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4,000 Meksikos Sukilėlių 
PaimjijNelaisvų

Associated Press pranešimais, 
gen. Almazan, federalinės Mek
sikos kariuomenės dalies vadas 
žygiuotėj prieš sukilėlius Tor- 
reone, suėmė. keturis trauki
nius, gabenusius sukilėlius. 1,- 
000 sukilėlių tapo paimti j ne
laisvę.

Federalinės kariuomenės da
lies vadas, gen. Oląchea, kuris 
atėmė iš sukilėlių Naco, stipriai 
ten Įsitvirtino su 1,200 Mayo 
ir Yaqui indėnų kareivių ir yra 
nuolatiniame susisiekime su vy
riausiuoju karo vadu, gen. Gai
lesti.

Gen. Gailės su svarbia tįsia ja 
armija artinas į vyriausiąją su
kilėlių tvirtovę Torrconą.

Sukilėlių štabo pranešimu, 
kovoje, Įvykusioje ties Artega,

Brazilijos kareiviai 9 asmens žuvo per 
puolė paraguajiecius audrą S. Carolinoj

ASUNiClON, Paraguaja, ko
vo 14. — Brazilijos kareiviai 
iš Puerto Martinho puolė Para- 
guajos garnizoną Isla Margari
toj ir privertė jį iš ten pasi
traukti.

Paraguajcs užsienio reikalų 
ministerija pasiuntė protestą 
Brazilijos vyriausybei reikalau
dama, kad jos kareiviai urnai 
evakuoti; teritoriją.

Isla Margarita yra ties Pa- 
raguajos upe Chaco teritorijoj, 
dėl kurios tarp Paarguajos ir 
Bolivijos eina ginčai.

7 asmens inkriminuoti 
dėl nuodijimo žmonių 

svaigalais
PEOBIA, 111., kovo 11. -

Ryšy su nusinuodijimu butlc- 
gerių degtine daugiau kaip dvie
jų dešimčių žmonių, grand jury 
inkriminavo čia septynis as
menis, jų tarpe dvi moteris. Vi
si jie kaltinami dėl žmogžudy- 
bės.

Lakūnas užsimušė ae
roplanui sudužus

BALTIMORE, Md., kovo 1 L 
Netoli nuo Belą ir, Md., jų 

aeroplanui nusileidžiant žemėn 
susikūlus, pilotas Įeit. Atbright 
užsimušė, o Įeit. LigenfriD 
skaudžiai susižeidė.

LA PORTE, Ind., kovo 14. — 
Netoli nuo čia susikūlė Grand 
Trunk prekių traukinys. Trys 
traukinio tarnautojai buvo su
žeisti.

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

Debesį uotą ir iš dalies nenu
sistojęs oras; šalčiau; stiproki 
žiemių vakarų vėjai.

Vakar buvo šilčiausia, kokią 
kada Chicaga turėjo kovo mė
nesį, diena: temperatūra 2 vai. 
po pietų buvo pasiekus 68° F-

[Nors oro biuras buvo prana
šavęs šaltą, debesiuotą, su lie
tum ir stipriais - vėjais dieną.]

Šiandie saulė teka 6:05, lei
džiasi 5:55. Mėnuo leidžiasi 
10:37 vakaro.

Kaina 3c.

jie paėmę j nelaisvę 700 tedera- 
hj.
Sukilėliai dviejose vietose fede- 

ralų sumušti
MEKSIKOS MIESTAS, kovo 

14. - Enantadoj, Goahuilos
valstijoj, įvyko mušis tarp fe
deralinės kariuomenės ir suki
lėlių jėgų. Sukilėliai buvo su
mušti ir priversti bėgti. 30 su
kilėlių krito mūšy, o aštuonias
dešimt buvo paimti i nelaisvę.

Federalinės gen. Calleso ka
riuomenės dalis taipjau sumu
šė sukilėlių būrį pusiaukely 
tarp Gavitas ir Durango Miesto. 
Keturiolika sukilėlių buvo nu
kauti ir keturiasdešimt devyni 
sužeisti. Septyni paimti Į ne
laisvę.

GREENVILLE, S. C., kovo 
j 14. — Vakar vakarą užėjęs tor- 
j nadas padarė Pickens kauntė j 
j didelės pragaišties.

Skaudžiausiai nukentėjo ne
didelė Sis Mile bendruomenė, 
kur keturi gyvenanamieji na
mai, vienas fabrikėlis, bažnyčia 
ir mokyklos trobesys buvo su
griauti. Devyni asmens buvo 
užmušti, o dešimt sužeisti, jų 
tarpe du tur būt mirtinai.

Valdžios centraliza
vimas Kinuose

NANK1NAS, Kinai, kovo 14. 
— Gentralinė tautinės valdžios 
politinė taryba nutarė paleisti 
Ilankovo miesto įgulos virši
ninką ir du kitus generolus, 
priklausančius Vuhano tarybos 
skyriaus. Taryba taipjau pri
ėmė rezoliuciją panaikinti poli
tinių tarybų skyrius Vuhane, 
Pekine, Kantone, Kaifene ir Tai- 
juane, kurie ligšiol buvo kaip 
ir atskiros rajonų valdžios.

Beždžionė, mat, turi ge
resni muzikos sensą

šimpanzė, išgirdus “džiazą,” nu
sitraukė nuo grandinio ir iš
vaikė muzikantus

PARYŽIUS, kovo 14. — Bež
džione — šimpanze — kuri tik 
neseniai buvo sugauta Afrikoj 
ir pargabenta į Paryžių, išgir
dus griežiant “džiazą,” nutrau
kė grandinį, kuriuo ji buvo pri
rakinta vienos Montmartre ka
vinės rūsy, ir ištruko laukan. 
Įsibriovus Į šokamąją šalę, ji 
puolė muzikantus, paskui šo
kėjus, mėtydama ir daužydama 
indus. Damų sunlknios ypačiai 
nukentėjo. Išsigandę šokėjai 
dumįė, laukan. Pagaliaus tar
nai! toj ams, aps igii nk lakusiems 
sifonais, pavyko šimpanzė pri
spirti kertėj ir suimti.

Berlynas duoda Einštei
nui nemokamus namus

BERLYNAS, kovo 14.—Prof. 
Alberto Einšteino 50 metų gi
mimo sukaktuves šiandie šven
čiant, Berlyno miestas suteikė 
garsiam mokslininkui nemoka
mą, kol gyvas, rezidenciją pui
kiame Neu Cladow priemiesty.

