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Sovietai Suseks Kr a m olą 
Kronštadto Juros Akademijoj
3,700 studentų išvyti laukan ir pati aka

demija uždaryta - praneša Leningrado 
Pravda. -- Trys vyriausieji ‘kramolnin- 
kai’ trockistai areštuoti

RYGA, vas. II. — Leningra-Irie atvirai diskusavę klausima 
do laikraštis Pravda praneša, —*’* l~: — »-•-
kad Kronštadto juros akademi
ja lapo uždaryta, o jos 3,700 ris išvaduosiąs 'kraštų iš komu- 
studentų išvyti lau'kan.

Pasak Pravdos, sovietų karo vadyrų 
komisariatas susekęs nelojalu- narni dėl prikrausimo trockis- 
mų akademijos studentuose, ku- tų organizacijai.

apie tai, kad Rusijoj galįs at
sirasti naujas Napoleonas, ku-

nistų nelaisvės. Dvidešimt “pra
buvę areštuoti, kalti-

Meksikos prezidento Kaip naujo pasaulio 
traukinio sprogdin-demokratija žiuri i 

tojai areštuoti titulus ir orderius
Iš trijų suimtų asmenų vienas Kanados parlamentarai 

prisipažinęs kaltas; visi pri
klausą klerikalų sąmokslinin
kų draugijai

i sako, 
čad tai barbarizmo liekana, 
bet Europoj vis dar labai 
mėgiama

MEKSIKOS MIESTAS, vaši 
1 I. - Nedideliame Comonfor-1 
to miestely, Guanajuato vaisi i-į 
t^je, federalinė žvalgyba suėmė juoktas
tris asmenis, įtariamus kaip na
rius bandos, kuri praeitų sek
madienį išsprogdino Meksikos 
prezklento traukinį, kuriuo pre
zidentas keliavo namo iš Ta- 
maulitas valstijos. Vienas su
imtųjų jau esąs prisipažinęs 
kaip traukinio išsprogdinimo 
dalyvis, bet kitudu dar ginasi. 
Visi jie betgi prisipažinę esą iš 
Meksikos Miesto ir esu aktin
gi nariai klerikalų draugijos ko
vai dėl tikybos laisvės. Ta drau
gija yra kaltinama dėl sąmoks
lo nužudyti prezidentų Porte?. 
Giri ir karo ministerį Joacjui- 
ną Amaro.

OTTAVVA, Ont., Kanada, vas. 
14. Pasiūlymas atgaivinti vėl 
titulus Kanadoje buvo taip iš- 

parlamente, kad, tur 
būt, tas klausimas niekados 
daugiau nebebus keliamas.

Thomas Church, konservato
rių atstovas, pasakė, kad Kana
dos žmonės yra griežtai nusista
tę prieš bet kokius ttt|Ultts ir 
prieš teikimų jų kam nors. 
Žmonės matė gerai, — sakė p. 
Church, — kam titulai dalina
mi: karo spekuliantams, pelnw-

vas
vie-

Kunigo vadovaujama banda api
plėšė stotį

MEKSIKOS MIESTAS, 
14. — Maištininkų banda,
no katalikų kunigo vadovauja
ma, puolė Palo Verde stotį Ira- 
puato-Guadalajaros lini joje, 
tarp Penjamo ir l>a Piedado. Iš
plėšę stoties sankrovų banditai 
pabėgo, nusinešdami daug pre
kių.

Bankų “maras” India
nos Valstijoje

BLl’FFrON, Ind., vas. 14.— 
Čia ir apielinkėj paskutinėmis 
dienomis užsidarė šeši bankai. 
Vakar užsidarė Wells County 
bankas, State Bank of Union- 
dale, The Bank of Petroleum ir 
Liberty Center State bankas. 
Šiandie dar užsidarė Union Sa
vinas and Trust Co. ir Fanners 
Deposit Bank of Montpelier.

KORHS3
Chicagai ir apielinkei federa

linis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai gražu, nors kiek de- 
besi uotą; nedidelis: temperatū
ros atmaina; vidutiniai, dau
giausiai vakarų krypties vėjai.

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 13° ir 26° F.

šiandie saule teka 6:47, lei
džiasi 5:22. Mėnuo leidžiasi 
11:32 vakaro.
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(Atlantic and Pacific Photo)

Craigwell namai netoli Bognoro, kur Anglijos karalius bandys atgauti sveikatą. Namai ran 
dusi prie juros kranto.
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Meksikos kunigai klau 
so valdžios įsakymo
MEKSIKOS MIESTAS, vas- 

14. Iš 250 katalikų kunigų, 
gyvenančių Meksikos Mieste, 
jau 236 paklausė vyriausybės 
įsakymo ir vidaus reikalų 
parlamentui prisiuntė savo 
resus.

de-'

Gili ir šalta žiema 
Lietuvoje

[Naujienų MtorespiĮmtonto lai! 
kas iš Lietuvos]

hvlti nu iukuriiii užsimušė imigracijos Dyla aeroplanui nukritus
J. V. kongrese FAIRFAX, Okla., vas. 14.— 

Jų aeroplanui nukritus i dau
bų, netoli nuo Fairfax, užsimu
šė pilotas .Joe Boonc ir aviaci-

Senato komisija atsisakė dar j 
atidėti įstatymo ’ “national 

crigins” pro viziją jos mokjnyg Helton.
I sis pilotavo aeroplanui.WASHINGTONAS, vas. 24.

Senato imigracijos komisija 7 
balsais prieš 4 atmetė Nye j >• v iv* • i i
zoliucija suspenduoti dar vie- j 1)1(1611 SČlICiaJ 1600 
niems metams imigracijos įsta- . . •

i tymo vadinamą “national ori- Kdllklllcl ElirOpil 
gins” (taktinių kilmių) provi- c

FLinant ta provizija, į Jungti
nes Valstybes bus įsileidžiama

Kaip tik nuo Kalėdų prasi-1 imiBran'tų per metus viso tik 
dėjo žiema, tai taip ir tęsiasi —; 150,000, vieloj dabai tinio 160,- 
štai jau ligi vasario mėnesio. ; ^•aicia.us. Įvairioms vals- 

o»ii<loms kiaulių karaliams lt j^ltis, nors ne nuolatinis, tar- i lybėms pa Skirstomos naujos, ki-
i i kara !l)ais siekia 20 Heaumuro lckios kvotos 4- kai kūnų, kaip

Simų karaliams, laavaių kala- ■_ i.'ahrenheito) Snieiro Britanijos, Airijos,
liams, degtines varyklų sa vimn- ‘ L t amen neito). eg(, p , .. Anųifrį:n^ VbncrrnoR kams, tabako fabrikininkams,: galima sakyti, iki kaklui. Ke-Austrijos, Vengrijos, 
cigaretų milionieriams ir ki- '^u‘ užpustyti Jr vos 
tiems panašiems gaivalams. Į laiką pravažinėjami 
Žmonėms tatai galų gale pa- ■ 
grįsę, ir teisingai. Ne titulai 
padarą žmogų.

O Henry Bourassa, liberalų j11 l,s* j^Kiu būdu negali išvažiuo- 
atstovas, pasakė, kad Europa Susisiekimui dabar žmo- 

nes vartoja traukinius ir roges.
Kaip ilgai žiema laikys, nie-, v

kas nemėgina spėti, nes po tiek j Trockis praneša at 
metų (apie 15 metų) nepasto-' 

j vių žiemų ir vasarų, sunikti ką. 
tikro pasakyti.

Politinė padėtis Lietuvoje — 
suslėgta. Nors žiema, bet žmo
nės, 1 
karus žiemomis kalbėdavo, da- Į 
bar. nebekalba.

Litų visur trukumas. Uždar
bių ir pelnų nėra. Varguomenė 

'didelį vargų kenčia, o turtingie
ji, sau'galvas suka, kaip kuo- 
daugiausiai pinigų (kaip kitą
syk vokiečių markių) surinkti.

|lus pūgai, vėl užpusto.
Automobiliai visai sustojo 

vaikščioję, nes jais, per pusny-

ypač dar vis mėgia titulus ir 
dekoracijas, lygiai kaip kad Af
rikos negrai, kurie labai pui- . 
k-a uja, papuošę, savo ausis ir 
nosis dekoracijomis. Bet visi 
žiną, kad beveik kiekviename 
krašte tie daiktai yra perkami 
parduodami, ir valdžios turin
čios tam tikrų priežasčių vis 
dar dekoruoti įvairios rųšies 
“didvyrius,” vagis ir nenaudė
lius.

Milwaukee meras 
Hoan Vokietijoje

BERLYNAS, vas. 14. — Į 
Berlyną atvyko Milvvaukees so
cialistų meras (burmistras) 
Dianiel W. Hoan, jo žmona, 
miesto tarybos narys Strehlovv 
ir uosto komisijos pirmininkas 
Bruce.

Meras Hoan žada atlankyti 
Varšuvą, Miuncheną, Dresdenų 
ir kitus miestus, o vasario 20 
dienų būti Hamburge ir daly
vauti iškilmėse ryšy su nuleidi
mu į vandenį naujausio vokie
čių pasažierinio motorinio lai
vo, pakrikštyto “Mihvaukee” 
vardu.

Del B. K. B. tai dar kažin
“Vasario 17 d. Čikagoj įvyks 

keli dideli lietuvių susirinkimai, 
kuriuos dalyvaus ir Lietuvos 
ministeris Vašingtone p. B. K. 
Balutis.” — Eltos pranešimas 
Kauno oficiozui “L. Aidui.”

Britai Egipte nuko- LIETUVOS ŽINIOS 
ve 18 maistininkų 

ir jų vadą
vas.
nuo

Denokuro piramydos, maištin
gos Neuaro giminės banda puo- 

Įlė britų kariuomenės skyrių. Su- 
Ikilėliai buvo atmušti ir priver-

CH ARTUMAS, Egiptas,
14. — Praneša, kad netoli

Vilniuje buvo užpultas 
prof. Biržiška

“Kurjer Porąimy” praneša 
apie plečkaitininkų užpuolimų 
prieš prof. Mykolų Biržišką, 
Įcurs švenčių atostogas pralei- 

|sti bėgti, palikę aštuoniolika nu- <^ia pas gimines Vilniuj. Sau-
• paskilhusį šio 4 d. grupė asmenų sutiko 

vadą Gvekų Vondingą. pmf. Biržišką Didžiosios Pohu- 
Britų kareivių užmuštų nebuvo, lankos gatvėj ir pradėjo šu- 

............. ..... ...  kauti nukreiptais prieš prof. 
Komunistinis dar-| Biržiški! ir .Lie,uvos vyriausy-■ Udl Į jję šauksmais. Prof. Biržiška

; bas SSSR, “darbo i išsigelbėjo pasislėpdamas vieno 
n^mnncp namo kieme, iš kur per priva-

IldluUUbv čius butus pateko pas savo gi-
minės.

Rusų komunistinės jaunuo-
■ iii'cnės organas “Komsomolska- ' 
ja 'Pravda” štai 'ką rašo apie 
vadinamus komunistinius “dar
bo namus” sovietijoje:

“...Tai pri'tonas su datbo na- į 
m,o iškaba. Čia, vietoj pataisy- • 
mo, žmonėms duodama vagių į 
kvalifikacija. Naktį miegamuo-1 
se kambariuose prasideda puo- i 
ta ir lošimas kortomis. Lošia i 
iš pinigų, rūbų, duonos, pie
tų../’-

Dieną gi, pasak laikraščio, 1

. kautų, jų tarpe ir 
savo

Kautynės su kontra- 
bandninkais

Klaipėdos krašte Hl-čio komi-
■ šariato V rajono pasienio vach
mistras štrokis, pastebėjo 5 kl. 
nuo sienos — Naujapėčių d.,

j Pagėgių apsikr. važiuojančius 
'rogėmis įtariamus akmenis.

štrokis pareikalavo sustoti ir 
1 norėjo patikrinti jų dokumen- 
' tus. Tačiau, šie asmenys ne-
■ sustodami pradėjo į Štrokį iš 
revolverių šaudyti ir paleido 
apie dešimtį šūvių, iš kurių 
vienas pataikė* Į kepurę, o kitas 
į kelnes, bet štrokio nesužeidė.

i Štrokis pradėjo į važiuoįan- 
: čius šaudyti ir iš vežimo pa
sigirdo šauksmas ir dejavimai, 
iš ko- matyti, kad šūviai juos

Rusija pirksianti A-'kli'uk , . ..•t • v* šiems asmenims, kurių buvomenkoj mašinų penketas, pavyko pervažiuoti
už 400 milionų

Pastara- eina “darbas”:
“Šaltkalvių dirbtuvėse moki

niai galanda peilius, dirba “ot- 
myčkas” ir kitus spynų laužy
mo pabūklus, gitaras, primity
vius pistoletus ir 1.1.”

Vadinasi diktatūros kurvbos• *

| Daugiau žmonių rado negyvai 
sušalusių; miestai ima stigti 
kuro šiems asmenims, kurių buvo

per ilga Ispanijos ir Olandijos beveik 
kGi paųj‘: dvigubai palaidi narnos, kitų vėl, 

kaip Vokietijos ir Skandinavi
jos kraštų, žymiai sumažinamos. 
Taipjau šiek tiek padidinamos 
kvotos Lietuvai, Lenkijai, Ru- i 
sijai, Suomijai ir Graikijai.

vykęs Į Turkiją
Vokiečių komunistų Leninbun- 

do vadas gavo iš Konstanti- 
kaip papralstai būdavo apie| nopolio telegramą

—Abišalis.! 'inopoli- •

Nepavykus sukilimui
Ispanų konservatorių 

partija užsidaro
MADRIDAS, Ispanija, vas. 14. 

— Telegrama, iš Vialencijos 
praneša, kad dėl suėmimo jos 
vado, buvusjo premjero San- 
chez Guerra, Valencijos kon
servatorių partija laikė susi
rinkimų ir nutarė likviduotis.

O gal vasarą ar žiemą

‘'Karo stovis Lietuvoje bus 
nuimtas pavasarį ar nidemį?*-^ 
Telšių “Žemaitis.”

VARŠUVA, vas. 14. — Len
kijos senatas kaip vienu balsu 
pritvirtino Kellogo taikok pak
tų.

BERLYNAS, vas. 14. — Hugo 
Urbahns, Berlyno komunistinės 
opozicijos “Leninbundo” vadas, 
gavo iš Leono Trockio telegre- 
mą, kuria buvęs sovietų raudo
nosios armijos vadas praneša 
apie savo atvykimų į Konstan-

Urbahns mano, kad Trockis 
j yra laikomas aštrioj priežiūroj 
ir kad jaim neleista susisiekti 
su nieku, bet kad jam pavykę 
tų telegramų slaptu bildu pasių
sti draugams.

! Trockio šalininkų Vokietijoj 
yra gana daug, ir jie dabar la
bai sujaludinti jo išgelbėjimo 
prospektais.

Leninbundo laikraštis Volks- 
wille reikalauja, kad Berlyno 
valdžia leistų Trockiui atvykti 
ir apsigyventi Vokietijoje.

Dideli šalčiai vidurinėje ir 
rytinėje Europoj tebesitęsia, ir 
paskiausios telegramos prane
ša apie daugiau nelaimingų at
sitikimų.

Rumanijoj, netoli nuo Cam- 
pines, rado dar du vyru, dvi 
moteris ir šešis vaikus negyvai 
sušalusius; netoli nuo Kišine- 
vo keturiolika asmenų sušalu
sių, O Buzene, irgi Rumanijoj, 
dvylika žmonių sušalusių.

.Tatrų kalnuose, čechoslova- 
kuose, rado- sušalusius tris žmo
nes.

Netoli nuo Sevastopolio, pie
tų Rusijoj, nuo šalčio mirė de
vyni kaimiečiai.

Breslavo priemiesty, Vokieti
joj, vienas darbininkas, eida
mas į darbų, pakeliui sušalo- 
Kassely, Prusnose, rado suša
lusių mergaitę.
Del šalčių Austrijos parlamen

tų laikinai užsidarė

Austrijos parlamentas tapo 
dviem savaitėm uždarytas, nes 
dėl šalčių ir sniego audrų tran- 
sportacija krašte sutrukdyta ir 
Vienos miestui ima trukti ku
ro.

Austrijoj, Vengrijoj ir Bal
kanų kraštuose pradėjo trukti 
anglies ir vyriausybes, stipriai 
apribojusios dalinimą jos var
totojams, siunčia telegramas į 
Čechoslovakijų ir Lenkiją, pra
šydamos įmanomai greičiau at
siųsti daugiau anglies.

Del skandalų, Estai pa 
šalino iš seimo mi

krofonus

Nori daugiau milionų 
prohibicijai vykdyti
WASW<ftWAS, vas.

