... ..........
ES8EX 1928, 4 durimis sedan, kaip 

naujas . . .......................... ..................
STUDEBAKER, 7 pasažierių sedan, 

kaip naujas ... ............... ....... .............
AUBURN 1927, sport sedan, kaip 

naujas .........................A................. ..
60 kitt) vėliausių modelių ienvių 

karų nuo ................... .. $100 iki
Visi karai garantuoti ir teikiamas 

patarnavimas. Tik bisfc (mokėti, 1 _  ,
12 arba 18 mėnesių. Atdara vakarais ir 
nodėiiomis iki 10.
NORTH AVENUE MOTOR SALES 
3739-41 W. North Avė., Phono Capitol 3350

RŪBŲ IŠVALYMO PELNĄ 
SAVO KlšENIUJE.

Koperativiška kompanija iki 500 
siuvėjų Chicagoje yra organizuoja
ma. Mes turime moderniškiausią rū
bų valymo įstaigą Chicagoje. Dar
bas bus atliekamas 100% užganėdi
nantis dėl siuvėjo ir kostumerio.

Tik biskį įmokėjus galite likti 
partneriu. Jums bus suteikiamas

Visi sako ir žino, kad su pirki
mu ir pardavimu turto, motgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 

ir laivakorčių siuntimu —
3 yra patartina kriep- 

ties pas
S. L FABIAN & CO.

809 W. 35th St., Chicago
Boulvard 0611-0774

JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

! IEŠKAU supaus Mikolo Mitrino, 
i Jis gyveno lx)s Angeles, Calif. Da- 
■ bar nežinau kur randasi. Mielas sū
neli atsiliepk, arba kas apie jį ži
not, meldžiu man apie jį prane
šti.

M. EVA MITRIN,
R. 1, Box 93, Frees Oil, Mich.

Musical Instrumentą
Muzikos Instrumentai

TOM BROWN
BENAS IR ORKESTROS 

MOKYKLA
Privatiškos instrukcijos visokių in
strumentų patyrusių profesionalų 
mokytojų. Dykai benas ir orkestrą 
mokiniams, įskaitant šokius, biskį 
primokėti kitiems. Mes išmokinsim 
jus groti bile kokį instrumentą.

84 W. Lake St.
Ph. State 0796

JuozoPAIĖŠKAU savo Švogerio 
Zavicko, peina iš Suvalkų guber- 
nijis, Gražiškių parapijos ir kaimo. 
Malonėkite atsišaukti, turiu labai 
svarbų reikalų. Kas pii-mas 
skiriu 5 dolerius atlyginimo.

Atsišaukite • 
JOE CUPRINSKAS

2907 So. Union Avė., Chicago, III.

labai 
praneš

ATYDA saksofonistams, pianis
tams ir smuiko mokiniams. Mes or
ganizuojame orkestrą. Atsilankykit 
ir prisidėkit. Mes išmokinsim jus 
groti.

APOLLO STUDIOS, 
5665 W. Madison St.

JEŠKAU dėdės Felikso Miliutės, 
Birmiau gyveno Mahanoy City, Pa. 

laiončkite atsiliepti ar jis pats ar 
vaikai.

STANLEY KASPUTIS,
934 Harding St., 

Rockford, III.

JĖŠKAU Juozapo AtkoČiaus 
brolio, paeina iš Kauno 
Naumiesčio ]/ 
mo. Prašau atsiliepti, ar kas žino
te, meldžiame pranešti, turiu svarbų 
reikalą, v

ANTANAS ATKOČIUS, 
1525 S. Main St., Rockford, III.

pus- 
• rėdybos, 

parapijos, Libiškių kaj- 
i atsiliepti, ar kas žino-

Tie Puikus Grojikhai Pianai Turi 
Būt Parduoti už užlaikymą

2 nauji grojikliai pianai už pusė 
originales kainos, 3 grojikliai pianai 
A-l stovyje turi būt parduoti už už
laikymą. M. Richard & Sons grojik
us už $75. Stager grojiklis už $65. 
Brinkcrhoff jęrojiklis už $126, 5 up- 
rights už $20, 2 baby grand už 
$250, 10 radios už $15, maži. 4 elek
triniai 1928 Radios, console mode
liai $65. Išpardavimas prasidės 1 v.

6512 S. Halsted St. ir' 
1284 Mihvaukee Avė.

Radio

JEŠKAU Geo- Norkaus, pernai gy
veno po numeriu — 4552 S. Western 
Avė., Chicago, taipogi Joe. Pinkaus 
Bfveno, Chicagoj ir Jurgio Bedar- 

čio, kaimo Parvazninkų, Sudergo 
parapijos, Kidulių valsčiaus; jo pus
seserė nori susirašyti j jie patys ar 
kas kitas meldžiu atsišaukti ant šio 
adreso..