Gaisras Londone sunai
kino daug fabrikų

LONDONAS, kovo 14.—Lon- 
done, Pemzos upės pietinėj pu- 
jicj anksti šį rytą siautė didelis 
gaisras, padaręs didelių nuo
stolių. Sudegė visa eilė fabri
kų.
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Neis Jensen ir jo žmona, kurie žvejų valtelėj išbuvo tris dienas. Kartu su jais buvo Jenseno 
brolis. Jie išplaukė iš Waukegano, bet užėjusi audra nunešė jų valtelę toli Į Michigan ežerą, ir 
jie su dideliu vargu beišsigelbėjo.

Nuteisė “Leviathan”
garlaivio vaj^i

VIENA, Austrija, kovo 14.— 
Friederich Rybar, Vienos pirk
lys, kuris su pagelba restorano 
tarnautojo, Franz’o Rudis’o, 
bsndė parduoti Tokio tramvajų 
kompanijos bonus, pavogtus iš 
“Leviathan” garlaivio praeitų 
metų birželio mėnesį, tapo nu
teistas 18 mėnesių kalėjimo.

Lietuvoj veikiančių 
įstatymų kodifi- 

kavimas
KAUNAS, kovo 14. — Tiki

mos, kad netrukus bus padary
ti vienodi Įstatymai visam Lie
tuvos kraštui.

Šiandie Lietuvoj veikia net 
keturi Įstatymų kodeksai: cent
rinėj Lietuvoj — rusų kodek
sas; toliau Į pietus — Napoleo
no; šiaurinėj — Baltijos, o Klai
pėdos krašte — vokiečių .

Kova su anti-evoliu- 
cijos įstatymu

LITTLE RiOGK, Ark., kovo 
14. — Advokatas H. F. L. 
Ma.xey Įnešė bylą teisme, reika
lą irdamas, kad teismas neleistų 
generaliniam valstijos prokuro
rui vykdyti Arkansas legislatu- 
ros priimtą anti-evoliucijos įs
tatymą, ir kad pats įstatymas 
butų paskelbtas kaip nekonsti- 
tucinis.

Išgelbėjo vokįečių gar
laivio 49 žmones

ŠANCHAJUS, Kinai, kovo 14. 
— J čia tapo pargabenti ketu
riasdešimt devyni vokiečių gar
laivio Giessen Įgulos žmonės, 
išgelbėti netoli nuo Saddle sa
los. Garlaivis Giessen susikūlė 
į povandenines uolas.

Lynn batų darbininkų 
streikas pasibaigė

LYNN, Mass., kovo 14. — 
Keturiasdešimt devynių vietos 
batų dirbtuvių darbininkų strei
kas tapo likviduotas, samdyto
jams susitaikius su streikinin
kais.

Smerkia šnipavimo 
sistema federaliuose 

kalėjimuose
Kalėjimo viršininkas, protestuo

damas, rezignuoja; senato
rius Barah reikalaus tardy
mo

WASIHNGTONAS, kovo 14.
Senatorius Borah žada rei

kalauti, kad tam tikra senato 
komisija ištirtų šnipavimo sis
temą, kurią teisingumo depar
tamento generalinio prokuroro 
asistentė, Mabel W i Hebrandl, 
Įvedė federaliniuose kalėjimuo
se.

Tokį žingsni senatorius Bo
rah nori daryli ryšy su Atlan
tos federalinio kalėjimo virši
ninko, Johno Snooko, dabar 
įteikta generaliniam prokuro
rui Mitchelliui rezig naci j a. 
Snook savo laiške generaliniam 
prokurorui griežtai protestuoja 
prieš Willeibraindt’aitės! Įvestą 
šnipavimo sistemą ir sako, kad 
aiiba justicijos departamentas 
turįs paliauti tą šlykščią prakti
ką — talpinimą kalėjimuose 
savo agentų, kaip neva kalinių, 
kitiems kaliniams šnipinėti, ar
ba priimti jo rezignaciją. Ei
ti kalėjimo viršininko pareigas, 
kol šitokia šnipavimo sistema 
nebus panaikinta, jis daugiau 
negalįs.

Kalėjimas tiems, kur 
turės kišenėj degtinės

DOVER, Del., kovo 14. — At
stovų butas priėmė bilių, ku
riuo einant asmens, pas kuriuos 
bus rasta degtinės, bus bau
džiami kalėjimu ir pinigais.

Katastrofing-as sprogi
mas cheminėj įmonėj
BUFFIALO, N. Y., kovo 14.— 

South Buffalo National Ani'Ii- 
ne kompanijos įmonėj įvyko 
sprogimas, kurio astuoni dar
bininkai buvo skaudžiai sužeis
ti. Du sužeistųjų tur būt ne- 
beišliks gyvi.

Kilęs dėl sprogimo gaisras 
sunaikino įmones trobesį.

MOTINA NUŠOVĖ DUKTERĮ 
IR PATI NUSIŽUDĖ

OAiRIM’EL, Gal., kovo 14. — 
Nenorėdama skirtis su savo 11 
metų amžiaus dukterim, Mrs. 
Barbara Smartt, 35 m., mirti
nai pašovė ją ir paskui pati nu
sišovė. Jos dukterį norėjo išsi
vežti pamote, Mrs. Mabel Coll- 
ins, turinti Los Angelėse resto
raną.

Geležinkelio darbinin
kai saus daugiau algos

ST. 'EOU'IS, Mo., kovo 14. — 

Missouri, Kansas & Texas gele
žinkelio kompanija sutiko pa
didinti algas savo šapų darbi
ninkams. Algų padidinmas, ku
ris paliečia apie 2,000 šapų 
darbininkų, galioja pradedant 
nuo šio mėnesio 1 dienos.

Sako, 63 trockistai 
badauja Tobolsko 

kalėjime
BERLYNAS, kovo 14. — Vo

kiečių komunistų laikraštis 
Volkswil'le paduoda žinią iš 
Maskvos, kuri sako, kad šešias
dešimt trys Trockio šalininkai 
komunistai tapo išsiųsti į To
bolsko, Sibire, kalėjimą. Ka
liniai ten paskelbė bado strei
ką.
Trockis turįs nusipirkęs dvariu

ką Francijoj
PARYŽIUS, kovo 14.—Pran

cūzų laikraštis Le iPetit Mar- 
seillais praneša, kad Trockis, 
buvęs sovietų karo komisaras, 
turis nusipirkęs dvariuką ne
toli nuo Olargues, Heraulto de
partamente (provincijoj), arti 
Tarpžemio juros. Ten jis ir 
manąs apsigyventi su savo šei
ma, jei tik Franci ja leis jam 
savo žemėj apsigyventi.

Kitados, dar prieš revoliuci
ją, Trocikis buvo iš Francijos 
ištremtas.

Coca Cola milionierius 
paliko universitetui 

$7,000,000
ATLANTA, Ga., kovo 14. ■— 

Miręs andai Asą G. Chandler, 
Coca Cola milionierius, kaip 
dabar pasirodė, paliko Emory 
Universitetui 7 imliomis dole
rių.