Iždo sekretorius Mellon pareiš
kė, kad jis reikalausiąs, idant 
kongresas paskirtų dar $2,570,- 
000 priedo prohibicijos įstaty
mo vykdymo reikalams.

RYGA, vas. 14. —- Estų val
stybės seimo pirmininkas liepė į 

pašalinti iš pošėdžių salės ra- 
dio mikrofonus ir išsiųstųvą, 
kad kraštas negirdėtų piktų 
rietenų ir kartais dagi mušty
nių atstovų tarpe.

Del skandalingų scenų seime, 
Estijos žmonės ima prarasti pa
garbų savo įstatymų leidėjams.

Mm

I sieną į Vokietijos pusę. Neabe
jojama, .kad tai buvo kontra- 

LONDONAS, vas. 14.—Ame-1 bandininką!.
rikietis Thomas D. Campbell, 
kuris, grįždamas namo iš Ru
sijos, sustojo Londone, sako, 
kad per ateinančius penkerius 
metus sovietų Rusija numatan
ti Išteisti Jungtinėse ValstylK- 
se 460 milionų dolerių, pirkda- į----- -
ma už 300 milionų žemės ūkio ve tebelaikantį Kairį ir 1 umins- 
mašinų ir už 100 milionų dote- ką* Kalbama, kad jie esą plec- 
rių kelių statybos padargų.

'Mr. Ompbell yra didžiausias 
Amerikoje kviečių augintojas. 
Sovietų valdžia buvo pakvietus 
jd atvykti į Rusiją pasitarti dėl 
industrinių žemės ūkio metodų 
pritaikymo. Jis giria Rusiją ir 300 bedarbių. Jų būklė tokia 
sovietų j>astanigas gerinti ekono- sunki, kad priversti eiti j įstai- 
minį krašto gyvenimą.

Grįžęs i Jungtines Valstybes, 
Campbell žada matytis su pre
zidentu Coolidge’u ir išrinktu 
prezidentu Hoover ir papasako
ti jiems, ką Rusijoj matęs.

Areštai
UKMERGĖ. — Pereita savai

tę policija areštavo buvusį tauti
ninkų organizatorių ir tokiu sa-

kaltininkai.

Bedarbiai nerimauja
Biržų mieste tuo tarpu yra

gas ir visu griežtumu reikalauti 
pragyvenimui pagalbos. Valdi
ninkų pašalpa, kurių jie skiria 
atsidėję po vienų nuošimtį nuo 
uždarbio, tegalės padėti tik ma
žai badaujančių dalelei.
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Sovietai Susekė Kramolą 
Kronštadto Juros Akademijoj

Britai Egipte nuko- LIETUVOS ŽINIOS 
ve 18 maistininkų

ir jų vadą
CHARTUMAS, Egiptas, 

14. — Praneša, kad netoli

■ Vilniuje buvo užpultas 
prof. Biržiška

3,700 studentų išvyti laukan ir pati aka
demija uždaryta - praneša Leningrado 
Pravda. -- Trys vyriausieji ‘kramolnin- 
kai’ trockistai areštuoti

RYGA, vas. 14. — Leningra
do laikraštis Pravda praneša, 
kad Kronštadto juros akademi
ja tapo uždaryta, o jos 3,700 
studentų išvyti laukan.

Pasak Pravdos, sovietų karo 
komisariatas susekęs nelojalu
mą akademijos studentuose, ku-

rie atvirai diskusavę klausimą 
apie tai, kad 'Rusijoj galis at
sirasti naujas Napoleonas, ku
ris išvaduosiąs kraštų iš komu
nistų nelaisvės. Dvidešimt “pra- 
vadyrų” buvę areštuoti, kalti
nami dėl priklaus! ino trockis- j 
tų organizacijai. ,

vas.
nuo

Denokuro piramydos, maištin
gos Neuaro gimines banda puo- l’Pie plečkaitininkų užpuolimą 

jie britų kariuomenės skyrių. Su- prioš proi.
kiteliai buvo atmušti ir priver- Kors švenčių
sti bėgti, palikę aštuoniolika nu- džia pas gimines Vilniuj. Sau- 

j kautų, jų tarpo ir paskilbusį šio 4 d. grupė asmenų sutiko 
savo vadą Gveką Vondingą. I prol. Biržišką Didžiosios Pohu- 

j Britų kareivių užmuštų nebuvo, lankos gatvėj ir pradėjo šu- 
__  kauti nukreiptais prieš prof.

“Kurjer Porąuny” praneša

Mykolą Biržišką, 
atostogas pralei-

knmnniatink dar. iBiržisk« ir Lieluvos vyriausy- i IvUlliUiliolllllo U<11 : jję šauksmais. Prof. Biržiška 
’ bas SSSR, “darbo išsigelbėjo pasislėpdamas vieno 

nomilACD namo kieme, iš kur per priva-
IltlĮUUVbv £jus Lutus pateko pas savo gi

mines.

Meksikos prezidento Kaip naujo pasaulio 
traukinio sprogdin-demokratija žiuri į 

tojai areštuoti titulus ir orderius so valdžios įsakymo

Rusų komumslmes jauuuo- 
j menės organas “Komsomolska- 

(Atlantic and Pacific Photo) ja .pravda” Štai ką TUŠO apie
Craigwell namai netoli Bognoro, kur Anglijos karalius bandys atgauti sveikatą. Namai ran- vadinamus komunistinius “dar- 

dasi prie juros kranto. bo namus” sovietijoje:
“...Tai pritonas su datrbo na- i 

m,o iškaba, čia, vietoj pataisy-1

Kautynės su kontra- 
bandninkais

Iš trijų suimtų asmenų vienas 
prisipažinęs kaltas; visi pri
klausą klerikalų sąmokslinin
kų draugijai

Kanados parlamentarai sako,' 
čad tai barbarizmo liekana, 
bet Europoj vis dar 
mėgiama

MEKSIKOS MIESTAS, vas j 
11. — Nedideliame Comoufor-1 
to miestely, Guanajuato vaisi i- j 
toje, federalinė žvalgyba suėmė, 
tris asmenis, Įtariamus kaip na
rius bandos, kuri praeitą sek
madienį išsprogdino Meksikos 
prezidento traukinį,^kuriuo pre
zidentas keliavo namo iš Ta
rnauji tas valstijos. Vienas su
imtųjų jau esąs prisipažinęs 
kaip traukinio išsprogdinimo 
dalyvis, bet kitudu dar ginasi. 
Visi jie betgi prisipažinę esą iš 
Meksikos Miesto ir esu aktin
gi nariai kleuikalų draugijos ko
vai dėl tikybos laisvės. Ta drau
gija yra kaltinama dėl sąmoks
lo nužudyti prezidentų Porte? 
Giri ir karo ministerį Joaqui- 
ną Amaro.

MEKSIKOS MIESTAS, vas- 
Iš 250 katalikų kunigų, 

labai t>yvenančių Meksikos Mieste, 
jau 236 paklausė vyriausybės 
Įsakymo ir ^įdaus reikalų 
partamenliri prisiuntė savo 
resus.

de

Gili ir šalta žiema 
Lietuvoje

[Naujienų korespondento 
kas iš Lietuvos]

Imigracijos byla 
J. V. kongrese

Senato komisija atsisakė dar i 
atidėti įstatymą ’ “national 
crigins” proviziją

VVASHINGTONAS, vas. 24.
Senato imigracijos komisija 7 
balsais prieš 4 atmetė Nye re
zoliuciją suspenduoti dar vie
niems metams imigracijos įsta
tymo vadinama “nailonai ori- 
gins” (tautinių kilmių) provi- 4

Kunigo vadovaujama banda api
plėšė stoti

MEKSIKOS MIESTAS, vas 
1 L — Maištininkų banda, vie
no katalikų kunigo vadovauja
ma, puolė Palo Verde stoti Ira- 
puato-Guadalajaros lini j o j e, 
tarp Pelijamo ir I^a Piedado- Iš
plėšę stoties sankrovą batui i ta i 
pabėgo, nusinešdami daug pre- 
kių.

Bankų “maras” India
nos Valstijoje

BLUiFFTON, Ind., vas. 14.— 
čia ir apielinkėj paskutinėmis 
dienomis užsidarė šeši bankai. 
Vakar užsidarė Wells Countv • 
bankas, State Bank of Union- i 
dale, The Bank of Petroleum ir 
Liberty Center State bankas. 
Šiandie dar užsidarė Union Sa- 
vings and Trust Co. ir Farmers 
Deposit Bank of įMontpelier.

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

Bendrai gražu, nors kiek de- 
besiuota; nedidelis temperatū
ros atmaina; vidutiniai, dau
giausiai vakarų krypties vėjai-

Vakar temperatūra įvairavo 
tarp 13° ir 26° F.

šiandie saulė teka 6:47, lei
džiasi 5:22. Mėnuo leidžiasi 
11:32 vakaro.

Klaipėdos krašte IILčio komi- 
! šariato V rajono pasienio vach- 

kvalifikacija. Naktį miegamuo- mistras štrokis’ Pastebėjo 5 kl. 
i se kambariuose prasideda puo- i nuo_ sienos — Naujapėčių d., 
ta ir lošimas kortomis. Lošia į l>aKyffiy apskr. važiuojančius 
iš pinigų, rūbų, duonos, pie- lo”čmis Įtariamus akmenis, 
tų-” ’ I .................... ....

Diehą gi, pasak laikraščio, 
eina “darbas”:

“šaltkalvių dirbtuvėse moki
niai galanda peilius, dirba “ot-

Du lakūnai užsimušė |mo, žmonėms duodama vagių j 
aeroplanui nukritus
FAIRFAX, Okla., vas. 14.— 

į Jų aeroplanui nukritus i dau
bą, netoli nuo Fairfax, užsimu
šė. pilotas Joe Boonc ir aviaci
jos mokinys Helton. Pastara
sis pilotavo aeroplanui.

> Dideli šalčiai tebe 
kankina Europą

štrokis pareikalavo sustoti ir 
norėjo patikrinti jų dokumen- 

' tus. Tačiau, šie asmenys ne- 
' sustodami pradėjo i Štrokį iš 
revolverių šaudyti ir paleido 

iš kurių 
vienas pataikė*į kepurę, o kitas 
i kelnes, bet Štrokio nesužeidė, 

i štrokis pradėjo į važiuojan
čius šaudyti ir iš vežimo pa

sigirdo šauksmas ir dejavimai, 
iš ko- matyti, kad šūviai juos

Rusija pirksianti A-kliii k , .•i • šiems asmenims, kurių buvo

myčkas” ir kitus spynų laužy- aP*e dešimti šūvių, i
mo pabūklus, gitaras, primity
vius pistoletus ir 1.1.”

Vadinasi diktatūros kūrybos 
darbas... ĮĮLŽ}.

laiš- ZW
Einant ta provizija, į Jungti

nes Valstybes bus įsileidžiama 
imigrantų per metus viso tik 
150,000, vietoj dabartinio 160,- 

jo '000 skaičiaus. Įvairioms vals
tybėms paskirstomos naujos, ki
tokios kvotos -i— kai kurių, kaip ■ 
Didžiosios Britanijos, Airijos, Į 
Belgijos, Austrijos, Vengrijos, 

per ilga' Ispanijos *r Olandijos beveik 
kol pakE dvigubai pdaidinamos, kitų vėl, 

kaip Vokietijos ir Skandinavi- 
sustoje -I08 kraštų, žymiai sumažinamos.

Kaip tik nuo Kalėdų prasi
dėjo žiema, tai taip ir tęsiasi — 
štai jau ligi vasario mėnesio. ; 
šaltis, nors ne nuolatinis, tai

kia ligi 20 Reaumuro 
Fahrenheito). Sniego, 

galima sakyti, iki kaklui. Ke
liai užpustyti ir vos ] 
laiką pravažinėjami 
lūs pūgai, vėl užpusto.

.Automobiliai visai ____
I vaikščioję, nes jais, per pusny-1 TaiWau siek ,iek Paimamos 

............ 'kvotos Lietuvai, Lenkijai, R u- į
ti. Susisiekimui dabar žmo-; Suomijai ii (iraikijai. 
nes vartoja traukinius ir roges. 

Kaip ilgai žiema laikys, nie-.
kas nemėgina spėti, nes po tiek • Trockis praneša at- 
metų (apie 15 metu) nepasto- ' 1 Tlirkllfl
vių žiemų ir vasarų, sunku ką i J Alllivijtj
tikro pasakyti.

Politine padėtis Lietuvoje — 
suslėgta. Nors žiema, bet žmo
nės, kaip paprastai būdavo apie 
karus žiemomis kalbėdavo, da- i 
bar. nebekalba.

Litų visur trukumas. Uždar
bių ir pelnų nėra. Varguomene 

! didelį vargą kenčia, o turtingie-

()TTAWA, Ont., Kanada, vas. 
14. - Pasiūlymas atgaivinti vėl 
titulus Kanadoje įbuvoytaip iš
juoktas parlamente, lįid, tur 
būt, tas klausimas niekados 
daugiau nebebus keliamas.

Thonias Church, konservato
rių atstovas, pasakė, kad Kana
dos žmonės yra griežtai nusista
tę prieš bet kokiuš ti^ulOs ir 
prieš teikimų jų kam nors. 
Žmonės matė gerai, — sakė p. 
Church, — kam titulai dalina
mi: karo spekuliantams, pelna- 
gaudoms, kiaulių karaliams, la
šiniu karaliams, bravaru kara-,' ( 13°liams, degtinės varyklų savinin-1 \ 10 
kams, tabako fabrikininkams, į 
cigaretų m Riomeriams ir ki-•• 
tiems panašiems gaivalams, 
žmonėms tatai galų gale pa- 
grįsę, ir teisingai. Ne titulai i 
padarą žmogų. i

O Henry Bounassa, liberalų įnus’ ^udu ne^alijšvažiiio-, 
atstovas, pasakė, kad Europa 
ypač dar vis mėgia titulus ir 
dekoracijas, lygiai kaip kad Af
rikos negrai, kurie labai pui
kauja, papuošę, savo ausis ir 
nosis dekoracijomis. Bet visi 
žiną, kadLjbeveik kiekviename 
krašte tie daiktai yra perkami 
parduodami, ir valdžios turin
čios tam tikrų priežasčių vis 
dar dekoruoti įvairios rųšies 
“didvyrius,” vagis ir nenaudė
lius.

Vokiečių komunistų Leninbun- 
do vadas gavo iš Konstanti
nopolio telegramą

Mihvaukee meras , • . • .  • •   y |   •
w | . • • • Uei<4giauBi<su pliusų

H()an V OKlCtllOJC svk vokiečių markių) surinkti.
----------- ’ -Abišalis. Į tin°P* •

daugiausiai pinigų (kaip kita-

: BERLYNAS, vas. 14. Hugo 
Urbahns, Berlyno komunistinės 
opozicijos “Leninbundo” vadas,: 
gavo iš Leono Trockio telegre- 
mą, kuria buvęs sovietų raudo
nosios armijos vadas praneša 
apie savo atvykimą į Konstan-

BERLYNAS , vas. 14. — Į 
Berlyną atvyko -Milwaukees so-1
cialistų meras (burmistras) 
Dteiniel W. Iloan, jo žmona1, 
miesto tarvbos narys Strelilovv 
ir uosto komisijos pirmininkas 
Bruce.

Meras Hoan žada atlankyti 
Varšuvą, Miuncheną, Dresdeną 
ir kitus miestus, o vasario 20 
dieną būti Hamburge ir daly
vauti iškilmėse ryšy su nuleidi
mu į vandenį naujausio vokie
čių pasažierinio motorinio lai
vo, pakrikštyto “Mihvaukee” 
vardu.

Nepavykus sukilimui, 
Ispanų konservatorių 

partija užsidaro
MADRIDAS, Ispanija, vas. 14. 

— Telegrama, iš Vialencijos 
praneša, kad dėl suėmimo jos 
vado, buvusįo premjero San- 
chez Guerra, Valencijos kon
servatorių partija laikė susi
rinkimą ir nutarė likviduotis.

Urbabns mano, kad Trockis 
yra laikomas aštrioj priežiūroj 
ir ’kad jam neleista susisiekti 
su nieku, bet kad jam pavykę 
tą telegramų slaptu budo pasių
sti draugams.

Trockio šalininkų Vokietijoj 
yra. gana daug, ir jie dabar la
bai sujaudinti jo išgelbėjimo 
prospektais.
, Leninbundo laikraštis Volks- 
wille reikalauja, kad Berlyno 
valdžia leistų Trockiui atvykti 
ir apsigyventi Vokietijoje.

Daugiau žmonių rado negyvai 
sušalusių; miestai ima stigti 
kuro

Dideli šalčiai vidurinėje ir
j rytinėje Europoj tebesitęsia, ir 
, paskiausios telegramos prane- 

\ail5 ^ša apie daugiau nelaimingų at
sitikimų.