J. BALTRUSHAT,
P. O. Box 204, Collinsville, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Gera proga dėl lietuvių 
salesmanų

Mes turime labai gera progą 
lietuvių salesmanų pardavinėti 
dovaujančius produkus General ^M, 
tore Corporation. Salesmanai wri 
gerai kalbėti lietuviškai, kad tin
kamai išaiškinus dalyką savo tautie
čiams. Kas nori greitai prasilavinti 
šioje šakoje ir netingi dirbti, lai tuo
jau atsišaukia. Atsineškit su savim* 
ir ŠĮ skelbimą. Faget Bulck Co., 
Western Avė. prie 65 St., James 
Levy Motor Co., 8832 Roosevelt Rd., 
Cicero Buick Sales Co. 5312 West 
22 St.,* Cicero, III.

dėl 
va- 

o-

zSutaupykit Pinigų
Atsineškit šj skelbimą — gausi 

10% pigiau. Atsivesk draugų kurie 
nori pirkti radio, mes duosim jums 
20% pigiau.

PRADĖKIT NAUJUS METUS
Su nauju Radio. Nusipirkit sau 
Radio nuo atsakančių radio pardavi
nėtojų, kuris duos jums doleri už 
doleri ir pinigų verto už viską ką 
tik pirkaite. Mes nelaikome viduti
nės vertės tavorų. Mes sustatysime 
jums setą ir mes patarnausime jums 
bile kur Jungtinėse Valstijose. UI 
ekspresą išlaidas užmokėsite už mu
sų darbą virš $10 vertės. Viskas 

ntuojama.
ATSUKIT PRIIMTUVĄ

Atsilankykit ir pažiūrėkit musų 
J ■llUMUMlL 
STERLING SHOP RADIO
Lincoln Av. 3243 N. Ashland 
Phone Buckingham 8800

Viena iš musų garantuotų radio se-
* • . — »• * W • aa a •«

naujų rnodeliiį __

4323

Jūsų Naujas Radio
Pirkit sau naują radio nuo atsa

kančio radio pardavinėtojo, jus rasi
te dauą setų pasirinkimui, visi ga
rantuoti, taipgi ekspertai radio tai
sytojai. K

G. & W. Radio to.
6200 So. Halsted St. , Normai 1461

$050 
$1075 
$1250 
$1450 
$1050 

Landau »>odan $750 
$Ž750 
$1750 

$075 
$050 
$050 
$876 
$400 

dykai 
kitun j

M & K Motor Sales
vniengoR cenaliiHi ir atsaluinClnuRl vartotų 

karų pardavinėtojui, 100 garantuotų vartotų 
karu, pilnai įrengti, gerumo ineebaniAknnie 
Btovyje. karai parduodanti nuo $180 iki 
$20U(). M<'H turimo karų, kuria tinka vino- 
kiemu reikalams. CnRh, iAmokėjlmain, mai
nau.

6811.18 So. Halsted St.

Dodge ’27’ Sedan ............
Chrysler 27, Sedan .....
Hupmobile ’25, Sedan ....'.
Nash ’27, Sedan ............
Hudson ’27, Sedan ........
Buick ’27, Sedan .........
Studebaker Sedan ...........
Visi karai garantuoti. Išmokėjimais. 

2560 So. Halsted St.
Atdara visada

$350
$700
$550
$650
$550

pilnas patarnavimas ir lygi dalis pel
no. Kviečiamo jus pilnai apžiūrėti 
be jokios jums atsakomybės.

M R. KORNICK, 
CENTRAL CLEANERS & DAYERS 
2705 Fullerton Av. Brunswick 8200

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė 
puspigiai, senas ir geras biznis. 
10722 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI grosernės rakan
dai (fixtures) pigiai, 2 ice boksini, 
2 skelos ir daug kitų dalykų. At- 
slšaukit tuojau. 3200 S. Ashland 
avė.

PARDAVIMUI grosemė su namu 
arba be namo vieną biznį parenda- 
vosiu, geras biznis, 12 metų laiko
mas. Matykit savininką. 7044 
Archer Avė. Prospect 2559.

PARDAVIMUI Hop ir Malt, ciga
rų ir saldainių storas, arba mainy
siu ant kito biznio, 2133 So. Halsted 
St. Tel. Canal 4333.

Exchange—Mainai
MAINYSIU savo bungalow arba 2 

ar 3 flatų namą j farmą, lotą, biznį 
ir kitką, 2031 W. 35 St. Tel. Lafayette 
0909. .

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarlų. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas ir tuščias lotas, bargenas. šis 
namas bus parduotas už tiek, kad 
apmokėjus morgičių, jus galit pirkti 
tiktai namą pigiai, cash $1500.

4616 So. VVhipple St. 
arba šaukit

Telephone Humboldt 3960
Savininkas, 1931 Mihvaukee Avė.