Didelis žmonių žudy- 
masis Vienoj

VIENA, Austrija, kovo 14. — 
Vakar Vienoj baipde nusižudy
ti divdešimt vienas asmuo. De
vyni jų nusižudė, kiti visi yra 
kritingoj padėty.

Nusižudymų priežastys dau
giausiai buvo skurdas, nedar
bas ir nepasisekusi meilė.

MADISON, Wis., kovo 14.- 
iSJmarkaus sprogimo čia buvo 
suardytas dviejų aukštų namas 
italų gyvenamame kvartale. Vie
nas asmuo buvo pavojingai su
žiebtas. Policija mano, kad kas 
nors, turėjęs piktumą ant na
mo savininko, padėjo bombą.

27 angliakasiai žuvo 
sovietų kasyklose

MASKVA, kovo 14. — Gor- 
levsikcs kasyklose, Doncco ba
seine, keltuvui nutrukus ir nu
kritus šalto dugnan, užsimušė 
dvidešimt septyni kasyklų dar
bininkai.

“Jei tavo ranka nusi
kalsta tau, nupiauk ją.”

— Nusipiovė
IOT SPRINGS, S. D., kovo 

14. — Vietos ligoninėn tapo at
gabentas vienas Lloyd Unton, 
33 metų amžiaus vyras, su nu
plauta ranka. Ranką jis pMs 
tyčia ninsipiovė, pagautas tiky
binio fanatizmo. Pasak palies 
Lintono, jam prisiminę pamok
slo žodžiai: “Jei tavo ranka nu
sikalsta tau, nupiauk ją.” Tad 
jis nuėjęs Į savo brolio lentpjū
vę ir ranką pakišęs po pinklu, 
tik meldęs Dievą, kad kraujo 
per daug nenubėgtų.

Karmų gyventojų ma-

žėjimas J. Valstijose
WASII1NGTONAS,. kcov 14. 

— Agrikultūros departamento 
ekonomikos biuro paskelbtos 
statistikos žinios rodo, kad per 
pastarus dvidešimt mętų far- 
mų gyventojų skaičius Jungti
nėse Valstybėse sumažėjo kone 
keturiais ir puse miliono.

Biuro skaitmenimis, 1939 
metais farmų gyventojų skai
čius siekė 32,000,000, o 1O) 
metų sausio 1 dieną jų buvo 
27,511,000.

Stogui jgriuvus keturi 
asmens žuvo

BUDAPEŠTAS, Vengrija, ko
vo 14. — Balaton B o gi a re 
įgriuvo vienų namų stogas ir 
griuvėsiuose gyvus palaidojo 
Karlą Bouričą, turtingą pramo
ninką, jo žmoną ir dvejetą vai
kų. Stogas Įgriuvo neišlaikęs 
sniego sunkumo.

Belgija ratifikavo Kel- 
loggo taikos paktą

WASHINGTONAS, kovo II 
—Valstybės departamentas ga

vo žinią, kad Belgijos senatas 
ratifikavęs Kelloggo karų -atsi
žadėjimo paktą.

HAVANA, Kuba, kovo 14. - 
Praneša, kad srity tarp Hol- 
guin ir Santiaigo dviejose dešim- 
tysio vietų dega cukrinės len
drės.

Velykų Šventė 
Lietuvoj

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

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

NAUMENM
1739 So. Halsted St Chicago, III.
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LIETUVOS ŽINIOS

Už nekaltų žmonių 
įskundimų pasodinti 

kalėjiman

KAUNAS. — 1928 m., ta- 
landžiu 11* d., Jonavos policijos 
viršininkas gavo anoniminiu 
laišku pranešimą, kad Girelių 
kaime Jonavos valsčiuje pas 
Skromovienę ir Grauskį dažnai 
esą daromi komunistų susirin
kimai, tenai sudėti komunistų 
ginklai ir literatūra.

Po poros dienų vėl gavo laiš
ką, kuriuo griežtai reikalauja
ma padaryti pas nurodytus as
menis kratą. Prie to nurodė 
dar vheną asmenį — M. Skro- 
movą, kad jis organizuojąs 
prieš Lietuvą burius- ir rengią- 
sis ginkluotam sukilimui.

Policija norėjo Įsitikinti. Ba
landžio 12 d. pas nurodytus as
menis padarė kratą. Nieko įtar
tino nerado. Tiesa, pas vieną 
rado po balkiu komunistinę se
na proklamaciją. Bet ji, maty
ti, sąmoningai kieno buvo pa
kišta, kad labiau įvėlus apskųs
tuosius-.

Policija skundu susidomėjo ir 
pradėjo sekti, kas tokį Skutulą 
galėjo parašyti. Išaiškino, kad 
to paties valsčiaus gyventojai 
Parfenijus čestovas, Sergėjus 
Česlovas ir Kuzma Kcrmilcevas 
lai padarė turėdami pyktį ant 
savo kaimynų.

Asmenys, pas kuriuos daryta 
krata, buvo areštuoti ir kelioli
ka dienų išlaikyti daboklėje, 
bet išaiškinus jų nekaltumą, pa
leisti.

Skundikai sulaikyti. Paaiškė
jo, kad anoniminius laiškus rą
žė Kuzmą Kormi'lcovas.

Užvesta byla prieš skundikus. 
Kauno apygardos teismas nu
baudė čistovą Parfenijų ir Kuz
mą Kormilcevą po pusantrų 
metų kalėjimo. Sergejų Česlo
vą pripažino nekaltu — išteisi
no.

Šala žmonės

iMariampclėts apsikr., I-jų Gu
delių kaimo laukuose rastas la
vonas Sinarsikių kaimo gyv. 
Vinco Bukšio. Smurto žymių 
nerasta. Manoma, kad Bakšys 
ėjo įkaušęs ir sušalo. Jis mėg
davo išgerti ir jo kišenėj rasta 
bonka “samagonkės.”

Tą pačią dieną Kybartų vals
čiuj rastas nežinomo asmens 
lavonas. Matyti, kad tai šalčių 
auka.
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Didelė Padaužų Vanagas buvo Audi 
torijojiškilmė

Vienas Padaužų pilietis var- Padaužoms, kaipo filozofams, 
du Akylas Beržas užsimanė: mažai tenka daryti vienokias ar 
pereiti važiuotas visą svietą. | kitokias recenzijas. 
Pakeliui jis užsuko Į Padaužų 
sostinę atiduoti atatinkamą pa
garbą Imperatoriškam Diktato
riui ir visiems kitiems aukš
tiems ponams. Šia proga, Pa
daužų Ministerų kabinetas turė
jo dideles iškilmes, kuriose da- kuoti, 
lyvavo daug ir pašalinių svečių, galo pradėti kritiką. 
Po iškilmingų kalbų ir prakal
bų buvo įduotas Akylan Ber
žui Padaužų • Respublikos “Ma
nifestas” ir Padaužų Respubli
kos sostinės pilies raktas, kaipo 
nepaprastos pagarbos ženklas.