Rumunijoj, netoli nuo Cam- 
pines, rado dar du vyru, dvi 
moteris ir šešis vaikus negyvai 
sušalusius; netoli nuo Kišine- 
vo keturiolika asmenų sušalu
sių, O Buzene, irgi Rumanijoj, 
dvyliką žmonių sušalusių.

.Tatrų kalnuose, čechoslova- 
kuose, rado sušalusius tris žmo
nes.

Netoli nuo Sevastopolio, pie
tų Rusijoj, nuo šalčio mirė de
vyni kaimiečiai.

Breslavo priemiesty, Vokieti
joj, vienas darbininkas, eida
mas i darbą, pakeliui sušalo. 
Kassely, Prusnose, rado suša
lusią mergaitę.
Del šalčių Austrijos parlamen

tą laikinai užsidarė
Austrijos parlamentas tapo 

dviem savaitėm uždarytas, nes 
dėl šalčių ir sniego audrų tran- 
sportacija krašte sutrukdyta ir 

i Vienos miestui ima trukti ku
ro.

Austrijoj, Vengrijoj ir Bal
kanų kraštuose pradėjo trukti 
anglies ir vyriausybes, stipriai 
apribojusios dalinimą jos var- 

I totojams, siunčia telegramas į 
Čechoslovakiją ir Lenkiją, pra
šydamos įmanomai greičiau at
siųsti daugiau anglies.

Del skandalų, Estai pa
šalino iš seimo mi

krofonus

• | • v• ftienis asjiieniiiis, Kinių jaivu

menkoj mašinų penketas, pavyko pervažiuoti
už 400 milionu sieną j Vokietijos pusę. Neabe

jojama, kad tai buvo kontra- 
LONDONAS, vas. U.—Amo Iball<Iinlnkai- 

rikietis Thomas D. Campbell, 
kuris, grįždamas namo iš Ru
sijos, sustojo Londone, sako, 
kad per ateinančius penkerius i 
metus sovietų Rusija numatan
ti Išleisti Jungtinėse Valstybė
se 400 milionų dolerių, pirkda
ma už 300 milionų žemės ūkio 
mašinų ir už 100 milionų dole
rių kelių statybos padargų.

M r. CampbeH yra dklžiausias 
Amerikoje kviečių augintojas, i 
Sovietų valdžia buvo pakvietus 
jiį atvykti į Rusiją pasitarti dėl 
industrinių žemės ūkio metodų
pritaikymo. Jis giria Rusiją ii 300 bedarbių. Jų būklė tokia 
sovietų i>astanigas gerinti ekono- sunki, kad priversti eiti į įstai- 
minj krašto gyvenimą.

Grįžęs į Jungtines Valstybe^ pragyvenimui pagalbos. Vaidi- 
Camp'bell žada matytis su pre
zidentu Coolidge’u ir išrinktu apsidėję po vieną nuošimtį nuo 
prezidentu Hoover ir papasako- i uždarbio, tegalės padėti tik ma- 
ti jiems, ką Rusijoj matęs. žai badaujančių dalelei.

Areštai
UKMERGĖ. — Pereitą savai

tę policija areštavo buvusį tauti
ninkų organizatorių ir tokiu sa
ve tebelaikantį Kairį ir Tumius- 
ką. Kalbama, kad jie esą pleč- 
kaitininkai.

Bedarbiai nerimauja
Biržų mieste tuo tarpu yra

gas ir visu griežtumu reikalauti

ninku pašalpa, kurią, jie skiria

Naujienų Pinigų 
Siuntimo s Skyrius

Suteikia jums sekamą patarnavimą:
Pasiunčia pinigus Lietuvon telegramų ir 
pašto perlaidomis;
Pasiunčia
Parduoda 
tuvos; 
Parūpina 
jautiems;
Padaro įgaliojimus dėl pervedimo ir ieško
jimo turto Lietuvoje.

pinigus į visas pasaulio dalis; 
laivakortes į Lietuvą ar iš Lie-

ir sutvarko dokumentus kėliau-

Del B. K. B. tai dar kažin
“Vasario 17 d. Čikagoj įvyks 

keli dideli lietuvių susirinkimai, 
kuriuos dalyvaus ir Lietuvos 
ministeris Vašingtone p. B. K. 
Balutis.” — Eltos pranešimas 
Kauno oficiozui “L. Aidui.”

O gal vasarą ar žiemą
‘^Karo stovis Lietuvoje bus 

nuimtas pavasarį ar rudenį.” 
Telšių “žemaitis.”

VARŠUVA, vas. 14. Len
kijos senatas kaip vįenu balsu 
patvirtino Kellbgo taikok pak
tą.

Nori daugiau milionų 
prohibicijai vykdyti

WĄSWGrtWAS, vas. 14.^ 
Iždo sekretorius Mellon pareiš
kė, kad jis reikalausiąs, idant 
-kongresas paskirtų dar $2,570',-* 
000 priedo prohibicijoš įstaty
mo vykdymo reikalams.

RYGA, vas. 14. — Estų val
stybės seimo pirmininkas liepė 
pašalinti iš posėdžių salės ra- 
dio mikrofonus ir išsiųstuvą, 
kad kraštas negirdėtų piktų 
rietenų ir kartais dagi mušty
nių atstovų tarpe.

Del skandalingų scenų seime, 
Estijos žmonės ima prarasti pa
garbų savo įstatymų leidėjams.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, III



NAUJIENOS, Chicago, UI. Penktadienis, vas, 15, 1929

BAYER ASPIRIN” 
YRA SAUGUS Tarp Chicagos 

Lietuvių

įbo nutarimų raštininkui 
) adresu: A. Jusas, 3959 
her Av.; tel. Lafayette 7819.

Finansų raštininkas.

tų parapijos bažnyčią, o iš ten 
j šv. Kaži m ei r o kapines.

A. a. Jonas Gustis paliko mo
terį ir šeimyną. —Kep.

Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Mirė
A. a. Jono Sankuno 

paminklo reikalu
38Šalkauskis, 

. Pirmiau gyve- 
Heights. Nesc- 
Gliicagon ir 11

A-a. Jonas Sankunas buvo 
I Dramatiško Ratelio veiklus na
rys, nepavaduojamas scenoj lo
šėjas ir gabus Ratelio režise- 
rius. Palyginamai dar nesenas, 
jis turėjo apleisti musų tarpą, 
persiskirti su scena, kurią jis 
taip mylėjo. Dramatiško Rate
lio nariai lindi netekę savo drau-1 

l.go. Jau kelintas mėnuo kaip1 
; musų gražių lietuviškų pers t a- 

tymų lankytojai nemato Jono 
Sankuno scenoj, nemato jo gra
žaus-jausmingo vaidinimo, nė
ra tų griausmingų aplodismen- 

' tų, kurie jam buvo teikiami
Jonas mirė, pasiliko tuščia 

vieta musų scenoje ir jos už
imti nėra kam, nėra kito to
kio, kuris butų taip atsidavęs 
scenai, kaip buvo Jonas.

Dramatiškais Ratelis yra
sitaręs ant a. a. Jono kapo pa-. Distrid M*
statyt, nors .r nebrangų Pa-inllfaclurin,g banko trobesio bu- 

! minklą, kuris praeiviams liudy-'
tų, kad ten ilsisi žmogus mylė
jęs sceną. Tam tikslui Ratelis 
rengia vakarą, kuris įvyks ko
vo 10 d-, M. Meldažio svet. Visi 
scenos mylėtojai ir šiaip geri 
lietuviai ir lietuvaitės prašomi 
minėtam vakare dalyvauti. Va
karo programas bus geras, ti- 
kietai nebrangus. Pasistenkime ■ 
visi, kad likusiu iš vakaro pel-' 

<r • 1 na n j nu pastatytumėm paminklą. .Umversai Shoe Store . . . ...............
3265 South Halsted Street Ratel‘" nal,M ž,n,al- i

CHICAGO, ILL. Repeticija veikalo
----------- giedroj” ir kartu susirinkimas nokite pabūti

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumą prirodė milionai žmo
nių ir kuri gydytojai prirašinėja per 
virš penkis metus nuo
Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo,
Neuralgijos.

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

Galvos skausmo,
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

Koseiancto aainininKc rietena 
Stasiuliutė, kuri dalyvaus dide
liame bendrame _Liet. Scenos 
Mylėtojų Ratelio ir rusų moky
klos vakare nedėlioj, vasario 
17 d., 6 vai. vakare, Stnimilo 
svetainėj, 158 E. 107tli St 
selande.

Bridgeportas
Gaisras

Ro-

teko

Naudokitės Proga!

Specialis išpardavimas 
ginta kaina

$3.95, $4.95,

nupi-

nu- Važiuojant 35-ta gatve, 
pastebėti, kad toje gatvėje, į va-

j vo kilęs gaisras* Ten yra viena- 
. me name Thompsono restora
nas. Viršuje, matyti, buvo už- 

! sidegę. Kai važiavau pro sar
tį, tai jau gaisras buvo užge- 

Restoranas pirmame 
išrodė paplūdęs vande- 

—Chicagietis.

svtas. 
aukšte 
nyje.

Brighton Park

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

. Brighton Park Lietuvių Kei- 
I stucio Pašaipiu i o Kliubo nariai, 

Audra! kuriems laikas pavelytų, malo- 
per dieną arba 

įvyks penktadienį, vasario 15 j per naktį pas draugą Antaną 
d., pas pp. Gulbinus, adresu I Oshell, 5604 So. Mozart St. Jo 
2955 Emerald Avė. Visi nariai telefonas yra Prospect 2233. Ji- 
prašomi būtinai dalyvaut apie sai sunkiai serga. Jo liga neuž- 
8 vai. vakare.

Anton Jusas, rast, nauti,
krečiama. Jei kas galite patar-

Mirė Juozas 
metų, nevedęs 
no jis Chicago 
na i parvažiavo
dieną mirė ligoninėj. Girdėti, 
kaiti vėlionies brolis Pranciškus 
gyvena Detroit, Mieli., ir kad 
ten gyvena mirusiojo draugas 
Pigmentas. Giminės arba drau
gai prašomi atsišaukti į p.p Eu
deikių (laidotuvių įstaigą), 
idant aprūpinus nabašninką lai
dotuvėmis ir sutvarkius jo tur
tą. Eudeikių laidotuvių įstai
ga randasi 4605 So. Hermitage 
Avė., 
1741.

Chicago, III.; tel

Mirė

Yards

I

Jonas G liktis, gyvenęs 10G W. 
108th Place, Roselande, buvo 
pritroš'kęs nuo gaso. Nugaben
tas Roselamd Community ligo
ninėn jis mirė vasario 14 die
nų, 10 vai. ryte. Koronerio ty
rinėjimas šiandie pp. Eudeikių 
laidojimo įstaigoj, 4605 S. Her
mi ta-ge Avė., 10 vai. ryte. Lai
dotuvės pirmadieny į Visų Šven-

MRS. ANNE U. ST1LLMAN 
PATARIMAS MOTERIMS.

Amerikos moteries išsiliuosavimas 
yra jau Įvykęs faktas. Jas dabar 
galima rasti kiekviename užsiėmime 
ir visas pasaulis liko nustebintas 
moterų sugabumu ir pasiryžimu 
dirbti . Nepaprastas darbštumas ir 
gyvumas dabartinės moteries paei
na nuo jos lieknumo, išlaikymo rei
kiamo svorio. P-ia Anne U. Stil- 
man, žmona viena iš žymiausių ban- 
kierių, yra geras tam pavyzdys. Ji 
turi dvarą ties Quebec, kur pralei
džia daug laiko tyrame ore ir kur 
jos liekni figūra pilnai susilieja su 
augštais Kanados miškais. Ji be 
to nesenai New Yorke pradėjo leis
ti savaitini laikrašti “Panorama”, 
prie kurio ji labai daug dirba. Ji 
ruko Luckies, vieton kramtyti sal
dumynus. Tai palaiko jos 
figūrą ir paiko ją gyvią ir 
čią. Štai ką ji sako apie 
Strike ei garėtu s:

“Yra gera rūkyti Luckies 
rukau Luckies vieton kramtyti sal
dumynus. Daugelis vyrų sakė, kad 
jie pasilaiko veiklus rūkydami 
Luckies. 'Aš pabandžiau, ir tai yra 
didelis smagumas. Tai yra išmin
tingas būdas priešintis nutukimui, 
be to pakepintas skonis yra pui
kus pavaduotojas saldumynų. Taip
jau kepinimas išima visus nešvaru
mus ir Luckies niekad nekenkė ma
no balsui”. /

Darbščioms moterims bus įdomus 
šis p-ios Stillman patarimas apie 
Lucky Strike cigaretus. Nutuki
mas ir susmukimas nustelbia mote
ries darbštumą. Todėl svarbu yra 
rūkyti Lickies, vieton kad kramtyti 
saldumynus, tuo palaikant savo 
lieknumą ir gyvumą.

lieknią 
darbš- 
Lucky

— aš

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

/—■— ■—............ ---

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

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosrcelt *500

Rusiškos ir Turkiškos Vanos < 
12th STREET 

Tel. Kčdzie 8902

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

CHICAGO, ILL. tSwW*tfW’w»®ajfsį

PIRMUTINĖ DIDŽIAUSIA
Vienų Lietuvių Ekskursija Tiesiai 

Į Lietuvą

PER KLAIPĖDĄ
BE JOKIO PERSEDIMO

—: Rengia :—
Visi Amerikos Lietuviai Laivakorčių 

Agentai.
Baltic America Linijos Laivu

S. S. “LITUANIA”
GEGUŽĖS 18 DIENĄ, 1929 M.
Garbės dalyvis bus vice-konsulas gerb.

P. DAUŽVARDIS
Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietu
viai laivakorčių agentai. Atminkite! Didžiai svar

bu yra vietas laive užsisakyti tuoj, iš anksto!
Del informacijų ir kitko kreipkitės i Baltic America Linijos 
agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias informacijas, taipgi 

pagelbės paruošti kelionės dokumentus.

BALTIC AMERICA LINE
315 S. Dearborn Street,

CHICAGO, ILL.
8-10 Bridge Street,

NEW YORK

Union Trust Building 
PITTSBURGH, PA. 

433 California Street, 
SAN FRANCISCO, CAL.

Išplaukimai Laivų Iš New Yorko
ESTONIA ..... Kovo 16 . POLONIA ..... Kovo 26
LITUANIA .... Kovo 2 | LITUANIA Balandžio 6

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1-2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization

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

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

k
Visi Chicagos Lietuviai Kviečiami į
Lietuvos Nepriklausomybes Švente

ietuviy Auditorijoj
3133 So. Halsted t Street

Bus gražus ir didelis programas. Dalyvauja BIRUTĖS CHORAS, Jaunoji Birutė, 105 metų žemaitis Jurgis Skinderis, Ona 
Biežienė, art. S. Pilka, S. Čerienė, S. Staniuliutė, B. Sarpaliutė ir kiti. ,

Kalbės geriausi kalbėtojai - Dr. S. Biežis, “Naujienų” Redaktorius P. Grigaitis ir SLA. Organizatorius A. Žukas.

_ Visi Chicagos lietuviai kviečiami į šią musų laisvės ir nepriklausomybės iškilmę, kuri yra svarbi ir minėtina kiekvienam 
lietuviui,~nes tai yra visos musų tautos, visų lietuvių šventė, -■ šventė Lietuvos Nepriklausomybės.

Vilniaus Vadavimo Komitetas ir
Žymesnės Lietuvių Organizacijos.

Įžanga, padengimui lėšų, tik 25cPradžia 7:30 vai. vakare

***.<«•
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enktadienis, vas. 15, 1929 NAUJIENOS, Chlcago, fll.

Tarp Ghicagos
| Lietuvių
Visi dalyvaukime 

Lietuvos Nepri
klausomybės 

Iškilmėje

Dalyvauja Lietuvos
Nepriklausomybės 

Iškilmėje

Iškilmės bus rytoj, vas. 16 d.. 
Lietuvių Auditorijoj.

Rytoj vakare, vasario 16 d., 
Lietuvių Auditorijoj, įvyksta 
didelė iškilmė paminėjimui 11 
metų Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktuvių, ši iškilmė yra 
ruošiama Vilniaus Vadavimo 
Komiteto pastangomis.