$4000 PIGIAU
8 flatų, VA metų senumo, moder

niškas, viskas ašrenduota, lengvais 
išmokėjimais, $39,000, cash $7,000, 
šaukit savininką

Pensacola 8164

PARDAVIMUI naujas 5 kamb. mū
rinis bungalow, karštu vandeniu Šil
domas, $7900, $1500 jmokėti, kitus iš
mokėjimais. General Construction Co. 
3801 N. Crawford Avė. Irving 2634.

Real Estate For Sale
Nąmal-žemė Pardavimui

MODERNIŠKAS 2 FLATŲ ’ 
KAMPINIS LOTĄS

5-5 kambarių, 2 karų garažas, 8401 
S. Throop St. karštu vandeniu šild. 
tile vana ir viskas moderniška, kai
na $19,200. Išmokėjimais. Pastaty
sime ant jūsų loto bde kokios rųšies 
bungalow arba flatinį namą. H. & M. 
VAN D AM, Budavotojai, Telefonas 
Stewart 6808.

50%
PIGIAU 
1924 ....
19211 
1920 ....

$196 
SB26 
$196
$226
$260 
$176

___  ____ $100 
kurui yra nupiKinti lyiriai per pu*e. 

i norite pirkti gero karo, nepralelski- 
rų baritonu.
Skies didžiausi automobilių ver-

DODGK SEDAN
ESSEX
FL1NT Tourlng ____ _______ r____
AUBIIRN Tourlng 1925 žiemai už 

daromas ............... ............... .............
OAKLAND Sodan 1925, 4 ratų brū

kiai ................. ....................... ............
M<K)N 1924 Sport Tourlng ..........
MOON 1923 4 punakierių coupe ......

Tie 1 ' ------ - -------
Jei jus _ _____ ___  ____ ____
te Ai u geni Pargenu.

South Sldes didžlauni automobilių ver
telgos. ,
GARFIELD MOTOR SALES CO.

47 to UI E. 55th St., cor. tVabaah Avė. 
7715 So. Halsted St.

COACH

$39S 
S325 
$425 $885 
$275 
$425 
$350 
$185 

___  $95 
ca«h arba

Vlnconnos' 0447

1027

Spečial Bargenai 
HUDSON loueh. 192(1 .. 
Chevrolet J.andeau M-daii 
BblCK 25 seilan Mstr (I
PACKAHD Sirle H nedali ......... ............HlJPMOHIl.E 1025 sodan, kaip naujas 
PA1GE 1925 sport sedan ................ .....
COLE 8 Htulan 1920 ........................
VVILLYS-Knight 024 Tour.. Cnl. Top. 
Jowott 1925 Tour. Cnl. Top 

Dar 160 iAsirlnkiinui — 1 Aniok^jimaiH 7001 S. HalRtcd

CHEVROLET, Overlandai ir Fordai, visi 
modeliai, garantuoti gerame atovyje, puikus 
bargenas, $45 iki $125, ponas 8HAW 

7837 So. Halsted St.

CHRYSLER 1920. Tudor sodan — A-l 
stovyje, $575, Diana 1029 straitght H. A-l 
stovyje. $700, lAinokAJimais.
. 0718 So. Westprn Avė. ARGO

NASH COACH 1920. 5 pųRažierių. pilnai 
trongtan, puikus ballon t ajerai, labai Ava- 
niH, 90 dienų garuntuotua, $395, lAinokėJi- 
rnaia arba 1 inainua.

F1NANCE CO.
7001 Stony Inland., Fairfax 8030, 

atdara vakarais arba nedalioj

WHIPPET 4 eilinderių. deUionutratoriiiH, 
naujo karo garantija, $490, 12 arba 18 mė- 
neaių * Umokejlmul.

692U So. Kedle Avė.

K E O 1020, 4 durių Bedali, orlginalifiko 
užbaigimo, dabar goraino stovyje, $435 — 
S1OO įmokėti.

7020 So. Halsted St,

COUPE BARGENAI
Ford 1927, Chevrolet 1927, Dodge 
1926, Bargenai. Atdara vakarais. 
Atlas Motors Inc. 6039 Cottage Grove

LIETUVIŲ ATYDAI
Vasario mėnesio išvalymas. 100 

garantuotų vartotų karų, turi būti 
išparduoti už cash — $150 iki $300. 
Jus sutaupysit veikit greit.

Montrose Auto Sales, 
3106 Montrose avė.

$20 ĮMOKĖTI
Už bilę vieną vartotą karą musų 
stake, — $100 iki $1000. Dodges — 
Buicks — Willys Knights — Whip- 
pels. Chevrolets, Fords. Atsineškit 
šį skelbimą su savim, nuliesimo $10 
pigiau.

HARRy J. MAPP — Inc.
6739 So. \Vcstern Avė.

BARGENAS, 5 kambarių mūrinis 
bungalow, 1006 W. 57 St., naujas ir 
moderniškas, pirmas morgiČius $3500 
pasibaigs j 5 metus, tiktai $750 įmo
kėti, kitus po $85 į mėnesį, savinin- 
k AS

HOUGH, 4213 S. Halsted St.