Tad, lai būna žinoma visiems 
tikriems Padaužoms, kad Aky-1 rėdęs— nei vyras nei moteris, 
las Beržas yra tikras Padauža, 
kuri keliauja, kaip tas amžinas 
žydas, po visą pasaulį. Kai jis 
atsilankys Į jūsų miestą, kaimą 
ar kaimelį, prašome jį priimti 
kaipo tikrą Padaužą ir duoti 
jam nakvynę. Šią pareigą at
likti yra kiekvieno gero Padau
žos pareiga.

ši iškilmingoji iškilmė, kaip 
ir visuomet, baigėsi su iškilmin
gu Padaužų hymnu:

Paskutini kartužėlį
Prezidentas ką tai gėrė, etc.

—Pa-Pa.

, Padaužos 
skaito tatai per daug žemu da
lyku.
teriai—tai jų darbas.
kartu 
tenka 

Bet

Tegul tai atlieka repor- 
Bet šiuo 

tas negarbingas darbas 
atlikti Padaužų kritikui, 
pirm negu pradėti kriti- 
kyla klausimas, iš kurio 

Bet tas,
žinote, didelio skirtumo nedaro, 
taip kaip cigaretą pradėti rū
kyti—bile galas. Taigi Audito
rijoje turėjo būti teatras ir ar
tistai. Rimtas teatras, bet to 
nesimatė. Po teisybės, buvo 
koks tai žmogus navatnai pasi-

IŠ to aišku, jog p. Rodžiui ge
riau tiktų rašyti senovės lietu
vių istorija, negu dabartinė.

—Pad..

Velykoms naujas 
“Margutis”

Vanagas baigia margtintį 
naują Velykoms “Margutį”. 
“Margutis” jau dabar gražiai 
atrodo. Padaužų kariškas cenzo
rius praleido jį nesucenzuravęs. 
Piliečiai turės teisės jį Įsigyti. 
Bus kuo pasidžiaugti per Vely
kas.—P. Kar. Cencorius.

Protestas

(žemiau telpa kopija Padaužų 
Manifesto, paskelbto ir induoto 
Padaužų Žygovui Akirui, Kovo 
9 d. iškilmingam Padaužų 
sėdy.) '

po-

MONIFESTAS

Tūkstantis devyni šimtai dvi
dešimts devintais Kristaus 
metais.
Kovo 9 d., Chicago, III.

Pašlovintam Padaužų žygovui:

Padaužos, vadinasi, jau gy
vuoja nuo Faraono laikų, bet 
pirmiau negyveno, o tik ekzis- 
tavo ir saldžiai sapnavo apie 
savo priklausomybę. Dar net 
tuo laiku, kada buvo sušauktas 
musų, tai yra viso pasaulio Pa
daužų skodas, ir kada svarstė
me apie priklausomybės paskel
bimą, atsirado pasiuntinių, ku
rie, nors ir nuoširdžiai pritarė 
tam ,bet bijojo pareikšti plačia
jam pasauliui tokį drąsų reika
lavimą. Bet mes, reiškia, taip 
sakant, maždaug, buvom nusista
tę, atsistatę, apsistatę, užsista- 
tę, insistatę nepaliauti reikala
vus sau teisingai priklausomos 
priklausomybės. Amžiai slinko, 
o mes vis sapnavome apie pri
klausomybę, ir štai šiandie, duo
kim sau, tas musų sapnas, jau 
nebėra sapnas. Mes jau insigi- 
jome sau priklausomybę. Šian
die jau Padaužos yra apžergę 
visą žemės kamuolėli.

Musų Vyriausias Tribunolas 
randasi toj pačioj vietoj, kur 
visuomet buvo. Bet Padaužų 
žygovų, eigunų, ambasadorių ir 
visokių kitokių činauninkų ran
dasi visur ir kiekvienoj vietoj.

Ir štai, dabar vienas žygovas j 
atžygiavo iš ūkio provincijos ii* i 
atvilko daug navynų iš viso pa-1 
šaulio ir žada jis jas vilkti to
liau. Dabar, kad nebūtų jam 
jokių keblumų, Padaužų Vyriau
sias Tribunolas įteikė jam 
macnybės raktą, si/ kuriuo jis 
suminkštins ir atrakins visų pi
liečių, o ypatingai ponių ir pa
nelių širdis.

(Pasirašo vienas už visus, vi
si už vieną nuo A iki Z.)

Nežinia su kuo jis buvo apsi- 
fiksinęs—su drese ar kelinėm? 
O to nežinant, negalima gerai 
įspėti, kuriai ar kuriam jis pri
klauso. Tam, su marga drese, 
sutvėrimui bekalbant, anoj pu
sėj paklodės kilo levoriucija ir 
didelis šaudymas. Mat, prakal
bą laikė apie bolševizmą, tai 
matyt, bolševikai pakėlė levoriu- 
ciją. Kiek sužeistų ir užmuštų 
buvo, neteko patirti. Bet bai
mės buvo visiems. Po šio di
delio faito, kasžin iš kur atsi
rado vienas apicieras, be karei
vių, matyt, netyčia išlikęs gy
vas. Jis atėjo ant steidžiaus ir 
pasakė ko jis čia atėjo. Bet jis 
jokių šaunamųjų karabinų ne
turėjo, turbūt viskas liko ant 
mūšio lauko. Sako, kad jo var
das, tai esąs Akinas Beržas. Iš 
kur jis toks ir atsirado?

Vėliaus atėjo ir užsilipo ant 
steidžiaus du žydai. Vieiias ru
dais plaukai ir barzda, be dantų, 
o kitas tai su juoda barzda, cvi- 
likinėm ,trumpom kelinėm ir 
raudona nektaiza. Abudu moka 
neblogai lietuviškai kalbėti. Vie
nas jau senai iš Lietuvos, tai 
pramokęs gerai lietuviškai, o 
tas, kuris tik-ką atvažiavęs, tai 
dar nelabai gerai lietuviškai 
šneka. Tie žydai moka lietuviš
kai dainuoti ir šokti iš notų. 
Tai navatna, ar ne? Vienas tų 
žydų nulipo nuo steidžiaus, iš
kaulijo iš vienos storos ponios 
dolerį, o paskui ta pati pania iš
ėjo šokti polką su tuo žydu. 
Tai negražu gavėnioj ir dar su 
žydu šokti. Kad bučiau kuni
gas, tai nei išrišimo jai neduo
čiau, o tam žydui tai tikrai nu- 
peščiau visą barzdą.