Tai bus didelė ir labai svar
bi iškilmė, apvaikščiojimas 11 
melų sukaktuvių paskelbimo 
nepriklausomos ir demokrati
nės Lietuvos respublikos. Kaip 
tokiai iškilmei, bus ir pritaikin-

Artistas S. Pilka, pagarsė.ju- 
: šioj knygnešio Rusteikos. rolėj 
. S. Čiurlionienės vokale “Aušros 
i Sūnus.” Art. S. Pilka dalyvaus 
; Lietuvos Nepriklausomybės iš
kilmėje rytoj, vasario 16 d., 

| Lietuvių Auditorijoj, kur duos 
ypatingą, tai šventei pritaikin

tas didelis programas, kuriame 
dalyvauja, kaip jau buvo pir
miau skelbta didysis Birutės 
choras, Jaunoji Birutė, 105 me
tų žemaitis Jurgis Skinderis, 
artistas S. Pilka ir daug solistų 
— dainininkės Ona Biežienė, 
Salome čerienė ir Stelių Sta- 
niuliutė, pianistė Birulė Sarpa- 
liulė ir k. Taipjau bus ir ge
riausi kalbėtojai — Dr. S. Bie- 
žis, “Naujienų” Redaktorius P. 
Grigaitis ir 'SLA. Generalis Or

tą programą.

Del šmeištų spau
doje

(Paaiškinimas “Vilniai”) 
9

Tikiu, kad kai kurie suprato 
iš “Vilnies” redakcijos pastabas 
prie mano laiško (sausio 26 d. 
šių metų), jog laikraštis gali 
garsinti šmeižiančius raštus,

ganizaforius A. Žukas.
'l ai iškilmė visos demokrati

niai uusistaėiusios Ghicagos Lie
tuvos ir kiekvienas tikis į de
mokratiją ir pripažystąs teisę 
Lietuvai nepriklausomai gy
vuoti negali praleisti nedalyva
vęs šioje iškilmėje. Todėl visi 
ir visos bukime rytoj Lietuvių 
Auditorijoj- Kvieskime ir tuos 
savo draugus, kurie dar apie 
šią didelę iškilmę nesuspėjo su
žinoti.

Įžanga, būtiniausių lėšų pa
dengimui, tik 25c.

—Vilnietis.

■ nežiūrint to, ar butų jie teisy- 
i be ar melas; ir jeigu pasirody- 
| tų, kad melas, tai laikraštis ga-
■ Ii pasiliuosuoti nuo atsakomy
bės arba bausmės pasiūlymu 
apšmeižtai ypatai progos pasi
aiškinti arba pasiaiškinimu ati
taisyti.

Kai dėl atitaisymo šmeižto pa
aiškinimu, tai nemanau, kad yra 
toki ypata, kuri tiki, jogei pa
siaiškinimas atitaiso šmeižian
čius raštus. O kai dėl valios 
laikraščiams garsinti šmeižian
čius raštus, tai ve ką musų val
stijos teisėjai sako:

“It is immaterial... as to an

or duty of one publishing a 
nevvspaper to publish libelous 
matter against any... Such per
son has no more right or privi
lege i n that regard than any 
other person i n the šame com- 
munity. The liberty of free 
speech and of free press is the 
šame in that regard.... An in- 
tention to serve the public good 
in such a case cannot authorize 
or justify a defamation of pri- 
vate character.”

Mano supratimu logika minė
to aukščiau nuosprendžio nesu
tinka su logika “Vilnies” re
dakcijos. Ar nori “Vilnis” (ar
ba jos redaktoriai) sakyti, kad 
to nuosprendžio logika nesutin
ka su mano logika? Gali būti, 
kad “Vilnis” norės sakyti, jog 
aš čia paduodu nuosprendžių iš
traukas, kurios man tinka. Jei
gu taip, tai tegul ji garsina mi
nėtus 'nuosprendžius ištisai; ar
ba lai ji pataria savo skaity
tojams perskaityti tuos nuo
sprendžius kitų arba mano kny
gynuose.

Byloje “Wilbur F. Storey et 
ai. vs. Mary Wallace, 60 Illinois 
Supreme Court, page 51” teismo 
nuosprendis buvo, kad vedėjai 
laikraščio “Chicago Times” už
mokėtų skundėjai $2500.00 už 
apšmeižimą jos. Neužganėdin
ti tokiu nuosprendžiu, minėti 
laikraštininkai kreipėsi į aukš
čiausią musų valtsijos teismą. 
Patvirtinimui minėtą nuospren
dį, -štai ką teisėjai musų aukš
čiausio teismo pasakė:

“Doubtless, too, the jury, in 
determining the amount* of 
their verdiet, though something 
was due to the proteetion of the 
public. The artiele in ques- 
tion, grossly libelous as it is, is

of a kind lamentably freąuent 
in the column of American 
newspapers. There is probably 
no other country in the civilized 
wold where private character 
has so little security against 
newspaper assault. The con- 
duetors of the press are neither 
better nor worse than other 
men, būt they. are singularly 
reckless in the exercise of their 
great power. The anonymous 
mode of its exercise blunts the 
sense of personai responsibility. 
In pandering to the morbid 
taste of their readers for per
sonai worthless gossip, they 
assail private character with 
contemptuous indifference, and 
are sometimes unwilling and ai- 
ways unable, to fully redress 
the wrong... The jury probably 
intended to show, by their ver
diet, that persons who have 
been libelously assailed by the 
public press, need not resort to 
acts of violence, būt can find 
redress by appealing to the 
laws. It woudl iii become this 
court to teach a different Ges- 
son.

“The defendants in this case 
probably had no personai know- 
ledge of either of these articles 
until their publication, būt they 
mušt be held responsible as the 
proprietors of the paper.”

Aišku ir gražu, tik ne vi
siems gražu. >

Ištikrųjų butų keista padėtis 
civilizuotoje šalyje, jeigu laik
raščiams butų duota valia iš
juokti, net ir apšmeižti savo kai
mynus, ir pasiliuosuoti nuo at
sakomybes pasiaiškinimų, kad 
jie neturi galimybės patikrinti 
savo bendradarbių raštų teisin
gumą, arba pasiaiškinimu, kad

jie nežinojo, jogei pajuokiantis 
arba šmeižiantis raštas tilpo; 
arba net ir atšaukimu pajuo
kiančios arba šmeižiančios me
degos.

Bet “Vilnis” sako, kad aš 
pats įsivėliau į jos puslapius. 
Išklausykit manęs. Ar netiesa, 
kad “Vilnis” garsino mano var
dą be mano pavelymo “Nekliu- 
biečio” pajuokoje? Ar netiesa, 
kad aš laišku prašiau “Vilnies”, 
idant ji jokių raštų kas link 
manęs nepriimtų? Ir ar netiesa, 
kad , ažuot pagerbusi mano pra
šymą, “Vilnis” kritikavo mane 
už tat, jog aš “Nekliubiečiui” 
nepasiaiškinau? Ir ar netiesa, 
kad ir vėl prašydamas sustab
dyti raštus apie mane aš “Vil
niai” paaiškinau, jog nenoriu 
vesti jokių diskusijų su tuo, ku
ris savo ypatų slepia? Ar netie
sa, kad vistiek “Vilnis” patal
pino “Kliubiečio” raštą apie ma
ne, bet netalpino mano atsaky
mo jam, kuriame aš reikalavau 
jo vardą? Ar netiesa, kad “Vil
nis” patalpino “Grasęs” begė
diškai šmeižiančią fantaziją? 
Ar “Vilnis” netalpino rašto, ku
riame “Patyręs Vilkas” kaip 
šluota šlavė mane ir kitus į jo 
įsivaizduotą pakalnę savo sva
jonės pagamintais raštais? Ir 
ar “Vilnis” gali sakyti, kad aš 
kada nors užsitarnavau tokią 
jos rūstybę?

jos laimėj imas .yra du skirtingu! 
dalyku.

Dar ji filosofuoja, kad aš tu
rėčiau stovėti nuošaliai. Ji ma
ne plaks, o aš tylėsiu — tai lo
gika! Aš, kol buvau neužgau
tas, jos neužgaudinėjau, ir už- 
gaudinet nenoriu. Lai “Vilnis” 
pati pildo savo pamokinimą, pa
duodama skaitytojams tik nau
dingas žinias.

Bet gal draugiška meilė pa
laimins mus visus. Jau Pusže- 
maičiai nutilo drauge su “Ne- 
kliubiečiu” ir “Kliubiečiu”. M. 
Pusžemaitienės raštai jau švel
nesni. Fantazija “Grasė” išny
ko. Net ir “Patyręs Vilkas” tur 
būt išdūmė j miškus, kurpiam 
ir vieta — tarpe rąstų. Tik dar 
“Vilnis” išsiliejo savo pastabo
je. ■

Bet jeigu paminėti aukščiau 
nuosprendžiai nušvies “Vilniai” 
užsiėmimo taką, tai nors tiek

musų garbingų teisėjų triūsas 
nebus veltui nuėjęs.

Adv. J. P. VVaitches.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

Geriausias materiolas, pigiausios 
kainos. Greitas patarnavimas. Kre
ditas visiems.

2118—20—22 3. State St.
Tel. Victory 2454 

4606—08 W. 22nd SL 
TeL Cicero 130

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Motinos Džiaugsmas
Yra didelis smagumas motinai matant jos kūdikius 

augant ir esant vikriai sveikais’. Didžiuma motinų jau 
supranta kaip^ pagelbingas ir reikalingas yra cod-liver 
aliejus vaikams.

SCOTT’S EMULSION
yra cod-liver aliejus turtingas vitaminais, padarytas leng
vai išvirški’nti, ir vaikai jį priima godžiai. Buda- 
vojimui vaiko stiprumo, niekas nėra palyginamas su 
Scott’s Emulsion. Duokit reguliariai po valgių.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 28-14

Velykas 
Praleiskite

LIETUVOJE

KAIP PAŠALINTI JŪSŲ KŪ
DIKIO ŠALTJ 

_______
Kai kūdikis pagauna šaltį į j 

galvą, jus galite palengvinti jo 
kvėpavimą įleisdami kelis lašus 
skysto albolene į nosis kelis kar
tus į dieną. Bet kad pilnai pa-i 
šalinti šaltį, laikyk kūdikį šil
tai ir paliuosuok jo vidurius. 
Tam tikslui daktarai pataria 
Fletcher’s Castoria, kadangi ji 
yra grynai augalų ir nekenks
minga. Ji veikia tiek pat grei
tai, kaip ricinos aliejus, bet ne-i 
gnaibo ir nesirgdina. Milionai 
motinų žino kaip lengvai Cas-I 
toria nuramina verkiančius ir 
neramius kūdikius ir vaikus, ir 
juos užmigdo; kaip greitai ji 
pašalina paprastus negaliavi- 
mus, kaip dieglius, gasus, kon- 
stipaciją, viduriavimą ir tt. Kad 
apsaugoti jus nuo imitacijų, | 
Fletcher parašas yra ant kiek-1 
vienos bonkutės tikros Casto
ria.

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

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

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

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

Kambariai dėl pergalėjimo.

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

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

alleged libel that the language 
stated in such libel as spoken 
by a third person was actually 
uttered, as a party is liable for 
what he publishes no matter 
vvhether the source is truth or 
falsehood.”

Callaghan’s Illinois Digest; 
Cooper vs. LawrenceX 21)4 411. 
App. 261.

Reiškia, kad laikraščiai atsa
ko už jų garsintą šmeičiančią 
medegą, ir nedaro skirtumo ar 
šaltinis jų informacijos yra tei
sybė, ar melas. “Vilnis” kri
tikavo mano logiką dėl šio da
lyko. Ar “Vilnis” kritikuos lo
giką aukščiau paduoto nuo
sprendžio ?

Taigi, lai “Vilnis” įsitėmija, 
kad jai nevalia garsinti šmei
žiančios medegos, kurią ji gau
na iš kito lup^ arba plunksnos.

Net ir šmeičiančią teisybę ne 
visuomet pavelyta garsinti. Štai 
ką sako musų valstijos aukš
čiausias teismas byloje Green 
vs. Rockford Star Printing Co., 
288 III. Supreme Court, Page 
416:

“Truth, alone, is not a com- 
plete defense in a civil action 
for libel, and if the defendant 
justifies he mušt further allege 
and prove that he published the 
defamatory matter with good 
motives and for justifiable 
ends... It is not the privilege

Planuokite jau dabar grįž
ti Tėvynėn, atlankyti gi

mines, senus draugus, 
pažįstamas vietas.

VELYKINĖS
Asmeniškai prityrusių jūsų kalba kalbanči 

vedamos.
S. S. AMERICA ..........
S. S. PRES. HARDING
S. S. LEVIATHAN ....

S. S. Leviathan—didžiausias pasauly laivas niaukia nėr Chor 
bourg. pristatys jumis ant sausiem^ taip kad lengvai gimtine" 
pasieksite pirm švenčių. ^ugvai gimtinę

Išsipirkite laivakortę ten ir atgal.
a^'raMhe: !n,Orm’di” ir bauskite jUS1| vietos

United States Lines
110 So. Dcrbom St, Chictg0, 45 6ty

EKSKURSIJOS
------ ių kelionės žinovų

Išplaukia kovo 2
Išplaukia kovo 13
Išplaukia kovo 20

Phone Boulevard 4552

Skelbimai Naujienose 
d’ieda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Užmuškit Tą Šaltį 
Apsisaugokite nuo 

Influenzos ir Plaučių 
Uždegimo

Nešposaukite su šalčiais. Vartokite 
išbandytus ir saugius metodus kovai 

su “flu” ir šalčiais.
Medikai) viršininkai išleido perser

gėjimus prieš pasikartojimą nesenai 
siautusi “flu” epidemijos, panašios į 
antrą bangą, kuri sekė baisiąją 1928 
m. rykštę. Jie pataria kiekvienam 
nešposauti su paprastais šalčiais, ne
žiūrint kaip mažas jis nė rodytųsi.

Atlikite prideramą dalyką dabar — 
išgerkite puoduką karštos Bulgariš
kos Žolių Arbatos du sykiu j savaitę 
laike šių pavojaus mėnesių. Tai pa
gelbės gamtai greitai nuveikti šaltį 
ir apsaugos jūsų sistemą nuo “flu” 
pavojaus. Bulgariką Žolių Arbatą re
komenduoja visi aptiekininkai.

try a PA!N-F.XPELLERruu ro£>AY

|p4IN-EXPĘUtR

BERRY and SOUTH E*FTH STS.
BROOKUYN,tN.>$r

Pagelbingas nuo 
Reumatiškų 
Skausmų, 

Strėnų Dieglio, Neuralgijos. 
Dargana ir sniegas; 

lietus ir purvynas; sai
tai šiurpulingas šlapu
mas — tas viskas ateina 
kartu su blogu oru vė
lyvo Rudens ir Žiemos. 
Ir su tokiu oru kartu 
ateina daugelis nes/el“ 
kūmų Sąnariuose, Mus

kuluose ir Nervuose. Ar jus prisirengę apsisaugoti nuo 
Muskulų Gėlimo ir Skaudėjimo, kurie paeina nuo sun
kaus darbo ir .^3?^^n^Vp\iN-ŽxPELLERlO są- 
voVva?s°tųešėputėje. Ji rasite tenai 

ger'ai^'sl«udamasnvietasrstiUPAIN-EXPEl<LE- 
RIU. Skubus palengvininmas yra už
tikrintas. Tikrai susilauksite malonios 
šilumos ir sustiprinimo pajautimą.

Savo turiniu brangi ir Įd°mi knygutė 
įdedama kiekvienam PAIN-EXPĘL- 
LERIO pakelyje, — kurioje išaiškina
ma naudojimas visokiuose atsitikimuo
se šito šeimyninio linimento, kuriuomi 
naudojosi per suvirs pusę šimtmečio 
daugelis ir jums žinomų žmonių.

Taipgi geras nuo Kosuliu, Galvos SkaudŽ- 
iimų? slauamų Krutinėję, Dantų Skaudčjimo

Mažesnė bonka 35c. Didesne—70c.

žiūrint į paduotus aukščiaus 
nuosprendžius ir į “Vilnies” el
gėsi, rodosi, kad ne “Vilnis”, 
bet kas nors kitas turėjo pasa
kyti, jog bylos užvedimas ir

Nauja 8 Tūbų Elektriškai Dinamiška
ATWATER KENT RADIO

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

$136.25
Be tūbų.

$10 įmokėjus ir mažą sumą pridėjus už kny
gų vedimą, pristatom į namus Modelį 40 ar
ba Modelį 46.

Likusiai sumai sąlygos sulig išgalės.

T

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

$129.00
Nemokamas Demonstravimas Namuose.

Jei nori pasiklausyti savo namuose, telefonuok Boulevard 4705. Jums bus 
malonu pasiklausyti naujos elektriškai dinamiškos Atwater Kent Radios be 
jokios prievolės iš jūsų pusės.