LIETUVIU ATYDON
Ar jus turite lotą? Jei turite, 

tai duleiskit jums parodyti, kad 
NIEKO NEĮMOKANT jus galit įsi
gyti puikiausi ir modemiškiausį bun- 
galow. ši kompanija jau yra biznyje 
daug metų ir gali jums pastatyti 
modemiškiausį bungalovv, murinj, to- 
kj kurio kiekvienas vyras ir mote
ris pageidauja. Jus galit turėti na
mą už tuos pačius pinigus kuriuos 
mokate už rendą. Atsilankykit šian
die ir apžiurėkit, jums nebus reika
lo pirkti, jei nenorėsite.

COOK COUNTY BLDG.
& IMP. CO.

1358 W. 79th St. Triangle 6090 
7034 N. Clark St. Rogers Park 4656

530 W. 42 Place, •pardavimui 3 
flatų medinis namas, 6, 4 ir 4 kam
barių flatai, yra elektra, vand, lo
tas 28 pėdų, rendos $60, už $3200 
greitam pardavimui.

REIKIA cash dėl užbaigimo rei
kalų, parduosiu visą arba dalimis 
400x250 pėdų Rand Road frontage, 
nėra assesmentų, % pigiau negu 
subdivizijų kainos. Gera vieta dėl 
gasolino stoties arba užkandžių 
standos. 32 minutės važiavimo iki 
vidurmiesčio. Rašykit, 842 Trans
portation Bldg., Box 974-L.

TIKRAS 
BARGENAS

Turiu parduoti savo modernišką 
senai įrengta roadhou.se, gerai ap
simokantis biznis. Turiu parduoti, 
nes moteris serga ir turi mainyti 
klimatą. šis roadhouse yra prie 
plačiai važinėjamo kelio, apsimokflr 
jums pasimatyti su savininku,

3023 West 111 St.
Phone Bcverly 0212

PARDAVIMUI
Priverstas parduoti savo naują 5 

kambarių naują mūrinį bungalow už 
pigiau negu kainavo, kad sudarius 
$3,000 cash. Geriausis pirkinys 
South Side už $6500. 12407 South 
Racine Avė.

JŪSŲ SĄLYGOMIS
Pigiai parduosiu savo du po 5 

kambarius, octagon frontu, bunga- 
low, prie Belmont ir Central, karštu 
vandeniu šildoma, puiki transportaci- 
ja. Yra paimti į mainus, parduosiu 
jūsų kaina, išmokėjimais.

ANDERSON, 
4058 Lavvrence Avė.

Pens. 8493 • s

4 apt., mūrinis, modemiškas, 4 ka
rų mūrinis garažas, % bloko nuo 63 
St. % bloko nuo Kedzie Avė. Kaina 
$83,000, lotas 50x125, mainysime i 
lotus arba bungalow arba 2 flatų 
murinj, equity $12,400; pirmas mor- 
gičius, $17,000.
HARRIS & UNGER 

3310 W. 63rd St 
Hemlock 626$

EXTRA SPECIALIS BARGENAS 
lotas 50x125, prie California Avė., 
netoli 69 St., reikia tik $2000 cash.

Lotas 30x125, prie Mason Avė., 
netoli 63 St.. reikia tik $500. Tie 
lotai yra gatavi dėl namų statymo.

J. A. LYNCH;
40 N. Dearborn St., Tel. Central 3654

Už $1000 CASH
Nusipirksite modernišką mūrinį 

bungalow, fumas šildomas, 34 pėdų 
lotas, gatvė cementuota ir apmokė
ta, netoli- North Avė. ir Laramie, 
kaina $7750. HAAVE, 2346 North 
Cicero Avė. Capitol 2510.

PARDAVIMUI 4 flatų, prie West 
Marųuette Rd., $17,500, tiktai $2,000 
cash, kitus lengvais mėnesiniais iš
mokėjimais. Taipgi krautuvė ir 2 
flatai prie 63 St. netoli Kedzie.

WALTER J. PAUL, 
6601 S. Westem Avė. Republic 4170

BARGENAS. Greitam pardavimui 
2 flatų medinis namas, pečium šil
domas, stikliniai porčiai, lengvais iš
mokėjimais, netoli 107 ir Michigan 
Avė. Šaukit Hyde Park 8512.