Tai matote, mielo obivateliai, 
kokių dalykų ten dėjosi. O kiek 
ten juoko buvo, tai jau nėra ką 
nei kalbėti. Padaužų sveikatin
gumo departamentas rengiasi 
tą teatrą uždaryti, nes daug pi
liečių, ypač silpnesnės lyties ir 
su silpnesnėm širdim, gavo šir
dies krutėjimą nuo juoko. Toki 
dalykai Padaužų valstybei ne
galės ilgai būti toleruojami. 
Visi žino, kad juokas yra svei
ka, bet ne perdaug. Tie pilie
čiai, kurių pilvai yra silpni, lai 
susilaiko nuo juoko Vanago 
teatre.—Pi-Pi-Pi.

Aš iš visų savo sylų protes
tuoju prieš Padaužų Respubli
kos laikiną diktatorių arba, ar
ba, aiškiau sakant, prieš to dik
tatoriaus žioplumą, arba kal
bant biskį mandagiau, prieš jo 
nemokėjimą vesti padaužų res
publikos reikalus.

Paskutiniam padaužų respub
likos organo numery, pripliaukš- 
ta pilnas puslapis visokių nie
kų, o apie svarbiuosius, taip 
sakant, degančius, dabar jau 
apdegusius musų reikalus nė 
gugu.

Mes paprasti padaužų pilie
čiai, kurie, taip sakant, turime 
pomietį, dar neužmiršome, ga
lima sakyti, svarbiausio musų 
gyvavimo istorijoj įvykio,—štai 
jisai: 2 dieną, vasario 1929 me
tais po Kristaus gimimo, apie 
4:30 ar 5 valandą ryto įvyko 
didelis gaisras musų draugin
gos respublikos ambasadoj. 
Gaisras tai gaisras, nieko ypa
tingo nebūtų, jeigu tas gaisras 
butų buvęs*tiktai paprastu gais
ru, bet šis gaisras buvo nepa
prastas. Kaip patys musų 
draugingos respublikos “drau
gai” rašo, šį gaisrą suplanavo 
ir įvykdė politiniai priešai, na, o 
mes turėtumėm žinoti, kad jei
gu tie padegėliai buvo politiniai 
priešai raudonųjų biznierių, tai 
jie yra drauge ir musuJPespub- 
i-i • . v • • į! *•likos priešai.

1 Dalykas labai paprastas; mu
sų respublikos laikinas diktato
rius pats primutinis turėjo at
eiti pagalbon musų draugingos 
respublikos nukentėjusiems pi
liečiams.

Tinkamiausia pagalba 
atsitikime turėjo būti 
paaukoti bent pusmečio 
savaitines įplaukas. Na,
toliau? Toljau mes visi padaužų 
respublikos paprasti piliečiai bū
tume pasekę savo diktatoriaus 
kilnų darbą ir taip pat butume 
paaukavę bent pusmečio savo 
uždarbį.

Na, o su tais pinigais lengva 
butų buvę atremontuoti raudo
nųjų biznierių ambasados ofisą. 
Na, ar ne?

Gal būt, kad musų laikinas 
diktatorius bandys teisintis, 
kad čia nėra toki baisus nuo
toliai, kurių padengimui reikė
tų net viso pusmečio Įplaukas 
paaukoti. Gal jisai sakys, kad 
raudonųjų biznierių ambasada 
buvo insiurinta ir visas atre- 
montavimo išlaidas padengs bur- 
žuaziška insurance kompanija. 
Bet čia butų tiktai gudrus dip
lomatiškas diktatoriaus pasitei
sinimas, kad apgynus savo gar
bę ir ilgiau pasilikus 
riaus vietoj.

Mums paprastiems 
respublikos piliečiams
yra žinoma, kad, be ambasados 
ofiso, dar buvo ir kitokių nuo
stolių, taip sakant, pavieniams 
raudonoj biznio nariams, štai 
gerbiamas pilietis Strazdas tu
rėjo nutūpti ant svetimos res
publikos piliečio stogo ir tai be 
kelnių! Na, o kas butų buvę, 
jeigu ten nebūtų buvę 
Tuomet stačiai butų 
strazdeliui nutūpti 'ant 
O kuris iš jūsų, būdami
nių, norėtumėt nutūpti ant snie
go ir dargi viduryj žiemos, kuo
met sniegas yra kuošalčiausias?

Yra ir daugiau nukentėjusių 
pavienių tos respublikos narių, 
bet pas mane jau popiera bai- 

neminėsiu.
Atsižvelgiant į šiuos ir kitus 

svarbius musų draugingos reš-

publikos nuostolius, aš reika
lauju, kad ponas padaužų res
publikos diktatorius bėgyj 24 
valandų tą savo klaidą atitai
sytų. O jeigu ne, tai aš reng
siuosi prie revoliucijos, prie 
nuvertimo musų laikino dikta
toriaus.

Ir jeigu mano revoliucija pa
vyktų, tai musų draugingos 
respublikos siekiai butų atsiekti. 
Ambasados ofisas į keletą dienų 
butų atstastytas, draugas Straz
das įsigytų naujas kelnes ir t.t.

Bet jeigu mano revoliucija 
nueitų velniop, tai kas tuomet? 
Tuomet ne tik kad draugam pa
galbos negalėčiau suteikti, bet 
ir mano paties likimas butų nė 
kiek negeresnis, kaip mums vi
siems gerai žinomo piliečio 
Trockio, kuris visame pasauly 
neranda sau vietos. Taigi ir aš, 
gal būt, kad ne tik Halsted gat
vėj negalėčiau pasirodyti, bet 
ir visame Bridgeporte. Baisu! 
Baisu!—P.

Įsakymas No. 0000%
1. šiuo dekretu Įsakau visoje 

Padaužų Respublikoje tvertis 
padegėlių komitetams. Jų dar
bas ir tikslas ir tas pats—rink
ti aukas nukentėjusiems raudo
nosios levoriucinės respublikos 
naudai. Kai ateis aukų rinkė
jai, duokite jiems gerą paspyri- 
mą arba k i ką.

2. Kadangi paprastas pilietis 
dryso pakelti savo galvą ir bal
są prieš Jo Ekscelenciją laįk. 
Tautos Vadą, todėl šiuomi įsa
kau žvalgybai suimti jį ir pa
siųsti vakacijoms pas draugą 
Trockį.

Pastaba: Įsakymas turi būti 
vykinamas taip greit, kai jis tik 
pasieks atatinkamus valdinin
kus. šis dokumentas turi būti 
laikomas didžiausioje slaptybė
je. —Laik. Tautos Vadas.