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

Jos. F. BudriK, inc.
3417 So. Halsted St Tel. Boulevard 4705
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Kaip Kunigai ir Tautininkai 
Rinko “Lietuvos Karalių”

“BAJORAI ARBA INTELIGENTAI”

Vienas iliustruotas žurnalas 
Lietuvoje jdejo aprašymą, kaip 
buvo renkamas vokiečių kuni
gaikštis Urachas “Lietuvos ka
ralium“. žeminus tą aprašymą 
perspausdiname. Iš jo skaity
tojai pamatys, kas buvo vy
riausieji monarchijos šalininkai 
ir Uracho piršliai Lietuvoje. Jie 
buvo Smetona, M. Yčas, kun. 
Purickis, pralotas Olšauskas ir 
kiti tautininkų šulai ir kunigai. 
Chodakauskaitė (dabar Tube- 
lienė), kuri vežė paslėpus ba- 
čiukyje Purickio ir Yčo paga
mintąją “konstituciją” Urachui 
pasirašyti, yra dvarininko Cho- 
dakausko duktė ir Smetonos 
žmonos sesuo.

kakaliai kadaise buvo suj ungtos 
Lehkų Lietuvių valstybės kara
liais, taigi ir Lietuvos did. ku
nigaikščiais. Ir dabar Saksijos 
karalius Fridrikas-Kristi jonas 
II panorėjo tapti atstatomos 
Lietuvos valdovas. Ypač, kad 
ir Saksija ir Lietuva katalikų 
kraštai. Lietuvos Tarybos po
litikai bijojo, kad Lietuvos ka
raliaus ar didžiojo kunigaikščio 
išrinkimas, kurs tada rodėsi 
neišvengiamas, neįvyktų galuti
nai Lietuvos nenaudai.

stoti

Kas privalo Lietuvą valdyt? Iki šiol dauguma ma
nė, kad valdyt ją privalo valdžia, kurią išrenka Lietuvos 
žmonės. Bet tautininkų “L. Aidas” savo No. 13 sako, 
kad “liaudis niekur pati nesivaldė, nesivaldo ir nesival- 
dys. Ją valdė tie, kurie buvo ir yra vadinami bajorai, 
arba inteligentai.”

Diktatorių oficiozas, vadinasi, surado tam tikrą 
“bajorų arba inteligentų” luomą, kuriam priklauso pri
vilegija valdyt liaudį. Liaudis, jo nuomone, turi tik klau
syti savo valdovų, “bajorų arba inteligentų”.

Šitą savo teoriją Lietuvos tautininkų laikraštis ban
do pateisinti istorija, sakydamas, kad taip, kaip jisai ra
šo, visuomet “buvo”. Bet jisai prasižengia su tiesa. Ame
rikos Jungtinės Valstijos, pav. jau pusantro šimto me
tų išgyvavo, kaipo nepriklausoma valstybė, bet ji kuo 
puikiausiai apsiėjo be bajorų. Šveicarijos respublika 
taip pat yra labai sena, ir bajorų luomo ji neturi. Švei
carijoje, be to, yra gana plačiai praktikuojama ir tie
sioginis liaudies dalyvavimas valdžioje (per referen
dumą).

“L. A.”, matyt, turi mintyje tą paprastą faktą, kad 
į parlamentą daugiausia patenka apšviesti žmonės ir 
kad apšviesti žmonės taip pat yra skiriami į ministerių 
ir valdininkų vietas. Bet jau nekalbant apie tai, kad ap- 
švieta šioje gadynėje anaiptol nėra monopolinė bajorų 
teisė, išrinktieji arba paskirtieji į valdžią asmens ne iš 
apšvietos semia savo galią valdyti: šitą galią jiems su
teikia tie, kurie juos renka arba skiria.

Seniau žmonės tikėdavo, kad galią juos valdyt turįs 
karalius, nes juos taip mokydavo kunigai, kurie skelb
davo, kad karalius esąs “Dievo įgaliotinis” (pačioje se
niausioje gadynėje karalius tiesiog buvo laikomas “Die
vu” arba “Dievo įsikūnijimu”), šitam žmonių tikėjimui 
sustiprinti, kunigai patepdavo karalių visokiais aliejais 
ir šiaip darydavo su juo įvairių “hocus-pocus”.

Taigi buvo manoma, kad karalius gauna valdžios 
galią iš Dievo, o paskui jisai tos galios didesnę ar ma
žesnę porciją perduoda savo paskirtiems ministeriams, 
generolams, žandarų viršininkams ir t. t. Ir šie valdy
davo žmones karaliaus vardu. Aišku, kad tokios valdžios 
susidėdavo ne iš mužikų ar šiaip paprastų žmonių, bet 
iš aukštų ponų: bajorų, pralotų ir inteligentų, mokėju
sių kuo nors pasižymėti ir įgyti karaliaus malonę.

Bet jau nuo keleto šimtų metų (Anglijoje nuo sep
tyniolikto šimtmečio, Francijoje nuo aštuoniolikto šimt
mečio) žmonės ėmė pripažinti, kad yra ir kitas valdžios 
šaltinis, ne tik karaliaus galia, būtent: žmonių, arba 
tautos valia. Ir karaliai buvo priversti tartis su žmonių 
išrinktais atstovais, dalintis su jais valdžia. Pagaliau, 
daugumoje šalių paėmė viršų ta mintis, kad valdžia gali 
būt visai be karaliaus, ir karaliai tapo pašalinti, arba 
palikti tik dėl dekoracijos.

Lietuvos valstybė susikūrė tuo metu, kai ši mintis 
jau buvo giliai įleidus šaknis plačiosiose žmonių masėse. 
Todėl Lietuva iš karto susiorganizavo, kaipo respublika 
— be karališko sosto ir kunigų “patepto” valdovo. Kuo 
gi tad remiasi Lietuvos valdžia, kas yra jos teisėtas pa
matas? Aišku, kitokio pamato nėra ir negali būt, kaip 
tik žmonių valia.

Šaltinis teisėtos galios, kurią turi Lietuvos valdžia, 
yra tiktai tauta, visi Lietuvos žmonės, ir joks kitas šal
tinis yra negalimas. Visokia valdžia, kuri bando remtis 
ne žmonių valia, bet kuo kitu (sakysim, ginklu) yra ne
teisėta, priešinga patiems Lietuvos valstybės pamatams!

Na, o kuo remiasi tie “bajorai arba inteligentai”, 
kurie, anot Kauno oficiozo, “valdo, valdė ir valdys” liau
dį. Jų valdžia arba remiasi tuo, kad juos išrenka žmo
nės — arba ji nieku nesiremia! Jeigu Lietuvos žmonės 
norėtų pastatyt į valdžią bajorus ir inteligentus, tai jie 
turėtų tam pilniausią teisę, ir tokia iš bajorų ir inteli
gentų sudaryta valdžia butų visiškai teisėta. Bet jeigu 
kas bandytų padaryt Lietuvos valdovais bajorus ir in
teligentus dėl to, kad jie yra bajorai ir inteligentai, tai 
į šitokį užsimojimą lietuvių tauta negalėtų kitaip žiū
rėti, kaip į sauvalių ir uzurpaciją.

Suverene galia (vyriausioji valdžia) Lietuvoje pri
klauso tautai, kurioje milžinišką daugumą sudaro ne

Įdomu, kodėl smetonininkai ir 
klerikalai galutinai nutarė pa
siūlyti Urachui karaliaus sostą. 
Aprašyme sakoma, kad kun. Pu
rickis, kuriam buvo pavesta su
rinkti žinias apie Viurtembergo 
hercogą, patyrė apie jį, kad 
Urachas esąs gero budo žmogus 
ir “uolus katalikas”. Gi jisai 
sutiko nešioti “Mindaugio II” 
vardą, kadangi jisai turėjo vie
nuolika vaikų, o jo “materiale 
padėtis dėl karo buvo susilpnė
jusi”! Nudžiugęs, kad Lietuva 
apsiima jį ir jo skaitlingą šei
myną už dyką šerti, jisai tuo- 
jaus suskubo mokintis lietuvių 
kalboj ir, anot aprašymo, “ne
trukus jau kalbėjo ‘Tėve musų’ 
lietuviškai.”

Griežtai protestavo prieš ka
raliaus rinkimą socialdemokra
tai, bet smetonininkai su kleri
kalais jų protesto nepaisė, iki 
Vokietijos okupantai buvo ga
lingi Lietuvoje ir nedavė žmo
nėms pareikšti savo balso. Jei 
vokiečiams nebūtų reikėję 
trauktis iš Lietuvos, tai tas nu
susęs Viurtembergo kunigaįkšt- 
palaikis butų sėdėjęs karališka
me soste.

Kur dingo Chodakauskaitės 
bačiukyje pargabentoji į Lietu
vą, Uracho pasirašytoji, “kon
stitucija”, aprašymas nepaaiški
na. Gal būt, kad ji pateko į 
kitos Chodakauskaitės (Smeto
nienės) bačiuką ir iš tenai buvo 
ištraukta, kuomet gruodžio 17 
d. perversmas vėl pastatė Sme- 

tautos” priešakyje. Apie 
pasidarbavusi, 

Voldemaro galva
konstituciją” šiek-

Tarybos politikai nedrįso 
už respubliką

Priimtiniausia valdymo forma 
Lietuvai buvo respublika, bet 
tuo metu Tarybos politikai ne
drįso šio reikalavimo statyti, 
bijodami erzinti vokiečius. Ber
ne įvykusi lietuvių konferencija 
po ilgų ginčų nutarė, kad Lie
tuva turi būti konstitucinė mo
narchija. Su tuo sutiko ir Lie
tuvos Taryba. Reikėjo ieškoti 
karaliaus. Po ilgų galvojimų 
sustota prie Virtembergo ka
raliaus giminaičio hercogo Vil
helmo von Uracho. Taryba pra
dėjo rinkti žinias apie busimojo 
Lietuvos karaliaus asmenį. Tą 
uždavinį atlikti Taryba pavedė 
kun. D-rui Purickiui. Jis nuvyko 
į Uracho rezidenciją Freiburgą 
ir informavosi pasikalbėjimuose 
su vietos žmonėmis, Uracho 
dvariškiais ir pačiu Urachu. 
Busimas karalius Urachas buvo 
gero, sugyvenamo budo žmo
gus, uolus katalikas, Freiburgo 
gyventojų gerbiamas ir kelių 
labdiringų ir patriotinių organi
zacijų pirmininkas. Uracho šei
myna buvo nemaža—vienuolika 
sūnų ir dukterų. Karalium būti 
Urachas sutiko. Su tomis ži
niomis Dr. Purckiui Vilniun su
grįžus, pas A. Smetoną įvyko 
posėdis, kuriame galutinai nu
tarė Urachą kviesti. Dr. Puric
kiui ir M. Yčui pavesta parašyti 
Lietuvos karalystės konstitucija.

, Urachw^“Mindaųgis II”
Sulig išdirbtąją konstitucija, 

Lietuva yra konstitucinė mo
narchija su karalium Urachu 
priimančiu Mindaugo II vardą; 
po jo mirties sotas tenka vy
riausiam sunui; įstatymus lei
džia parlamentas susitaręs su 
karalium; parlamentas susideda 
iš dviejų rūmų—aukštųjų ir že

mųjų; vykdomoji valdžia susi
daro iš karaliaus paskirtų, bet 
prieš parlamentą atsakomingų 
ministerių; karaliaus, arba par
lamento daugumos iniciatyva 
konstitucija gali būti pakeista; 
dešimčiai metų praėjus konsti
tucija reviduojama; karaliaus 
rūmų, ministerių ir aukštųjų 
valdininkų kalba lietuviška; ka
ralius su visa šeimyna turi gy
venti Lietuvoj ir be parlamento 
sutikimo gali praleisti užsieny 
tik du menesiu per metus; be 
parlamento sutikimo karalius 
negali būti renkamas kitos vals
tybės karaliumi (mat bijota, 
kad Uracho ir lenkai neišrink
tų) ; karaliaus dvariškiai turi 
būti lietuviai, tik pirmaisiais 
metais ne daugiau trečdalio ga
li būti svetimšalių; karaliaus 
vaikai turi eiti mokslus Lietu
voj ir čia baigę, gali tęsti už
sieny.

Tą konstituciją reikėjo nu
siųsti Urachui priimti ir pasi
rašyti. Konstituciją nuvežti 
buvo pavesta p-lei Chodakaus- 
kaitei (dabar p. Tubelienė) 
Mat, kad nesukeltų įtarimų vy
riškiui važinėjant. Kaipo di- 
džiąusią turtą Tarybos pasiun
tine paslėpė Uracho pasirašytą 
konstituciją į bačiuką ir lai
mingai atvežė Vilniun.

Socialdemokratų pasipriešinimas
Liepos 4 d. įvyko galutini 

karaliaus rinkimai. Tarybos na
rių tarpe kilo karštų ginčų. Ypa
tingai priešinosi karaliaus rin
kimui socialdemokratai, kurie 
laikė tiktai Steigiamąjį Seimą 
galinčiu nustatyti Lietuvos val
dymo formą. Nepasirašė po iš
rinkimo rezoliucija ir A. Stul
ginskis. Tačiau Urachas dau
gumos buvo išrinktas. Keturi

^cUld^rnakratai dėl tp iš Tary
bos išėjo. Tarybos delegacija, 
kurion įėjo A. Smetona, prof. 
Voldemaras, pralotas Olšauskas, 
kun. Petrulis, M. Yčas nuvyko 
į Freiburgą pranešti Urachui 
apie jo išrinkimą. Karalius ir jo 
skaitlingoji šeimyna su džiaugs
mu priėmė delegaciją ir atvež
tą žinią. Karalius pasižadė
jo sąžiningai eiti savo 
pareigas Lietuvos labui. Džiau
gsmas pagrindo turėjo, nes 
Uracho materiale padėtis dėl 
karo buvo susilpnėjusi, o Viur
tembergo giminės kunigaikščiai 
pas Vilhelmą jokios malonės 
neturėjo, nes skaitėsi Prūsų 
Hohencolernų priešais. Urachas 
pradėjo tuoj mokytis lietuvių 
kalbos ir netrukus jau kalbėjo 
“Tėve musų” lietuviškai.

Uracho išrinkimas šukele di
dėlę sensaciją, bet vokiečiai tuo 
buvo be galo suerzinti. Jie rei
kalavo, kad Taryba atšauktų sa
vo nutarimą, grąsino represijo
mis. Okupacijos karo vadovy
bė liepė visiems laikraščiams 
patalpinti pranešimą, kad Urac
ho išrinkimas, kaipo be Vokie
tijos valdžios žinios įvykęs, yra 
neteisėtas. Netiesa esanti, kad 
Urachas karaliaus vainiką pri
ėmęs.
Revoliucija Europoje sugriovė 

Uracho “sostą”
Tarybos delegacija antrą kar

tą lankėsi Uracho vasaros rezi
dencijoj Lichtenšteine, bet jo 
paties nerado namie, nes buvo 
išvykęs į frontą.

Tuo tarpu Vokietijai pradėjo 
nesisekti. Atpuolė nuo jos są
jungininkai— Bulgarija, Turki
ja, ir Austrija. Frontas pakri
ko, kilo revoliucija. Visi skait
lingieji Vokietijos karalių ir ku
nigaikščių sostai sugriuvo. Kar
tu sugriuvo ir nespėjęs galutinai 
įsikurti Mindaugio II sostas 
Lietuvoje. Lapkričio 2 d. Tary
ba nutarė Uracho klausimą ati
dėti Steigiamajam Seimui iš
spręsti. Tačiau St. Seime nieks 
jo ir nebekėlė. St. Seimas vie
nu balsu paskelbė Lietuvą de
mokratine respublika.

Tokia yra trumpa Mindaugo 
II “karaliavimo” Lietuvoj isto
rija.

Sustabdo nugaros 
skaudėjimus

Red Cross Ink
stams Pleište- 
riai Gaunama 
visose aptieko- 
sc. Gaminta 
Johnson ir 
Johnson, New 
lirunsvvick.N.J.

Red Cross 
Kidney Plaster

Jaučiasi gerai ant nugaros

DABAR ATĖJO
IŠBANDYMAS-FLU

Dabar atėjo išbandymas. Pereiti 
du mėnesiai davė Įtikinanti įrodymą 
stebėtinos vertės šito vidurių, toniko:

TRINERIO KARTAUS VYNO
ėmė tūkstančiai, kad išvengus flu 
ir kiti tūkstančiai ėmė kad atsteigti 
tos.ligos nukamuotą kūną . Milži
niškas pareikalavimas Trinerio Kar
taus Vyno sumušė visus rekordus. 
Tas vaistas vykina ir užlaiko natū
rali ir lengvą vidurių veikimą, be 
skausmo, ir tas normalis vidurių 
veikimas šiuose epidemijos laikuose 
yra didžiausias reikalas. Tiems, ku
rie neišvengė flu, tai Trinerio Kartu
sis Vynas yra geriausias sveikatos 
atstatytojas. Visose aptiekose. Svar
bus kuponas kiekviename pakiete. 
Sempelis veltui iš Jos. Triner Co., 
1333 So. Ashland Avė., Chicago, 111.