PARDAVIMUI 2 fl. medinis namas 
lotas 50x165, 2 karų garažas, 9428 
Indiana Avė. Frante Burianek, 5608 
W. Byron. Tel. Pensacola 8271.

roadhou.se
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Lietuva reikalinga liudininko de 
rybose su Lenkais

Banditai vėl puolė 
traukini Meksikoj

Užpuolime trys pasažieriai bu
vo užmušti, dešimt pavojin
gai sužeisti

Voldemaras dėl to nori, kad konferencijoj 
dalyvautų Tautų Sąjungos atstovas

Rygoj nesanti palanki atmosfera, dėl to propo- 
navęs darybas laikyti Karaliaučiuje

RYGA, kovo 6. [Chicago Daily News koresp. George 
Hyde.] — Interviu su spaudos atstovais, Lietuvos prem
jeras Voldemaras, klausiamas, kodėl jis nori, kad Lietu
vos derybose su Lenkija Tautų Sąjunga butų tarpinin
kė, atsakė, kad kadangi Lietuva esanti maža valstybė, 
tai derybose su daug didesne valstybe, ypač dabartinėje 
byloje, ji norėtų turėti liudininką.

Lietuvos ministeris pirmininkas pabrėžė tą faktą, 
kad pasikalbėjimas tarp jo ir I^enkijos užsienio reikalų 
ministerio Zaleskio Genevoje buvęs klaidingai interpre
tuotas, o dėl to ir įvykęs nesusipratimas.

Voldemaras pasakė, kad jis proponavęs derybas su 
Lenkais laikyti Karaliaučiuje dėl patogumo, nes j Ka
raliaučių esą netoli iš Kauno. Rygoj gi atmosfera esanti 
nesimpatinga.

Lietuvos Lenkijos ginčas atsidūrė vėl 
Tautų Sąjungos Taryboje

GENEVA, Šveicarija, kovo 6. — Lietuvos Lenkijos 
ginčas vėl atsidūręs Tautų Sąjungos Taryboje.

Britų užsienio reikalų ministeris Chamberlain pra
nešė, kad Lietuvos byla turės būt vėl diskusuojama, ir 
šiandie Taryba pasiuntė premjerui Voldemarui telegra
mą, pranešdama, kad santykių tarp Lietuvos ir Lenki
jos klausimas esąs vėl dienos tvarkoj, kaip kad jis-buvęs 
gruodžio mėnesi.

Premjeras Voldemaras turbut pats atvyks į Genevą.

GENEVA, Šveicarija, kovo 6.
Šiandie rytmetiniame Tau

tų Sąjungos Tarybos posėdy 
buvo g"yvų diskusijų dėl neri»- 

tifikavimo konvencijų, ypač 
Genevos 1925 metų opiumo 
konvencijos. Britų užsienių rei
kalų ministeris Cramberlain nu- 
i odė, kad konvencijai įeiti ga- 
lion reikia, idant ji butų tam t 
septynių Tarybos narių ratifi
kuota.

Rinkimų i Lenkų 
seimą rezultatai

VARŠAVA, kovo 6. — įvyku
sių praeitą sekmadienį rinkimų 
j I/enkijos seimą rezultatai, 
kaip jau pilni pranešimai rodo, 
yra toki:

Valdžios partijų [Pilsudskio] 
blokas turės 135 atstovus iš 144 
visų seimo narių.

Ix?nkų Socialistų partija tu
rės 63 vietas; tautinės mažu
mos — 56; tautiniai demokra
tai — 37; valstiečių partija 
36; krikščionys demokratai — 
84. Likusios 83 vietos tenka 
įvairioms smulkesnėms parti- 
t i joms.

[Chicagos Tribūne korespon
dentas kiek anksčiau rinkimų 
rezultatus buvo padavęs šito
kius: Pilsudskio blokas su val
džiai pritariančiomis grupėmis 
turės 150 vietų; konservatorių 
opozicija — 75; socialistai — 
60; komunistai bendrai su val
stiečių grupėmis — 65; tauti
nės mažumos ir nepriklausomos 
grupės — 85. Grynieji komu
nistai turės 35 vietas, tuo tar
pu kai praeitame seime jie tu
rėjo tik 4.]

Sudegė bažnyčia
POLO, III., kovo 6. — Gaisras 

čia sunaikino evang. liuteronų 
bažnyčią ir kleboniją, padary
damas apie $100,000 nuostolių.

Bumaniįos, Olandijos, Kana
dos ii Japonijos atstovai aiški
no priežastis, dėl kurių jų kraš-j 
tai iki šiol neratif ikavo, l>et 
tikrino, kad netrukus konvenci
ja busianti jų patvirtinta.

Girdėt, kad Francijos ir An
glijos delegacijos turėjusios 
pasitarimų dėl Jungtinių Vals
tybių pasiūlymo daryti dau
giašalę sutartį karui pasmerkti.

“Stebuklu” išgydytas 
pakvaišėlis 1 nušovė, 

12 sužeidė

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
6. — Tikybiniu fanatizmu pa
kvaišęs, Rainei Navarro, kelia
vęs Mc.xico-Laredo traukiniu, 
?mė šaudyti vagone. Vienas pa- 
sažierius buvo nušautas, dvyli
ka sužeisti.

Navarro grižo iš Espinoso, 
kur vienas paskilbęs “stebuk
lingas” gydytojas, vardu Fiden- 
cio, buk maldomis sugrąžinęs 
jam sveikatą.