Pagerbkite Čempioną

P-0 Kodžio akura- 
tingumas

Kam teko kalbėti su p. Ro
džiu apie senovę ir išnykusių 
sutvėrimų gadynę, žino kaip 
tiksliai p. Rodis nusako kokiuo
se metuose toks ar kitoks Įvy
kis buvo. Vienok kai p. Kodis 
kalba apie tai, kas galėjo įvykti 
dešimts metų atgal jis vieną 
arba du metu pramistuoju. Ne
senai jis kritikuodamas socia- 
lisus padarė kalendorišką fclai-

I dą—neatspėjo metų. Be to, jis 
neatspėjo ir kitų faktų. Aišku, 
kad p. Kodžiui geriau tinka pa-

šiame 
tokia:

savo 
ir kas

Čempionų it'Šiap “darbuoto
jų” pagerbimas! taip pas mus 
yra įėjęs madon, kad, rodos, 
žmones raginti ką nors pagerb
ti nėra mažiausio reikalo. Yra 
daug visokių kliubų, draugijų, 
organizacijų, kurios tarytum tik 
ir laukia kad. gautų progos ką 
nors pagerbti. *' Vienok vienas 
čempionas liko plačiosios musų 
minios, taip sakant, užmirštas— 
tai šachmatų čempionas.

Jeigu niekas šia proga greit 
nepasinaudos, tai patys Padau
žos nusavins tą dar apyvarton 
nepaimtą garbę. Tad skubėkite, 
nes laiko mažai. Visų tikrų 
patriotų yra patriotiška pareiga 
atlikti patriotišką darbą, čem
pionas kaip žinote yra lietuviš
ko kraujo žmogus.

P. S. Bet kokia dovana čem
pionui bus brangiai įvertinama.

—Pad.

Pats save bliofuoja
(Feljetonpalaikis)

diktato-,

padaužų 
taip pat

stogo! 
reikėję 
sniego, 
be kel-

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdie nuo 8 v. ryto 
iki 8 v. vakare. Nedėldieniais 
nuo 10 v. ryto iki 2 v. p. p. 

b_________________________ j

sakoti, kas įvyko keli tukstan- giasi, tai apie juos 
įčiai metų, negu tas, kas įvyko 
'musų atsiminime.

Matote, čionais aš ir vėl iš
lendu kaip yla iš maišo su savo 
raštais. Šį kartą užsimaniau 
aprašyti kelis brolius lietuvius, 
kurie patys save bliofuoja.

Matote, bliofuoti mes visi 
bliofuojame, ale bliofuojame ki
tus—dabar juk toki bliofų ga
dynė. Bet kai kas pats save blio
fuoja, tai, sakau, ar nevertėtų 
apie tai parašyti, o jiems pa
skaityti. Na, tai pradėkime sa
vo darbą.

Vienas kelianuninkas atsiba- 
ladojo Į Chicagą, pasisamdė 
svetaianę ir praėjėjo žmones mo
kinti, kaip paversti savo jėgas 
i pinigus. Jisai kalbėjo apie 
mistiškas galybes, apie visokias 
paslaptis, ale žmonės nusikvato
jo ir lyg musę prariję išėjo na
mo. Magi kas save susibliofi- 
nęs pasislėpė. Dieve, duok jam 
razumo.

Kitas pilietis kiek gudresnis. 
Ateina pas mane su plakatų 
pundu ir atsirekomendavęs sa
ko: “Aš išradau naują ekono
miška sistema ir asmeniškus j 
pinigus. Aš žinau, kad mano! 
sistemoj nereikės pinigų gamin-

ti—mes gaminsime pinigus, ga
lėsim visi pasidirbti kiek norė
sim pinigų. Aš taip sakau, o 
Leninas kitaip sako—Aš atra
dau tą sistemą, kuri užpildys 
tą spragą tarp kapitalizmo ir 
komunizmo—”.

Šitas brolis turi ir knygą pa
rašęs, ir jisai dar ilgai save 
bliofuos.

Trečias brolis jau baigia nu- 
sibliofuoti. Pirmiau jisai atei
davo ir sakydavo:

—Ar negalėtum mane pra- 
turtint ant kokios dešimkės?

—Ne, sakau.
—Niu—jis sako—duoda ran

ką, pasiima portfelį ir eina.
Vėliaus jis nusileidžia:
—Ar negalėtum praturtinti

ant penkinėlės?
—Ne—
-—Niu—ir eina lauk.
Dar vėliau:
—Ar negalėtum praturtint 

ant dviejų dolerių?
—Ne.
—Niu—ir vėl sudriskusį port

felį nešasi lauk. Galų gale su 
tikęs ant gatvės dramos tėvą 
sako:—

—Duok, broli, doleri pietums. 
Dramos tėvas palieciavojo pusę 
dolerio. Ant rytojaus tas pilie
tis atsineša laišką prezidentui 
Hooveriui. Laiške pasirašo 
naujos tyros vieros Įsteigėjas, 
o prezidentui pataria įvesti mo
nopolius, tokius kaip nabašni- 
kas caras kad turėjo.

šitas brolis pranašas jau apie 
ženatvę gyvai kalba.

Vakar' klausau, kaip jisai 
šneka:

—Matai, aš noriu, kad mergi
na butų gražaus veido, ne se
nesnė 32 metų ir turėtų $3,000, 
nes aš turiu skolų Lietuvoj. 
Daug moterų suėjau, ale man 
jų veidai nepatinka.

Man prisimena vienas pami
šėlis, kuris galvą į sieną mušė., 
o paklaustas kodėl tai daro, at
sakė :

—Matai, man labai smagu, 
kai nustoju galvą daužęs.

Dar žinau kelis brolius, kurie 
save bliofuoja, bet paišelis nu
lūžo — paliksiu kitam kartui. 
Man gaila tų žmonių, bet ką tu 
čia padarysi.

—Padaužą No. I.

savo rankas ir pastatyti naują 
diktatorių. Vienok, kaip matote, 
tas sąmokslas jiems nepavyko. 
Perversmas buvo planuojamas 
atlikti naktį, iš pasalų. Bet ne
laimė. Revoliucionierių susi
rinkime atsirado keletas “išda
vikų”, kurie taip sakant, atvožė 
smurtininkų kortas ir išdavė jų 
planus prieš jų įvykinimą. Po 
šito įvykio smurtininkai baisiai 
apsivylė ir prisiekė daugiau 
smurtų nedaryti. Jiems nusi
kaltimas dovanotas, nes pasiža
dėjo būti ramus piliečiai.