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

“Kokis Stebuklas
toną 
dvejetą metų 
profesoriška 
paskui tą
tiek pakeitė ir pernai metais ji 
buvo paskelbta, kaipo “nauja 
Lietuvoj konstitucija”.

Karaliaus rinkimo istorija yra 
tokia:

“KAIP RINKO LIETUVOS 
KARALIŲ”

Buvo 1918 metai, ketvirti ka
ro metai. Nors ir prieš pat žlug- 
dami, vokiečiai jautėsi galingi. 
Lietuva, nors jau buvo Vokieti
jos pripažinta savaranke valsty
be, dar kentė sunkiausią vokie
čių okupacijos naštą. Lietuvos 
Taryba, pati būdama visiškai 
bejėgė, jokios realės atramos 
už savęs neturėdama, galėjo tik 
atsargios diplomatijos budu 
bandyti palengvinti krašto liki
mą. Jai rūpėjo, kad iš vokiečių 
žadėto savarankiškumo, kuri vo
kiečiai apstatė eile varžančių 
sąlygų, neliktų vien tos sąlygos. 
Vokiečių sąlygų— eilės Lietuvą 
su Vokietija rišančių sutarčių 
sudarymas —vyriausias tikslas 
buvo galutinai sujungti Lietuvą 
su Vokietija. Vokiečių noras 
buvo iš Lietuvos sudaryti pro
vinciją Neu Ostpreussen (Nau
jus Rytprūsius), arba palikti 
Lietuvai tiktai savarankumo 
miražą—sudaryti didžiąją Lie
tuvos kunigaikštiją, kurios di
džiuoju kunigaikščiu butų Vo
kietijos ciesorius ir Prūsų ka
ralius Vilhelmas II.

Bet pačių vokiečių vidujinis 
nesutarimas kol kas gelbėjo 
Lietuvą nuo to likimo. Pietų 
Vokietijos kraštai — Bavarija, 
ypač Saksonija, bijojo per dide
lio Prūsų įsigalėjimo. Saksai 

[ Saksijospaprasti darbo žmonės, patys atsiminė, kad

tai butų

MOK KIS GUST

Kodėl nesukosėsi ir visą 
vežimą išrūkęs?

OLD GOLDS Cigaretei yra padaryti iš ŠIRDINIŲ 
LAPŲ tabako, puikiausių kokius gamta užaugi
na . . . Parinktų dėl jtj šilko švelnumo ir minkš
tumo nito pat tabako augalo vidurio . . • Sendintų 
ir nokintų nepaprastai ilgai vidurio liepos saulėtos 
dienos temperatūroj, kad užtikrinti tą medaus 
švelnumą.

Valgykit Šokoladą

Nekosenti Publika’’
Sako MORRIS GEST.

visame pasaulyje pagarsėjęs pastatyto jas “The 
Miracle” (Stebuklas) ir taipgį Ballieff’o 

“Chauve Souris”

“Daugelį kartų aš stovėjau už kulisų ir sekiau 
mano nelaiminguosius artistus scenoje kovo
jančius prieš kosėjimo papliaupas. Nemalo
numas publikai ir nesmagumas pačiam kosė- 
tojui sudarė nejaukiausią padėtį
“Peggy Wood ir Eddie Cantor kaltina šiurkš
tų tabaką, kaipo vyriausią priežastį kosėjimo 
teatruose. Ir rekomenduoja OLD GOLDS. 
Aš prisidedu prie to... kad OLD GOLDS yra 
švelniausi ir maloniausi mano gerklei. Jei aš 
kada vėl pastatysiu ‘‘Stebuklą” (The Mir
acle), OLD GOLDS bus duodami su kiekvie
nu tikietu... dėl tylaus teatro. Ir kokis tai bu
tų stebuklas!”

(Pasirašo)

1». LurilJunl Co., Esi. 17GO

Užsirūkykite OLD UOLI) Pasiskaninkit Abiejais
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siaut, buvo atgavęs sąmonę, bet 
atsisakė išudoti galvažudžius.

Sakoma, kad nušautieji buvę 
paveldėtojai gengės paskilbusio 
kadaise gengsterio O’Baniono, 
vėliau Morano, o dabar jiems 
vadovavęs Pete Gusenberg.

Scott išgelbėjo Bukowskį. Va
žiavęs pro šalį autas nuvežė 
Bukovvskį į ligoninę.

PRANEŠIMAI

Roseland

Išpuolė iš 11 aukšto, 
užsimušė Divorsas dėl pokerio

P->nia Mairon Cutter, 420 
Surf St, gavo divorsą. Prasi- 

Į dėjo divorsas štai dėl ko. Ji 
su savo vyru kazyriavusi po
kerį. Jos kazyra buvusi prasta, 

nas nupuolė ant stogo septy-I jaj pavykę “subliofuoti” vy- 
niais aukštais žemiau. Gundlach Tatai pamatęs, kad pati 

i “bliofu” j j įveikė,, kirtęs jai 
pažandėn. O toliau..

Septyni nušauti gengių l,yla- 
kautynėse

W. O. Gundlach, 45 ni„ savi
ninkas l pto\vn Revie\v laikraš
čio, išpuolė iš 11 aukšto Iro-! 
bėsio, 5 So. VVabash Avė. Ku-!

Golden Star kliubo abu jauk
tai loš basket bąli šiandie va
kare, 7:30 v., Strumilo svetai
nėj. Lengvasis jauktas loš su 
Indiana Harbor K. of L., o sun
kusis su N. M. Kelly Boosters.

divorso

Trims elektros kede
Vakar apie 10:30 vai. prieš 

pietus tapo nušauti septyni vy
rai S. M. C. Cartage Company

Iš ketvirtadienio į penktadie
ni, vidurnakty, turėjo buti nu
žudyti elektros kedėje du jau
ni piktadariai, kurie užmušė 
policininką Arthas Esseu. Pa
smerktųjų miriop vardai yra: 
Chrales Waltz ir Anthony Gre- 
eo. Tretysis—tai David Sbanks, 
juodveidis, užmušęs mokytoją, 
p-lę Jeniue Meta Constance.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8^X11 colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Socialistų Dramatiško Ratelio 
narių, dalyvaujančių lošime “Audra 
Giedroje” 
Jono Sankuno 
tarimas pas 
Emerald Avė.,
15 d., 8 vai. vakare. Prašau visų 
pribut. — B Vaitiekūnas

kovo 10 d., 1929, velionio 
naudai, ivyks pasi- 

pp .Gulbinus, 29(55 
penktadieny, vasario

Lietuviškos ^Teatrališkos Draugys
tės šv. Martino mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadienž vasario 17 d., 
šių metų, 1 vai. p. p., šv. Jurgio pa
rapijos svet., 32 PI. ir Auburn Avė. 
Nariai būtinai malonėkite dalyvauti, 
nes yra naujų reikalų svarstymui 
Taipgi nepamirškite apsimokėti sa
vo mokesčius į draugiją, 

nut. rast.

SpecinliBtaB gydymo chroniškų ir naujų li
gų. Jol kiti negalCjo jumis išgydyti, atsflan- 
kyklt pas mano. Mano pilnas ifiegzaminavl- 
tnas atidengs jūsų tikrų liga ir Jei aS apsi
busiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino ifegzaininavimo—kas jums yra.

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

Kambarys 1016 
Imk . elevatorių.

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

nuo 10 ryt? ’ki 1 po pietų.

Lietuviai Gydytojai
Re*. 6660 South Artesian Avenua 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Ganai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Ko u t h Halatcd Street 
UI-

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

Vėl.: 1 iki S po pietų, 6 iki I vak. 
TeL Brunswick 4986

Namu telefonas Bruniwick 1597 
Ultravioletinė fiviesa ir diathermia

P. K

T. Sandaros 
susirinkimas 

vasario

Įvairus gydytojai

North Side. — A. L. 
23 kuopos mėnesinis 
įvyks šiame septintadieny, 
17d., apie 10 vai. ryte, Liuosybes 
salėje, 1822 Wabansia Avė. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes tu
rime svarbiu reikalų. Bukite laiku.

— K. J. š., sekr.

Kun. M. X. Mockus nesitikėtai da 
sugrįžo į Chicagą, tai ateinantį 
sekmadienį vasario 17 d., 2:30 po 
pietų, Mildos svetainėj, 3142 So. 
Halsted St., kalbės temoj: “Nesiti
kėti Atsitikimai Danguje Ir Ant 
Žemės”. Bus daug akivumo die
votiems ir bedieviams. Rengia 
Liet. Laisv. kuopa. Kviečia visus

Komitetas.

20 St.

po

Universal Restaurant
Musu varškiečiai, 
dešros ir kopūstai 
primena mamytės' 

valgius
A. A. NORKUS, sav

| 750 West £•'
Ii 31st St

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

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

Ir nuo 6 iki 8 vai. vakkre
Ree. 6201 South Wallace Street

DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 2> 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.Gydo staigas Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau* 
sius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros - prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Jeigu neatsišauks, tai lauk 

South Shora 2238 ar Handolpb 6806
-------O-------

DR. J. J. KOWARSEAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

Nedėlioj pagal sutarti

Sustatyti prie sienų, tartum 
prieš kareivių būrį, visi septy
ni buvo suvarstyti kulkų. Poli
cija pažino visus užmuštuosius. 
Ji numato, kad jie buvo nu
šauti pasėkoj naujų kautynių 
tarp alaus ir alkoholiaus parų-i 
pintojų. Nušautieji, gerai ži
nomi policijai gengsteriai, bu- .
vo: Pete (iu^nberg, anot poli- GatvekaHŲ kompanijos 
rijos, haidžekeris, pašto pieši- Į IHlItlCJO
kas ir buvęs leitenantas George 
Morano, northsidės gengės va-' 
do; James Clark—iMurano švo- 
gėris; Alfred \Veinshenk; 
thur Hayes; Arthur 
Nvestsidūs gengsteris;
Gusenberg ir dar vienas..

Penki vyrai, nušovę šiuos 
septynius, išėjo jš trobesio lai
kydami revolverius rankose, ra
miai perėjo gatvę, susėdo savo!* 
automchiliun ir pasileido iš vie
tos. Pavažiavę kiek, jie paleido 
auta visu smarukmu, sirenai! 
žviegiant, nepaisydami važinė
jimo reguliacijų ir dingo mies-1 
to judėjime.

Išreiškiama nuomohių, kad 
tuos septynius nušovę nariai 
brolųi Aiello gengės. Bet kolei 
kas jokių patikrinimų nėra- 
Frankie Gusenljerg, pirm mir-

Teisėjo Kemer nuosprendžiu, 
Cbicagos gatvekarių kompani- 

\r. ijos turi teisės operuoti busus, 
Davis kurie pirveštų publiką prie gat- 

Frankic evkarių linijų už 5 centus ir iš
duotų transferius už tuos pa- 

i eitis 5 centus važiuoti galveka- 
riais toliau. Chicago Motor Btis 
kompanija, sakoma, apeliuo
sianti teisėjo Kernerio sprendi
mą, v

Įšoko į upę, pakeitė 
nuomonę

Julius Bukovvski, 34 metų, 
įšoko Cbicajgo upėn nuo Vau 
Buren tilto. Bet vandeny, ma
tyti, jis permaino savo pasiry
žimą ir pradėjo plaukti. Pri
buvęs pagelbon laivelis Car-Pir-

IŠPILDOME 
Income Tax Blankas

pildyti blankas?
nevedęs asmuo, 
pajamų $1500.00 
ir kiekvienas ve-

Naujienų viešo patarnavimo 
skyrius išpildo įeigos taksų 
blankas kiekvienam, kas nori 
tam darbui pašalinės pagelbos.

Kas privalo
Kiekvienas 

turįs metinių 
ar daugiau;
dęs asmuo, turįs metinių paja
mų $3500.00 ar daugiau. Blan- 
kos turi būt išpildytos ir taksai 
sumokėti iki 15 d. kovo šių me
tų.

Naujienų raštinė atdara kas
dien nuo 8 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10-tos ryto iki 
2 p. p.

Lietuvės Akušerės

Vidikas-Lulevičiene

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

Tel. Kenwood 5107 *
Valandos:

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

apart iventadienio ir ketvirtadienio

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO. ILL.

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE 

BANKO

1800 S. Ashland Avė.
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 

valandai po pietų.

Telefonas Canal 0464

Naujieji Vokietijos Juru Milžinai

nuliudime

tarp

yra tikras
• • 1 •

galės keliauti pilname komfor- 
Nors šie laivai yra neskęstan-

Vaituliunų 
išgyveno

kiekvieno. Tos valtelės jštik-

BARBORA KOVEČKIENE 
po tėvais Kuisaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukusi 24 metų amžiaus, va
sario 12 dienų, 4:30 valandų 
vakare. Paėjo iš Tauragės ap’, 
Žvingių parapijos, 
kaimo. Amerikoje 
19 metų.

Paliko dideliame 
vyrų Antanų, motinų Petronė
lę, patėvi Antanų Bernotų, 2 
dėdes — Juozapų ir Antanų 
Vaitkus ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 4522 South 
Marshfield Avė.

Laidotuvės Įvyks subatoj, va
sario 16 d., 8 valandą ryte iš 
namų Į Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už veliones 
sielą, o iš ten bus nulydėtą į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Barboros Kovcč- 
kienės gimines, draugai ii' pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Vyras, Tėvai, dėdės 
ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.

ADOLFAS SAUNORAS
JMusų mylimas sūnūs persis

kyrė su šiuo pasauliu sulaukės 
20 metų amžiaus, vasario 12 d., 
4:45 valandų ryte. 
Pakapės miestelio, 
valsčiaus, Šiaulių ap. 
koj išgyveno 8 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
motinų Antoniną, seserį Oną 
Bagdoniene, jos sūnų Albertų, 
švogerį Viktorų Bagdonų, dėdę 
Juozapų Strimų, dėdienę Kot
ryną Strįmienę, tris pusbrolius
— Benediktų, Tarną ir Adolfą 
Strimus, o Lietuvoj dvi cioces
— Uršulę Palubinskienę, Joha
nų Zakarienę ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 3515 Lowe 
Avė.

Laidotuvės ivyks subatoje, 
vasario l G, 8' valandų ryte iš 
namų į Šv. Jurgio .parapijos 
bažnyčią, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines. 
' Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį 
patarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Motina, Sesuo, švogeris, 
Jų Sūnūs, Dėde, Dėdienė, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Kadžius, Telefonas 
Victory 4088.

Paė.jo iš 
Pašiaušio

Ameri-

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

3265 So. Halsted St. 
-------o—*

3103 South Halsted Street
Telephone Victory 1115 

CHICAGO. ILL.
Baigusi akušerijos 
kolegija Pennsylva- 

nijoj.
Jau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

Akių Gydytojai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas

Pastaba: Mano ofisas dabar randa 
■I naujoj vietoj

Grabonai
Phohe Boulevard 4139 

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

3307 Auburn Avė
CHICAGO. ILL.

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

Tel. L&fayette 4146 
Valandos:

nuc 9 iki 11 v. ryto 
nur 6 Iki 9 vai vak.

Phono Armltage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenne
Valandos: 12 Iki 2 ir 6 iki 8 P. 44 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Advokatai

Phone Boulevard 1401
DR. V. A SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St

VALANDOS;
nuo 2 iki 4 P. M. nuo 7 iki 9 P. M.

Nedėlioj nuo 10 iki 12 A. M.
------ O------

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4G01 South Ashland Avenns 
Telefonas Boulevard 7820 

Resu. 6641 South Albany Avenie 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12 ---- o----  /

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn SL, Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietą 
Gyvenimo vieta 

6323 South Halsted St 
, Tel. Boulevard 1310

Vai.: nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare .
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

----- O—

DR. S. BIEŽIS
Phone Canal 6222

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplevvood avę.

Tel. Republic 7868 /
CHICAGO, ILL.