Atmetė rezoliuciją sub- 
marinams panaikinti
\VASH1NGTONAS, kovo 6. 

— Atstovų buto užsienio reika
lų komisija atmetė Frothing- 
hamo rezoliuciją tarptautinė
mis sutartimis panaikinti sub- 
marinus.

Europos plieno magna
tas Mayrisch užsimušė

EI UVONS-SUH-MARNE, 
Franci j a, kovo 6. — Automobi
liui susikūlus, buvo užmuštas 
Emile Mayrisch, Europos (Luk- 
semburgo) plieno kartėlės pir
mininkas. Jis važiavo į Paryžių 
dalyvauti Europos plieno pra
monės atstovų konferencijoje.

VERA GUI Z, Meksika, ko
vo 6. Ginkluotų banditų kuo
pa vakar puolė ir apiplėšė 
traukinį. Per užpuolimą trys 
keleiviai buvo banditų užmušti 
ir dešimt sužeisti, kai kurie 
pavojingai. Užpuolimas Įvyko 
pusantros mylios nuo Jalapos.

Senatas reikalauja 
skaitmenų apie ne

darbą krašte L
Prekybcs departamentas netie

są skelbiąs apie gerovę: kra
šte esą 4 milionai bedarbių

VVASHINGTONAS, kovo 6. 
— Senatas priėmė rezoliuciją, 
kuria reikalauja, kad Darbo 
Departamento sekretorius Da- 
vis ištirtų ir senatui duotų pra
nešimą apie nedarbo padėtį 
.1 u n g t i nėse Vals ty bėse.

Senatorius VVagner (N. Y., 
dem.), dezo’iiucijos autorius, 
savo kalboje pasakė, Kad kraš
te siauėiąs didelis nedarbas, ne
žiūrint Prekybos Departamento 
sekretoriaus Iloovero garsių 
trimitavimų, buk visa esą all 
rigbt ir buk visame krašte, 
skersai ir išilgai, biznis ir pra
monė žydėto žydi.

Darbo statistikos biuro iš
leistas pastarasis pranešimas 
už sausio mėnesį rodąs, kad 
darbas visur stipriai sumažė
jęs ir vis mažėjąs, o Amerikos 
Darko Federacijos paskelbtos 
j>ric-£» savaitę žinios parodai, kad 

iš kiekvienų šešių jos narių 
vienas yra be darbo. O jei taip 
yra uniįistų tarpe, kurie dau
gumoje yra kvalifikuoti darbi
ninkai, tai ąišku, kad nekvali
fikuotų darbininkų padėtis yra 
daug blogesnė.

Senatorius Wagner pasakė, 
kad jo žiniomis, surinktomis iš 
privatinių šaltinių, bedarbių 
skaičius šiandie siekiąs nema
žiau kaip keturis milionus.

Daug žmonių žuvo 
feierverkų fabri

ko sprogime
SAMARANGAS, Java, kovo 

6. — Kodoese, netoli nuo Sa- 
marango, šiandie įvyko baisus 
sprogimas feierverkų fabrike. 
Daug žmonių buvo užmušta ir, 
sužeista ir daugiau kaip šimtas 
namų suardyta.

Iki šiol iš griuvėsių išimta 
dvidešimt kūnų. Sužeistų, kiek 
žinia, yra penkiosdešimtys.

New Yorko tramvajų 
streikas neišvengiamas
Kompanija atsisakė ginčus su 

darbininkais arbitruoti

NEW YORKAS, kovo 6. — 
Interborough Rapid Transit 
kompanija atsisakė arbitruoti 
savo ginčą su Amalgamated As- 
sociation of Street and Raįl-

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

Nenusistojęs oras; gali būt
way Employes, ir dėl to gatvė- lietaus ar sniego; nedidele tem- N. Y., kovo 6. — Del to, kad 
karių ir elektrinių traukinių peraturos atmaina; stiprokas, švietimo komisija pašalino iš 
darbininkų streikas neišvengia- daugiausiai pietų ir pietų vaka- vietos Charles McClellandą, Ir- 
mas. Į rų vėjas. ving aukštesniosios mokyklos

Kompanija * savo atsakymą Vakar temperatūros buvo. pripcipalą, du šimtai totj uio- 
pasiuntė New Yorko mSrui tarp 250 ir38° F. Į kyklos studentų paskelbė pro
Walkerui, kurs stengėsi kaip šiandie saulė teka 6:17, lei- testo streiką. Daugiau kaip pu-
nors sutaikyti samdytojus su džiasi 5:46. 
darbininkais ir streiko išvengti, vakaro.