čia įdomus tas faktas, kad 
saules spinduliai paveikė vieną 
seną ištikimą respublikos pilie-

tį-daktarą. Bet dėl to jį nega
lima kaltinti, žmogus priklau
so nuo gamtos. Ir kiek jį gam
ta akstiną, tiek jis veikia. Kal
tinkit saulės spindulius arba 
saulės dėmes.—Pa.

Redakcijos Pasakymai
Iš gilios padaužiškos širdies 

dėkojame už raštus. Daug pri
siųstu raštų vienok negalėjome 
sunaudoti, nes buvo no gud. Ne
manykite, kad Padaužų Redak
cija yra koks “garbedžkenas”, 
kad gali visokią medegą sunau
doti. Padaužoms tinka tik filo- 
zofiški rašiniai, ne kitokį.

Maistas Motinoms
Visiems reikia vitaminų kožną dieną ir daugiausiai 

jaunoms motinoms. Tuomi ir yra lėngvai-virškinantis, 
vitaminais-turtingas sušvelninantis cold-liver aliejus, ku- 
riuomi yra

SCOTT’S EMULSION

■■■■■■■■■ Scott & Bovvne, Bloomfield, N. J. 28-12

jis visada labai naudingas motinai ir kūdikiui. Tai 
geriausias būdas gauti pilną naudą iš cold-liver 
aliejaus', jis malonus. Scott’s Emulsion yra mais
tas speciališkos vertės maitinančioms motinoms.

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1-2 ir 3M0RGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
1618 West 18-ta Gatve

I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

Saulės spinduliai ir 
perversmai

Mokslininkai tvirtina, kad 
saulės dėmės ir spinduliai daro 
didelės įtakos į žmonių gyveni
mą. Su tuo reikia pilnai sutik
ti. Saulės spinduliai ant tiek 
veikia į žmonių gyvenimą, kad 
be jų vargiai mes galėtume 
gyventi. Bet kol jie veikia nor- 
mališkai, ti|i dar puse bėdos, 
bet kai jie pradeda veikti ne- 
normališkai, tai tas jų veikimas 
daro didelės įtakos i žmonių 
judėjimą. Juk nebereikalo ir 
Meksikoje dabar kilo revoliuci
ja. žmonės Įkaitinti saulės spin
dulių pradeda krutėti. Iš to 
krutėjimo pasidaro judėjimas, o 
iš judėjimo sumišimas ir galų 
gale perversmas. Jus turbūt 
dar neužmiršot, kada buvote 
maži Lietuvoj ar šiaip ant far- 
mos. Kai tik būdavo saulė ge
rai užkaitina, tai karvės tuoj 
ima zilioti, reiškia, atsisako pie- 
menio klausyti, arba, kitaip sa
kant, padaro revoliuciją ir bėga 
ten, kur joms patinka. Piemuo, 
kuris iki šio laiko buvo jų val
donas, pasidaro bejėgis ir eina 
ten, kur jį karvės veda.

Iš to mažo pavyzdžio, jus pa
šlovinti piliečiai, suprasite kokią 
įtaką daro saulės spinduliai j 
gyvuliją. Bet saulės dėmės at
siliepia ypač į žmonių smagenis. 
O kadangi smagenys yra cent
ras, iš kurio gimsta visokios 
kombinacijos, tai aišku, kad iš 
to pačio centro ir kyla visokį 
judėjimai.

Musų telegramų agentūra 
praneša, kad prieš istoriškąjį Į 
pasitikimą Chicagojc, turėjo kil
ti perversmas Sandariečių res
publikoj. Perversmas buvo la
bai tiksliai suplanuotas ir su 
vien užsimojimu buvo manyta 
užgriebti Respublikos vairą į

Muzikos ir juokų mėnesinis žurnalas

MARGUTIS
, f

Artisto ir kompozitoriaus A. Vanagaičio. Išeina visokį už
rašymai su žodžiais ir gaidomis. Kas nori skaito, kas no- 
ir dainuoja, ale visi juokiasi kaip tik pažiūri į Margutį. Už
sirašyk tuojaus. Tik $1.00 metams. Pamatyk. (Lietuvon 
$1.50 metams).

Red. Leidėjas ART. A. VANAGAITIS.

“MARGUTIS”
3210 So. Halsted St. Chicago, III.

Telephone Victory 1266

Naujienų Ekskursija
Lietuvon

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

Gegužio 22 d., 1929
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U. S. Lines Laivu

George Washington
Visi, kurie rengiatės ar manote keliauti Lietu

von ir norite turėti smagią kelionę, kreipkitės tuo
jaus į “Naujienas” ir paveskit mums parūpinti dėl 
jūsų reikalingų kelionei dokumentų. Sekite toles
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Braido gandrai, klykia pempes, 

o naktj paslaptingi žiburėliai 
vaikšto, apsupančiose iš visų pu
sių Kirkunų laukus, pelkėse.

Ir jeigu ne vokiečių išvestas 
į miestuką kelias— butų ir po 
šiai dienai atskirti puo viso pa
saulio kirkuniečiai. Irsta pa
vasario vandens plaunamas kas 
met kelias, kai kur išlindo į pa
viršių, net žvyru apipilti žaga
rai, bet šiek tiek pataisydami, 
dar atsilošę ’ važiuoja turgun 
kirkuniečiai.

Tik neužsibuva niekur nei vie
nas ir stengiasi sugrįžti su švie
sa, kad nesusitikti su klaidžio
jančiomis, be vietos, dūšiomis. 
Prisiartina dūšios prie pakrypu
siais kryžiais kapinių, sumirga 
sužibsi ir vėl grįžta į nepereina
mas pelkes. Nei vienas doras 
Kirkunų žmogus neišeitų tokią 
naktį į lauką ir dar labiau ne
važiuotų keliu.

Tik prunkščia pririšti dobilie
noj arkliai ir retkarčiais su
bliauna tai vienoj, tai kitoj vie
toj perkūno oželis.

Už nepereinamų Kirkunų pel
kių tyliai šlama miškas.

Išlindo, kaip šešėlis, vieną vi
durnaktį iš miško jaunas ilga
plaukis žmogus ir pasuko į iš
vestą vokiečių kelią. Pajutęs 
po savo kojų kietą susigulėju
sį žvyrą jis sustojo, apsidairė 
ir, pasiklausęs ar nedunda ra
tai ar nežliupsi kieno nors prie
šais žingsniai, palengva nuke- 
laivo į sodžių. Prie sodžiaus 
išsuko jis iš kelio ir pro tvar-1 
tus pro daržinės nuėjo pakluonė
mis. Sustodamas ir apsidairy
damas įsmuko jis į vieną vidu
ry sodžiaus kiemą ir priėjęs prie 
lango palengva subarbeno pirš
tais į stiklą. Subarškėjo viduj 
loNa, kaž kas joj apsivertė ii 
jis vėl subarbeno. Paskui pri
siglaudė prie stiklo judriomis 
akimis tamsiaplaukės merginos 
veidas ir atsidarė langas, pro 
kurį jaunuolis įkėlė iškarto vie
ną koją, o paskui kitą.