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
105 West Adams St., Room 2117 

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

“Bremen “Europa”, kurie neužilgo pradės plaukioti
New Yorko ir Europos. Jie priklauso North German Lloyd 

linijai.
Į

Viso pasaulio keliautojai yra su-, mus, kokiuos galėjo rasti tik už 
sidomeję dviemis garsiosios North daug brangesnę kainą. Dideli, geri 
German Lloyd linijos budavojamais kambariai dėl 2 ar 4 žmonių, pato- 
laivais. Bet ypač verta susido-1 gios lovos, vanduo, viskas kuopuoš- 
mėti Amerikos lietuviams, kurie jau niausią. r „ 
iš seno vartoja gerus ir patogius, delis ir gražiai įrengtas. 
North German Lloyd laivus. Jie gus patarnavimas, 
lodei su malonumu laukia atvyks-j riausias ir įvairiausias, 
tant tų dviejų laivų — “ .
ir “Europa”, nes jie yra netik di-Įtos žaidimams ant denio, 
džiausi tos linijos laivai, bet ir mo- negražus, tai pasilinksminimui 
derniškiausi. * i didelė salė.
Bremen ir Europa 
dvyniai, 
įtalpos, 
plaukiojantis miestas, nes kiekvie
nas iii gali sutalpinti su pilnu pa
togumu 3,000 žmonių. L, t, 
bus ir greičiausi, 
nišku garo turbinų 
plauks okeanų, iš 
Yorką, į 6 dienus, 
siekęs jokis laivas, 
liauninkas j 
7 dienas. Bremen ir Europa neužilgo at-

Apie saugumą ir patogumus ant plauks į New Yorką ir tas įvykis 
šių laivų galima butų prirašyti iš- bus atmintinas trans-Atlantiko ke- 
tisa knygą. Ypač nepaprasti yra. lionės išsivystime. Amerikos • lie- 
patogumai trečios klesos. ši klesa tuviai, kurie labiausia mėgo va- 
ant Bremen ir Europa laivų yra tik žinoti North German Lloyd linija į 
iš vardo trečia klesa. Senieji ke-1 savo mėgiamąjį uostą Bremen, irgi 
liautojai. kuri- plauke .iuromia dar anJdziuugs atvykimu siu dviejų 
prieš karą, čia ras tokius patogu- milžinų — Bremen ir Europa.

Valgomasis kambarys di- 
Manda- 

Valgis kuoge- 
Kai oras 

“Bremen” gražus, pasažieridi ras užtektinai vie- 
Jei •ras 

yra 
didele salė. Taip kad nežiūrint ko- 

yra milžiniški kis butų oras, visiems yra užtikrin- 
kiekvienas 46,000 tonų ta maloni kelionė.
Kiekvienas yra tikras ■ Bremen ir Europa yra taip pabu- 

davoti, kad jie nejaus ir didelių au
drų; todėl nors ir jautriausi žmo
nės 
te. . . .
tys .tečiaus jie aprūpinti valtelėmis 
dėl

Jie be to
Varomi milži-

motorų, jie per-
Bremeno į New
ko dar nėra pa- rųjų yra tikri laivai, turintys savo 

- i.Ksa-i, Tokiu budu ke- motorus, radio ir užtektinai maisto 
galės pasiekti Lietuvą į ilgai kelionei.

JUOZAPAS UKNES
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sulaukės 38 metų amžiaus, va
sario 12 dieną, 8:10 valandų 
ryte. Paėjo iš Panevėžio apsk., 
Pajistrės parapijos, Nausėdžių 
vienkiemio. Amerikoj išgyveno 
19 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Emiliją po tėvais želeš- 
kaitę, dukterį Jane, sūnų Julių, 
2 pusbrolius — Juozapą ir 
Bronislavą Stasevičius ir gimi
nes, o Lietuvoj tėvų, 2 seseris 
ir 2 brolius. Kūnas pašarvotas 
randasi 4059 W. Jackson Blvd.

Laidotuvės įvyks subatoj, va
sario 16 d., 8 vai. ryte iš na
mų j šv. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Uknio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusianijam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Moteris, Vaikai, Pusbroliai 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1741.________________________

J. Lulevich
Lietuvis graborius 
ir baisamuotojas

Automobilių patarra- 
vimas teikiama vi
sokiems reikalams.
Modemiška koplyčia 

veltui.
3103 S. Halsted St., 

Chicago, 111.
Tai. Victory 1115

DR. VA1TUSH, O
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7582

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

Phone Lafayette 5820
DR. J. A. PAUKŠTYS

DENTISTAS
X-RAY

4193 Archer Avė.,
Chicago, III.

A. A. 0L1S
ADVOKATAS

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

NTokornis
3241 South Halsted St 

Tel. Victory 0562
7—g vai. vak. apart Panedėlio i> 

Pėtnyčios

S. D. LACHA VICZ
Lietuvis Graborius ir 

Balsamuotojas
2314 W. 23rd PI. 

Chicago, III.

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

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau, negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir
by s t ės.

OFISAS:
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: J 

3238 8. Halsted St.
Tel. Victory 4088 I

ŽMOGAUS 
AKIS

Yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą. Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, ka
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusė 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų j namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidžiau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 metų 
parktikos.
Jei abejoji apie savo akis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST .

Phone Boulevard 6487
S. Ashland Avė. ir 805 Ę. 47 St, 

Phone Kenwood J 752
4649

Lietuviai Gydytojai

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

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

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

nuo 6 iki 8. vakare.
Sekmadieninio nuo 10 iki 12.

Phone Boulevard 8483
Dr. Margeris

Gydytojas ir Chirurgas

Tel. Brunswick 6624
DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

1579 Milvvaukee Avė. 
kambarys 206

Valandos: 9—12, 1—5, 6—8:30 
Sekmadienini* pagal susitari mg.

įvairusUyjy  to jai
Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas moteriškų, vyrišką 

vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 8102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po pietų. 7—8 vak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną

Tedephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet
7 iki 8 vak. Nedėl. nuo tO iki 12

Res. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAI 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 luboi 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phono Midvvay 2880

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 So. Loomis StreU 
Kampa* 18th St.

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

Resldence Tel. Fairfas 6352

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Rooin 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washington Street 

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

Namų Tel. Hyde Park 3395

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

127 N. Dearborn St.
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

10756 So. Michigan Avė. 
Pullman 5950

Albin A. Peters
(Albin A. Petroshius Peters)

ADVOKATAS
Room 852 Otis Bldg.

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 8822 

Gyvenimo vieta 6456 S. WhippleSl 
Hemlock 4080

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

29 So. La Šalie St. Room 730 
Tel. Central 6390. Vai. 9—4.

Rezidencija 6158 S. Talman Av 
Tel. Prospect 3525.

Phone Franklin 2460
Leonas S. Mikelonis

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

3315 So. Halsted Street



Tarp Chicagos
Lietuvių

Jaunosios Birutės 
nariams

va-

kitokioje autoriaus redakcijoj, 
negu kad buvo statomas Kauno 
teatre: pirmiau “S. ramybe” bu
vo tik 3 veiksmų, o dabar auto
rius turinį paįvairino parašyda- 

' mas dar vieną veiksmą, kuris 
atsitinka Paryžiaus tūlo viešbu
čio kambaryj, kuriame, kaip 
paprastai pas p. P. Vaičiūną, 
veikia jau nebe prancūzai, bet 
patys tikriausieji lietuviai.

Rep.

Penktadienis, va s. 15, 1929

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

NAUJIENOS, ChlcagS, IM
-• i,................ ■ - ■ i- • ---------

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

Tel. Victorv 9634

Financial
Finansai-Paskolos

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

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

Extra repeticijos bus šį 
kara Lietuvių Auditorijoj.

.•. • • ••• • • IVisi musų jaunieji nariai 
prašomi susirinkti šį vakarą. 7 
vai. į Lietuvių Auditoriją ben
drai repeticijai. Turėjime atsa
kančiai prisiruošti didelei lietu
viu nepriklausomybės šventei, rOpOg. Kam jie priklauso, tegul 
kuri įvyksta rytoj. M. V. nueina į vyriausįjį paštą (Clark' 

ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 

. dow” lobėj nuo Adams gat- 
11'vės, pasakant laiško NUME

RĮ, kaip kad šiame sąraše pa-

Laiškai Pašte

šie laiškai yra atėję iš Eu-

Bridgeportas
Penktadienyje bus kaip 

steigiamasis Lietuvių Kliubo su- 
sirinldmas kliubo. kambariuose L gta Ujškug štag )aiko 
adresu 814 W. 33rd St., Umver- 
sal State banko trobesyje ant-! 
rame aukšte. Bus ir vakarienė.
Susirinkimas prasidės 7 vai. va
kare. —Rep.

tam tikrą laiką, o paskui 
paikina.

SU-

Smulkios Žinios

904
907
911
930

938
Nelaime lietuviu šeimynoje

910

Ko.
Aulonas

Sister M.

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

• ----- o►——•

GENERALIS KONTKAKTORIUŠ IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovr iki 
didžiausio apartmentinio namo.

J. A. GURSKY BROS, 
4309 West 63rd Street 
l;hone Republic 7869 

-------O—----

PADVIGUBINKIT SAVO UŽDARBĮ
Išmokite kaip padvigubinti savo 

uždarbi iš bonų, Šerų ir pirmų mor
gičių, kuriuos jus turite. Dalyvau
kite visos šalies biznio oganizacijos 
pelnuose ir tuo pačiu laiku semkite 
pelną iš savo bonų ir šėrų.

Musų pienas yra po valstijos ir le- 
gale prižiūra ir yra užgirtas Director 
of Trade and Coįrimercial of Illinois, 
žymus Chicagos bankas ir trusto 
kompanijo veikia kaipo globėjai.

Kad susipažinti su faktais, paduo
kite savo vardą, adresą ir telefono 
numerį. Rašykite j “Naujienas”, Box 
1060.

PINIGAI PERKA BARGENUS
Nauji sampeliniai rakandai, gra

žus seklyčios setas $67.00. Riešuto 
valgomojo kambario setas $57. Rie
šuto miegruimio setas 3 kavai kų 
$79. Bargenai šimtuose kavalkų. At
sinešk šį apgarsinimą su savim, bus 
vertas jums $5.00.

VICTOR FIREPROOF BLDG., 
4809 Lake Street 

Atdara iki 9:30 vai. vakare.
Nedėlioms iki 5 p pietų

PARDAVIMUI ar mainymui ge
ležinių daiktų krautuvė, gera apie
linkė, greitai auganti, garu apšildo
ma. Vieno aukšto namas 4 kamba-1 
riai pagyvenimui, 50 pėdų platumo 
lotas, 5306 Archer Ape.

EXTRA MAINAI

PARSIDUODA soft drink parloris. 
gera vieta ir biznis, pigiai, 1434 So. 
49 Ct., Cicero, III.

pirkt, parduot* arba 
farmas, lotus, arba 
namus ant fannų.

KAS NORIT 
rpainyti namus, 
biznius, mainau 
lotus ant namų.

Kas norit greito ir teisingo patar
navimo, važiuokit pas Lucas, 
telefonuokit.

F. G. LUCAS & CO., 
4108 Archer Avė., 

Phone Lafayette 5107,

arba

SUTAISOM ir sujungiam gaso pe
čius taipgi apartmentinių budinkų 
katilus, fornisus, pečius mieste arba 
priemiesčiuose. Visi orderiai atlieka
mi kuogreičiausia. šauk

H. GADEKE, Kedzie 1393.

Morgičiai pirmi ir antri
6

GRAŽIAUSI RAKANDAI 4 kam
barių, vėliausios styliaus, 3 kavalkų 
frieze seklyčios setas, 8 kav. riešuto 
valgomojo kambario setas, 4 kavalkų 
riešuto miegamojo kambario setas ir 
matrases su snringsais, ,5 kavalkti 
pusryčių setas, sidabriniai, sudynai, 
veidrodžiai, verčios $3000. Galiu pri
statyti atskirais kavalkais, jauniems 
gera proga. Winner, 8228 Maryland 
Avė., 1 apt., Stewart 1875.

PARSIDUODA didelis, 70 karų ga
radžius. Pigi renda. Lysas ant 4% 
metų. Tarpe didelių apartmentų. 
Prie garadžiaųs yra paint shop. I^ea 
Garage, 2719-23 N. California Avė.

PARSIDUODA saldainių ir soft 
drink Storas, kaina $200, 613 West 
14th Place.

IŠSIMAINO puikus bizniavus kam
pinis muro namas, namo paranka
mai vėliausios mados, parduosiu pi
giai, arba mainysiu ant didelio 
apartment namo, bungalow, biznia- 
vų lotų, furniture štoro, 
štoro, arba kas ką turit.

IŠSIMAINO kampinis 
fumiso šiluma, parduosiu 
arba mainysiu ant seno 'namo senoj 
apielinkėj, arba ant lotų, nepaisant 

kai-

hardvvare

bungalow, 
už $8,500

Musų

nuošimčiais padaromi j 24 
valandas

išlygos bus jums naudingos
Kreipkitės pas

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

NEBRANGŲ mažą namą mainy
siu ant bučernės arba grosernes, 
Tel. Normai 7429.

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

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

Tel. Armitage 1199

LIETUVIU RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

Mechanizmas pilnai garantuotas. Iš- 
veizda jų artistiška, 
radio pardavėjus, o jeigu ji 
ri, tai kreipkitės pas mus. B,

Klauskit pas 
įie netu- 

ii, tai mvipmvco niuo. u. and J. 
Electrical and Radio Engineering 
Laboratories, Ine.. 6819 S. Western 
Avė., Chicago, III. Hemlock 914°.

PARSIDUODA duonos kepykla 
kartu su namu. Gera, senai išdirbta 
vieta — lenkų ir lietuvių apgyven
ta apielinkė, 4504 So. Sacramento 
Avė.

PARDAVIMUI lunch ruimis pi
giai prie naujo teatro. Priežastis 
turiu du bizniu, 3552 S. Halsted St.

Radios

Furnished Rooms

Antanas Mašinskis turi dra- Į I
bužiamg valyti ir taisyti krau
tuvę adresu 2412 W. 71 St. Jisai 
ten ir gyvena su šeimyna. Pe
reitą sekmadienį, ryte, visa šei-j 
myna rengėsi pusryčiauti. P-as 
Mašinskis nešė kavos puodą dė-1 
ti ant stalo. Tuo laiku pasipai-1 
niojo po kojų jo kūdikis. Tėvas' 
pavirto ir išliejo karštą kavą, | 
dalis kurios pataikė ant kūdikio į 
veido ir kaklo. Skubiai buvo pa
šauktas 
pagalbą

917
918
950
951

961

daktaras, kuris suteikė 
kūdikiui.

♦ sĮr

įkando Walteri Sumos-šuva
kj, 12 metų bernaitį, gyv. 3234 
Mossprat St. Duota žinia Svei
katos Departamentui.

❖ *

Šuva įkando Juozą Sakalaus- 
kį, gyv. 1015 W. 31 PI. Praneš
ta Sveikatos Departamentui.

:.k 4c *

980
981
983
986
987
993

1001
1006
1008
1010
1011
1020
1023 
1025
1027

Andrukc!wicz Fr. 
Baculis K. W. 
Buiskus Ignatz 
Grikiepelis 
Gudauskis 
Garbauslki 
Immaculat 
Ivanausikis
Jonuskis Mike 
Kacenauskas Peter F 
Kaminskis .L 
Kavaliūnaitė Miss M. 
Klikuna J.
La u ca i t i e 11 č M a r i j on a 
Lemashko Joe. 
'Maskoliūnas .1. 
Malinskui Kastantui 
Kasilzauskonei Apol.

Bridg-eport Painting 
and Hardware Co.

Malėvojam ir popieruejam. Užlaikom 
malevų, popierą, stiklų ir tt. 
3149 Š. Halsted St.

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANČIONIS, Sav.

RENDON kambarys dėl ženotos 
poros arba vaikinams su visais pa
rankamais, maudynė, telefonas, ra
dio, pianas, labai gražioj apielinkėj. 
labai gera transportacija, tarp trijų 
karų linijos, prie mažos šeimynos.

RADIOS, STALAI IR CONSOLES 
PILNAI — $25 ir augščiau

Ateikite dėl nemokamos demons
tracijos ant naujo Allelec D. C. 
Howard, Zenith ir Brunsvvick. Atsi
nešk šį apgarsinimą, jis vertas jums 
$5.00. “ ‘ -----

PARDAVIMUI maliavų ir gele
žies krautuvė (Hardvvare), 4 kam
bariai dėl gyvenimo, lysas ant 5 
metų, renda tik $75.00 į mėnesj. 
7216 So. Ashland Avė.

B.

Mutantas

1037
1039

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

lijos, prie mažos šeimynos.
4531 So. Troy Avė.

antros lubos.
11

Personai
Asmenų Ieško 

Lengvi išmokėjimai,
10 E. Oak St., 

Sup. 8741

PARDAVIMUI saliunas, pusė ar mobilię. 
visas, geroj vietoj, 4 kambariai pa- j 
gyvenimui, 4548 Wentworth Avė. 1 PROGA 

' kią farmą, 
| valstijoj, 

y i arba lotus

vietos, arba primsiu bučemę 
po pirmą įmokėjimą.

IŠSIMAINO 2 namai, vienas 
niavas namas, antras private 
mas, namų kaina už abudu $11,500, 
mainysiu ant farmos ne 
Chicagos kaip 50 ar 70

IŠSIMAINO 2jų flatų 
mas, 4 ir 5 kambariai 
namo kaina nužeminta, priimsiu lo
tus, bučemę, restaurantą, automo
bilių kaipo pirmą įmokėjimą.