Mėnuo teka 6:57 šė sustreikavusių studentų yra 
• mergaitės.

l Atlantic and Pacific Photol

Garsusis krutamųjų paveikslų vaikas-artistas Jackie Coogan ir 
jo tėvai

$30,000,000 prohibi- 
cijai vykdyti

WASIUNGTONAS, kovo (i.
Prezidentas Coolidge pasira

šė pašto ir iždo bilių, kuriuo 
tiems valdžios departamentams 
paskirta iškišti daugiau kaip 
vienas bilionas dolerių.

Iš tos milžiniškos tųdviejų 
departamentų išlaidų sumos, 30 
milicnų dolerių eina prohibici- 
jos j« tatym< > vykdymo i-oikii- 
tams.

Buvęs Vokiečių kron- 
princas parduoda sa

vo žemes
BERLYNAS, kovo 6. — Bu

vęs Vokietijos kronprincas 
Friedrichas Vilhelmas parduo
da didesnę savo Gels dvaro da
lį. Gautus pinigus jis nori in
vestuoti Į pramonę, nes ji duo
danti geresnio pelno, ne kad 
žemė.

Bilius prieš “lobbyis- 
tus” kongrese

WASHINGTONAS, kovo 6. 
— Kongresmanas Edgar How- 
ard (dem., Neb.) įnešė bilių, 
kuriuo einant buvusieji atstovų 
Luto ar senato nariai, susekti 
veikią kongrese kaip “lobbyis- 
tai” už bet kurio įstatymo pra- 
vedimą ar atmetimą, butų lai
komi kaip kriminaliniai nusi
kaltėliai ir baudžiami nemažiau 
kaip dvejais metais kalėjimo.

gORH

Dišimts asmenų žu
vo gaisre Kanadoje

QUEBEC, Kanada, kovo (>.— 
Ste. Marle de Beauce parapijo
je gaisre, kuris sunaikino gy
ventojo Thomaso Cliche namus, 
sudegė dešimt asmenų. Lieps
nose žuvo ir Cliche žmona, ku
ri bandė gelbėti savo vaikus, 
buvusius viršutiniame aukšte.

Vokietija skiria 2*/z mi- 
licųio dolerių naujam 

kreiseriui
BERLINAS, kovo 6. - Vo

kietija nutarė pasistatydinti 
naują šarvuotą 10,000 tonų 
kreiserį. Tam reikalui skiria
ma 2l/o miliono dolerių.

Danų bedarbių armija 
žygiuoja j krašto 

sostinę
KJELLERUP, Jutlandas, Da

nija, kovo 6. — Iš šio miesto 
išžygiavo į Kopenhagą armija 
—viso 300 bedarbių ir bena
mių žmonių. Kaip praneša, pa
keliui prie jų prisideda dau
giau tokių pat bedarbių. Jie ie
ško darbo, arba l>ent pinigų, 
kad galėtų emigruoti svetur 
laimės ieškoti. Žygiuoja jie pil
niausia tvarka. Jie turi suorga
nizavę savą policiją ir daboja
ma griežtos disciplinos.

Meksikos darbininkų 
vadas Guiterrez mirė
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

6. — (Skaudžiai traukinio su
žeistas, mirė Jose F. Guiterrez, 
vienas žymiausių Meksikos dar
bininkų vadų. Jis buvo taipjau 
federalinio kongreso narys.

200 aukštesnes mokyk
los studentų streikuoja

IRVINGTON-ON-HUDSON,

Vilniuje areštuota
300 komunistų

Policija, darydama daugely na
mų kratas, suėmus taipjau 
daug komunistų literatūros

—---
VARŠAVA, kovo 6. [Chicago 

Tribūne Press Service]. —Var
šuvos laikraščiai praneša, kad 
Vilniuje policija daugely namų 
padarė kratas ir suėmė 300 
komunistų. Policijai tekę lai|>- 
jau daug komunistų propagan
dos literatūros ir kitu medžia
gų.

Ragina sušaukti Ki
nų krašto seimą

Pilietinis karas baigiąs visas 
kariaujančias ztarp savęs fak
cijas bankrutinti

i --------
! PEKINAS, Kinai, kovo 6; — 
i Li Juanhung, |>askutinis teisė- 
1 tas Kinų prezidentas, kariu su 
Į kitais buvusiais seimo nariais, 
tiek iš šiaurės tiek iš pietų 
provincijų, ragina sušaukti na- 

| cioiialinį seimą tikslu pabaigti 
! Kinuose tarpusavio karą, kuris 
Į jau baigia visas fakcijas ban
krotais padaryti.

Nors jau tiek šiaurės tiek 
i pietų Kinų fakcijas nebedrįsta 
krauti žmonių didesniais mo
kesniais, nes tai grėstų sukili
mu, vis dėlto tos fakcijos skel- 

Tbia, kad kai tik oras pasitaisy- 
i siąs, kova vakariniame šantun- 
; ge, šiauriniame Honane ir pie- 
( lų vakarų čihli busianti iš nau
jo pradėta.

• .... . ......i

Kinų komunistai vėl
grūmoja Kantonui
KANTONAS, Kinai, kovo 6. 
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Rytų upės srity, į rytus nuo 
Kantono, komunistai vėl ėmė 
stipriai bruzdėti ir, kaip gir
dėti, rengiasi žygiuoti i Kan
toną.

Kantono vyriausybė šaukia 
■ atgal iš Kveilino, senos Kuangsi 
į provincijos sostinės, 25,000 ka
li iuomenės, kuri buvo pasiųsta 
j ten ginti tą miestą nuo komu- 
i nistų.

(Belgas pasmerktas kaip 
| Vokiečių šnipas

............. 1. ■■■! I,

i PARYŽIUS, kovo 6. — Kalėti 
iki gyvos galvos tapo pasmerk
tas Julės Laperre, belgas, kuris 
! buvo kaltinamas, kad didžiojo 
karo metais tarnavęs Vokie
čiams kaip šnipas.

Du vaikėzai prisipažino 
papildę žmogžudystę

Be! tos žmegžudybės vienas ne
kaltas asmuo buvo teismo 
pasmerktas visą amžių kalėti

ROCKFORD, III., kovo* 6. — 
Du vaikėzai, Maurice Mahan, 
17, ir George Bliss, taipjau 17 
metų amžiaus, prisipažino, kad 
juodu nužudė, praeitą rugsėjo 
mėnesį Floydą Stotlerj, gazo 
stoties agentą, bandydami jį 
apiplėšti.

Kai šita žmogžudybė buvo pa
pildyta, netrukus buvo areštuo
tas vienas automobilių taisyto
jas, Henry Olson, 26 metų am
žiaus. Įvjko teismas. Olson bu
vo pripažintas kaltas ir pa
smerktas visam amžiui kalėji
mo. Dabar pasirodė, kad jis 
buvo pasmerktas visai nekaltai.

Obregon dėl imigra
cijos iš Meksikos 

suvaržymo
Meksikai tatai dar gera padary

tų, nors butų užgautas tauti
nis Meksikos žmonių senti
mentas

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
(j. — Pasikalbėjime su Asso
ciated Press korespondentu, 
gen. Aivaro Obregon, kandida
tas į Meksikos prezidentus, dėl 
Įnešto Jungtinių Valstybių kon
grese biliaus suvaržyti imigra
ciją iš Meksikos, pasakė, kad 
jis dar nežinąs, koki esą tikrie- 
ji tokio sumanymo motyvai.

“Prikaišioja, kad Meksikos 
darbininkai esą žemos rųšies, 
kad jie einą Į Jungtines Valsty
bes propaguoti socialistinių 
:dtjų ir, kaip toki, esą negei
džiami ten svečiai”, pasakė 
Obregon. “Bet tie, kurie kalba 
apie meksikiečių žemesnę pa
dėtį ir jtį negeidžiamumą, nieko 
nesako apie geidžiamumą Mek
sikos gamtos turtų Jungtinių 
Valstybių kapitalistams eksplu- 
■iluoti. Imigracijos suvaržymas 
butų naudingas Meksikai eko
nomiškai, bet jis užgautų tau
tinį Meksikos žmonių senti
mentą. Meksika stengsis iš
vystyti savo pramonę, taip kad 
meksikiečiai turėtų pakanka
mai darbo namie ir nereikėtų 
j eins emigrir svetur, kur 
ji is moh K *oti, bet
’aba. blogai

New Yofko tramvajų 
darbininkai balsuoja 

dėl streiko
NEW YORKAS, kovo (i. — 

Organizuoti Interborough Ra- 
r>irl Transit kompani jos darbi
ninkai šiandie vakarą spręs vi- 
suotiniu balsavimu streiko 
klausimą, jei kompanija atmes 
jų unijos pasiūlymus ginčą ar- 
bitracijos keliu išspręsti.

'TOKIO, kovo 6. Japonų 
•iesorius Hirohito, kuris buvo 
susirgęs, jau taisosi. Tuo tar
nu jo dar tik pusės metų duktė 
kritingai serga plaučių uždegi
mu.

RADO PUODĄ AUKSO IR Už 
TAI EINA KALĖTI

HOLTVILLE, CaL, kovo 6.
Devyniolikos metų vaikinas, 

Emery Wormington, atsinešė į 
zietos banką pasidėti $860 auk- 
u. Banko tarnautojai kažko į- 

tarė, ir davė žinią policijai. 
Wormington pradėtas kvosti. 
Pagaliau jis ]>asisakė, kad jis ir 
*o draugas, vardu Rili, jo dėdės 
Parmoję Missouri valstijoj radę 
<emėj pakastą puodą su $2,600 
tukso monetomis ir juos tarp 
tavęs pasidalinę. Su pinigais jis 
p’įžęs namo, o kur dabar esąs 
Bill, jis nežinąs.

“Naujienų” Kon-] 

testas Eina
Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. “Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek- 
tusi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- 
džiausiąs dovanas.

L ---------- JĮ
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