IŠSIMAINO 
mas Brighton 
bizniavo namo 
apielinkčs.

IŠSIMAINO 
muro namas su 
cago Lawn, namo kaina labai nu
žeminta, mainysiu ant 
niavo namo su bizniu, 
tų ar bungalovv.

IŠSIMAINO puikus 
Illinois, 50x155, mainysiu ant auto-

biz- 
na-

toliaus nuo 
myliu.
puikus na
šu garažų,

2jų flatų muro na- 
Parke, mainysiu ant 
su bizniu, nepaisant

4rių flatų naujas
4 karų garažu, Chi-

nedidelio biz- 
arba 2jų fla-

lotas Aurora,

farmeriams, Įsigyti pul-
40 akerių VVisconsino 

priimsiu nedidelį namą 
kaipo pirmą įmokėjimą.
minėtais reikalais kreip-

GROSESNŪ ir delikatesen - 
apartmentų budinke, geras biznis, 
turiu parduot, kad turiu dar kitą 
biznį, ilgas lysas, 2333 West 
Marquette Rd.

virš 
pas

F. G. LUCAS & CO
Su 

kitėsPRANEŠIMAS
Radio nėra pagerintas, jis vien li

ko suelektrintas. Leiskite mums pil
nai pertaisyti dabartinį jūsų radio 
ir jį suelektrinti su A. C. tūbomis. 
Pilna musų dirbtuvės garantija. Tai 
kailinis viso $39.50.

Jūsų senasis radio setas turi ge
resnę medžiagą savy, negu naujieji. 
Mes sutaisysime jūsų tfadio jūsų na
muose už $2. Philco aptarnavimas

4108 Archer Avė.PARDUODU saldainių krautuvę 
parduosiu pigiai, nes vienai yra la- j 
bai^ .sunku užlaikyti, 3400 Union phone Lafayette 5107

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

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

iiiiiuse uz. i imtu upuuuuviiindkc Su kn™ nežiūrint kiek laiko užimtų.
PHANTOM RADIO MFG. CO. 

Tel. Laf. 1005, Ruekingham 3970 
ar Midway 6312

GRAŽUS kampas — 3 flatų, garu 
šildomas — 2 karų garažas, visi fia
lai išrenduoti—2061 Birchwood kam
pas Hoyne Avė. Tel. Hollycourt 
1913.

PARDAVIMUI 80 akerių, 40 my
lių nuo Chicagos vidurmiesčio. Ge
ri budinkai, cementinė sailo. Kai
na $10,000, išmokėjimais. C. A. • 
Baker, 18058 Dixie highway, Home- 
wood, III. Homewood 537.

-------- O——

* ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie statymą arba 

taisymą namo? Jeigu taip, tai susi- 
žinokit su mumis, mes atliekame vi- 

i sokius pataisymus, įskaitant pluin- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskį 
įmokėti. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOT.T CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Berkshire 1321
MR. PARIS.

RADIO aptarnavimas $2; pataisy
mas MES PERKAM, parduodam ir 

mainom, namus, lotus, farmas ir tt. 
Darom pirmus ir Antrus morgečius. 
Del greito ir teisingo patarnavimo 
kreipkitės prie

M. ROZENSKI & CO.
REAL ESTATE

6542 So. Western Avė.
CHICAGO, ILL.

Tel. Prospect 2102

garantuojamas.
Northwest Town Radio 
3812% W. North Avė. 
Telephone Capitol 1361 

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

N u tanias 
Peterabas 
Raudonis 
Ručinskas Juozas
Sabaliauskas Vincas 
Sadowski Bronislaw 
Sugadinus Fransickos 
Sietas Sopinę 
Smilgai lis Miss H. 
Sukaitei Natalija 
Spurgom Simonui 
Tvirmickas \Villiam 
Vaitkevičius Alekso 
Vokovich Vincent M. 
Walugis Elizabeth 
Yuknis Jahn

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

Šuva įkando Liliją Somonaus-! 
kas, 9 metų mergaitę, kuri gy
vena 3212 Auburn avė. Praneš
ta Sveikatos Departamentui. 

♦ * *
Susirgo Juozas Seikaski, 34 

metų, gyv. 3430 So. Emerald 
avė. Išgabentas ligoninėn. 

* * *
Sužeistas George Melulis, 40 

metų, gyv. 818 W. 18 St. Per-1 
skelta viršutinė lupa. Nugaben- MOKINKIS BARBERYSTfiS AMATO 
tas ligoninėn.  Report. I Dienomis ar vakarais.^Del^ informaci-Į

MES darome pirmos klesos kar- 
penterio, plumberio ir apšildymo 

* darbus: 24 mėnesiai išmokėjimui. 
Visas darbas garantuotas. Mes einam 
visur Chicagoj ir priemiesčiuose.

2604 North Halsted Street 
Tel. Buckingham 5037

REIKALINGAS partneris, 
ar moteris į restauranto biznį, 
te, abelnai suprantanti biznį, 
ras biznis, pigi renda, ilgas 
Kaina $1500 už pusę.

Pullman 8433
po 8 vai. vakare kasdieną.

vyras.
mies-

Ge-
lysas.

1049
Financial

Finansai-Paskolos

Help Wanted—rMale
Darbininkų Reikia

ORLAIVININKYSTĖ, didelių pi
nigų darbai; vyrai mokinami kiek; 
vienoj šakoj orlaivių darbe.

CLASSIFIEO ADS
», I . ........ ——

Educational
Mokyklos

Laukiamas art. Pil
kos vaidinimas

jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL rnrnnvirnjjs 
BARBER COLLEGE. 672 W. Madisop I "Kiuvuiua

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

Miscellaneous
{vairus

HELBERG BROS
Room 607

Po ilgos pertraukos art. St. i 
Pilka vėl ruošia Chicagoje nau
ją veikalą. Jau teko pranešti,! 
kad 24 vasario Goodman teatre j

192 N. Clark St
IR

įvelti vaoanv muvuiiiuii vvuviv _ . . , « .rz i Musų knygų ir gintarų sankrovoj
statomas turėjęs Kauno sceno- Į yra didžiausias pasirinkimas įvairiau- 
je didelį pasisekimą žymiausio šių knygų kokios tiktai randasi lie- 
;. r • \ \ tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
sių dienų Lietuvos dramaturgo viams yra reikalinga. Kitas irgi 
veikalas “Sudrumsta rąmybė”.: ypatingai yra platus gintarinių pre- 
_ . . , • a- , \ 1 ! kių pasirinkimas, kaip tai: karolių,
Teko dabar nugirsti, kad tame špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
veikale dalyvauja sekami vai- ,nyčil? ci£ai*ąms ir cigaretams, pyp- 
.. x . . , . , . , . . . kių, branzahetų ir kitų įvairenybių iš

dmtoja), kurių vardai chicagie- į tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
1 kviečiami — vyrai ir moteris, reikalečiams yra gerai žinomi. Mote

riškos rolės yra padalintos tar- krautuvę.
pe pp. P. Milerienės, M. Balsie- Pasipirkti pavieniais numeriais 
1 ’ laikraščių einančius Amerikoje ir
nes ir A. Zavistaitės. Vyrų są- Lietuvoje.
statas susideda iš B. Vaiteku-! 
no, J. J. Zolpo, J. Kemešio, Dr. 
K. Kliaugos, J. širvio, B. Liut
kevičiaus ir J. Puišio. Pats ar
tistas Pilka vaidins arkitekto = 
Saulėno rolę, kuri benę laikoma 
buvo viena iš jam labiausiai - 
pavykusių rolių- valst. teatro; 
scenoje. Vaidintojų sąstatas ir 
paties to vaidinimo režisieriaus 
p. Pilkos reputacija leidžia tikė
tis, kad aptyhisioj rimtų pra
mogų dirvoje vėl bus įdomaus 
vaidinimo įvykis, kuris, be abe
jo, sutrauks į jaukų Goodman 
teatrą skaitlingą visuomenės

knygų ir gintarų atsilankyti j musų 
. Pas mus taipgi galite

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

PRIDEK vieną ekstrą kambarį 
prie savo namo. Uždaryk atdarus 
porčius arba pabudavok naujus su 
nedideliais kaštais. 2 Inetai išmokė
jimui.

REX CONSTRUCTION CO.
1608 W. 85th St., 

Lafayette 7150

Beje, reikia dar pažymėti, 
kad tas naujas amerikiečiams 
p. P. Vaičiūno veikalas Chica
gos pastatyme bus vaidinamas

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

—“-9-- T-
SPARTON RADIO 9 tūbų $189.50 

įsu Console ir garsiu kalbėtuvu, tū
bai ir tt., 3 mėnesiai už dyką ap
tarnavimas. Taipgi agentai dėl 
Crossley • ir Ho\vard radios. Radio 
aptarnavimas $2. Vigons Radio Shop 

' 1025 Leland Avė., Ardmore 3873.

44 AKERIŲ arti Elgin, prie* 
bulvaro’, gera žemė, visi budin- 
kai, sykiu su 8 kambarių mo
dernišku namu. Parsiduoda pi
giai, tik $5,000 įmokėti.

Automobiles
SPECIALIS BARGENAS 

Gali ’28 Studebaker Dict. sėd. geram 
pradėti bile laiku dieną ar vakarais. stovy
Ateik arba rašyk.

AVIATION SERVICE AND 
TRANSPORT, Ine.

2137 So. Cicero Avė. 
Atdarą nuo 10 iš rvto iki 9 vak.

MR. ZOMOTNY, Mgr.

REIKALINGAS gabus bučeris, 
darbas ant visados, :“cash market” 
10839 So. Michigan.

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

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, ne jaunesnis kaip 40 
metų, turi būt negirtuoklis, valgis, 
guolis ir mokestis, 1447 S. Hamlin 
Avė., iš užpakalio.

REIKALINGAS virėjas, turintis 
patyrimą dirbti restaurante, 1947 S. 
Halsted St.

$595 
ažai 
.... $595 
am 
... $595
.... $595 
.... $450 

geram

’28 Pontiac Landau s
vartotas

’27 Chandler sėd., big sijt;
padėjime ........................

’28 Essex sėd. kaip naujas
’26 Buick sėd. 2 durų mast
’27 Hudson brougham,

stovy .......................................... $495
’27 Dodge sėd, velourų išmuštas $325 
’26 Chandler special 6 ............... $295
’26 Jewett Coach su naujais ta-

jerais, bargenas ....................... $250
’24 Hudson Coach bėga gerai,

bargenas .................................... $95
50 kitų karų pasirinkimui. 

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

210 AKERIŲ arti gelžkelio 
ir lengvo kelio, visi įtaisymai 
yra — gazas, elektra ir t. t. 
Moderniškas namas, gera že
mė; puikiausias bargenas.

J. H. Schafer and Co.
803 Ridge avė., Wilmette? III. 

Wilmette 364
Taipgi North Shore lotai ir 

įtaisyta taip ir kitos farmos.

NORTH Central Park, arti Nortli 
Avė., — 4 flatų mūrinis, 3 metų se
numo; 4 furnasai ibudavo'ti. Šauk 
savininką Chesterfield 0155.

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

-------O——
Aukštos rųšies flatai Rogers Par

ke, 1628 Columbia Avė. Raktai ant 
1-mo aukšto — visi po 6 kamba
rius. Kaina $36,000. Galiu mainyt.

Long Beach 8875

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

Paskolos suteikiama 
j viena, dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

0NTERNATHONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

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

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

REIKALINGA patyręs virėjas 
(cok) vakarais dėl retsauranto, 
3241 So. Halsted St.

GARSUS radium mine run anglys, 
dideli šmotai, pristatomi už $6.50; 
labai mažai dulkių; lump, nut ir 
eggs pristatomi už $7.50.

Tel. Boulevafd 1036

FLORENCE v COUNTY 
WISCONSIN

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

MR. SHUIRMANN 
MERTON R. FIŠH AND <

4119 Broadvvay, 
Bittersweet 6180

ir arti 
įtaisy- 
ir tt.

CO.

Exchange—Mainai

Susilauk pasisekimo 
Chevrolet

su

Energiški ir sumanus vyrai gali ra
sti progą padidinimui uždarbio ir pa- 
žengimui pirmyn, pardavinėjant ne
paprastus naujus 6 cilinderių Chev
rolet, kurie buvo rodomi Pure Oil 
trobėsy, prie Wacker Drive ir Wa- 
bash Avė. nuo guodžio 1 iki 6 d. 
Ypač reikalinga vyrų teritorijose 
Worth, Stickney, taipjau tarp Stock 
Yards ir M:chigan Avė. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai, čechiškai 
ir angliškai.

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

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

Chevrolet Vertelgų
Susivienijimas

Gossard Building 
Room 301

Rush and Ohio Sts.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALAUJA moteries prie na
mų darbo, pridaboti 4 metų mer
gaitę, valgis, guolis ir geras moke
stis Tel., Canal 5821, 1840 South
Halsted St.

-----o-----
SAVININKAS turi parduoti tuoj 

puikų modernišką 6 ruimų bunga- 
low lietuviškoj kolonijoj. Naudokis 
proga iš to—matyk vietą. Pigi kai
na.

Savininkas
5742 Whipple Street 
Tel. Republic 8768

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

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

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

MAINYSIU savo biznį, namelį 2 
ar 3 flatų, ant farmos, loto, biznio, 
ar kitokios nuosavybės. 2301 W. 
35th St., Lafayette 0909.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TURIU BUNGALOWS — 2 —
3 FLATŲ —

pasirinkimas 79 St., biznio namai. 
Taipgi 92 St. gazo stočiai vieta. — 
Mainysiu ant to ką jus turite?

ARTHUR JOHNSON, 
2630 East 75 St., 
Tel. Regent 2123

PARDUOSIU
su $4,800 nuostolių dviejų augštų 
mūrinį namą, po 4 ir 4 kambarius. 
1-mas morgičius $3,000. Priimsiu 
mažą įmokėjimą, arba mainysiu ant 
eąuity, 1601 So. Washtenaw Avė., 
Chicago,

KOHOUT BROS., 
6208 W. 22nd St., 
Tel. Berwyn 11Q1

AR ŽINOTE,
kad automobilių dabar biznis yra 
geriausias iš visų biznių, tiktai prie
žastis ligos savininkas yra privers
tas parduoti gerai apsimokant) 65 
automobilių garažą sų salesroomiu 
ir gasolino stotim. Mainys ant na
mo, didelio ar mažo, Chicagoj ar 
kitam mieste, lotų ar geros far
mos, ir taipjau priims morgičius 
ant kito namo. Agentai yra kvie
čiami pasidarbuoti.

5076 Archer Avė.
Lafayette 6036

PARDUODU restauranta labai pi
giai, iŠ priežasties dviejų biznių. Ge
ra vieta dėl gero biznio, 3828 So. 
Halsted St.

PARDAVIMUI 
fabrikų distrikte. 
gi renda, dėl ligos, 
Halsted St.

Lunch Ruimis, 
Graži vieta, pi- 

, 2721 South

Real Estate For Sale
Namai-Žemė * Pardavimui

JŪSŲ PAČIŲ KAINA

flatų mūrinis, 3—5 kamba- 
uždaryti porčiai, 2 metų

3 
rių, 
senumo. Rendos $2,200 į me
tus. Įmokėti reikia tik vienų 
metų rendą.

7332 S. Campbell Avė.

Savininkas Pullman 9725

PARDUOSIU arba mainysiu biz
nio kampini namą, su bizniu, ant 
privatiško namo arba prinisiu part
nerį vyra ar moterį, vienam perjun
ku, 3432 So. Morgan St.

2 FLATŲ muro namas 5 ir G 
kambarių, ant South Garfield Bld. 
ir Aberdeen St. Kaina $9000, $1500 
įmokėti. Mr. Groves. Prospect 0582.

DIDELIS ARGENAS
5 flatų po 5 kambarius, naujas 

kampinis prieš saulę muro namas, 
2jų karų garadžius.
domas,
kaina prieinama, 
flatų ar ko kito.

Garu apšil- 
jrengimas pirmos klesos; 

mainysiu ant 2 
Savininkas 

JUOZAS VILIMAS
4558 So. Washtenaw Avė. 

Phone Virginia 2054

PARDAVIMUI moderniška 6-šių 
kambarių bungalow, aržuolu trimuo- 
ta, uždaryti porčiai, muro garažas, 
šiltu vandeniu apšildoma, 5918 So. 
Richmond St., Prospect 2247.

BUNGALOW graži 6 kambarių, 
pleisteriuotas beizmentas. šiltu van
deniu apšildoma, aržuolu trimuota 
visa, 2 karų garažas. Uždaryti 
porčiai ir tt., 5914 S. Richmond St., 
Hemlock 0682.