2
—Geras, amžiną atilsį duok 

jam, Viešpatie, buvo vaikinas— 
nekartą pasakydavo Kirkunų 
moterys, prisimindamos Praną 
Majauską.

—Toks jau žmogui liosas iš
puola... Tėvą nušovė, nespėjo 
užaugti sūnūs ir sūnų.

-Tėvą kaip tėvą, bet už ką 
gi sūnų?

—Ką ten supaisyti, surado 
kokį kabliuką ir užteko.

—Sakėm mes tada Majaus- 
kienei: “nesivesk Pranuko. Ne-

I —Strošni buvo laikai—• ištarė 
j atsidusus kita. — Aš eidama 
. vieną kart į miestelį sutikau 
j padvadą su''kareiviais iš šonų. 
Gražus du jauni vyrai ratuos 
sėdėjo. Klausia jie manęs:

“Sesut, ar toli Veiseno dva
ras?”

“Nebetoli”—atsakiau.
“Nebetoli, sesut, ir musų mir

tis—sudiev!” pasakė jie man. 
Apsiverkiau net, kada jie nuva
žiavo.
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Nebeklykė tais metais Ma

jausko kieme armonika ir nebe- 
; aidėjo jos klyksmas tyliais 
šventadienio pavakariais iki pat 
pelkių. Ir nubudus buvo ge
riausia Kirkunų dainininkė, juo
daplaukė, raudonskruostė Mi- 
neikos Onutė. Apvyniojo snie
gams tirpstant senė Majauskie
nė armoniką dryžuota skara ir 
dėžėn padėjo. Nes nebebuvo 
muzikanto. |

O grodavo jis, kad ne vie
nam seniui ašarą išspausdavo.

—Ne groja, bet šnekėti šne
ka—ne vienas pastebėdavo.

Prasišieps būdavo, atsisėdęs 
ant prieklėčio Majauskas, žiū
rėdamas į sustojusias prie tvo
ros merginas, pasi purtys ilgus 
plaukus ir vos pamažu-pradė
jęs:

tili moni, tili moni
ta-a ta-pats.

matė, kad nebenustovi mergi
nos. Ir užplėšdavo iškarto ar
moniką pats nusukęs galvą į 
šalį, nieko nebematydamas.

Tik pamažu priėjus juoda
plaukė, raudonskruostė, už vi
sas gražesnė, Mineikos Onutė ir 
už ilgų plaukų timptelėjus, ro
dės, iš miego prikeldavo jį.

įsisiurbdavo jis atsigręžęs, 
žvilgsniu kaip ylos, į šypsančias 
lupas ir į šypsančias tamsias 
judrias Onutės akis.

Išsivežė Majauską atvažiavę 
žiemą iš miestelio policininkai. 
Visi kirkuniečiai žiurėjo tada 
per langus, o paskui susirinkę 
prie Majauškienės kiemo kalbė
josi :

— Už ką gi taip žmogų...
—Nieko gi, rodžias, nepadarė.
—Et, ko dejuot—pasakė vie

nas.
—Ar nežinot, kokie dabar čė- 

sai. Barbtelėjo kas žodį ir pri
kabino. Palaikys ir paleis. O 
gal ir tuoj paleis...

Bet praėjo vienas mėnuo, ki
tas ir trečias, o Majauskas ne
grįžo.

Užeidavo senė Majauskienė 
kas sekmadienį į paštą paklaus
ti laiškų ir negavus verkdama 
išeidavo.

reikia mažam matyti”. Nusive
dė. Kaipgi manot, užmiršo gal 
jis? Tėvo neužmirš, niekuo
met neužmirš.

Nedavė gi, rodžias, žiūrėti?
—Kas kad nedavė. Nedavė 

tada, kaip jau pastatė prie duo
bės. Karininkas dar, rodžias, 
nuvilko rėkianti Pranuką už I • * 
pirtelės. Ar gi jis tada nesu
prato? Atsiklaupė nabagėlis, 
ištiesė rankeles ir visą laiką po
terius kalbėjo. Net nušovė, o jis 
tebesimeldė...

Tik atplaukė iš kaž kur su 
pavasario vėju į Kirkunus gan
das, kad nušovė Majauską.

Nukalkėjo kirkuniečiai, nude- 
javo ir vėl nurimo.

Apdalino miestelio elgetas va
riniais pinigais Majauskienė ir 
paprašė pasimelsti už sūnų Pra
ną.
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Neužmiršo per devynius me

tus, kalbėjęs už pirties pote
rius, nušauto tėvo Pranukas ir, 
kada atvažiuodavo į miestelį

dešiniųjų agitatoriai, nekartą 
kirkuniečiams pasakydavo:

—Vilkai avies kaily. Prisi- 
vylioję neduos nei surėkti. Gy
vą prarys...

Nežinojo kirkuniečiai, kas 
teisybe, ir dažniausiai tylėjo.

O kada išvežė suimtą Ma
jauską ir pasklydo gandas, kad 
jį nušovė, ne vienas prisiminė:

—Ištikrųjų prarijo. Teisybę 
sakė, amžiną atsilsį, vaikinas.

Bet nebuvo Majauskas pra
rytas, o tik, kaip dūšios Kir
kunų pelkėse, klaidžiojo niekur 
nesurasdamas vietos.

Išsivežė jį iš Kirkunų polici
ninkai, nugabeno į apskrities 
kalėjimą. Po kelių dienų išve
dė jį iš kalėjimo ir pradėjo siun
tinėti etapu nuo vienos stovyk
los į kitą.

Po dviejų siuntinėjimo savai
čių privedė Majauską prie len
kų rubežiaus ir liepė eiti pir
myn. Atsidūręs lenkų pusėje 
norėjo jis keliauti į Rusiją, bet 
pasipynęs žandaras areštavo.

Tardė Majauską lenkai paru- 
bežio punkte ir grasino prisipa
žinti, kad jis Lietuvos šnipas. 
Netikėjo, kaip sakėsi jis, kad 
ištremtas.

Sumuštą antros dienos pava
karį nuvežė žandaras Majauską 
į geležinkelio stotį ir įsodino į 
atėjusį traukinį.

Pasakė žandaras, kad į Gardi
ną veš, kalėj i man.

Nusigandęs Majauskas žval
gėsi per vagono langus aiškiai 
nujausdamas savo pražūtį.

—Bėgti—kaip mirkčiojąs to
lumoj žiburėlis, staiga įstrigo 
Majauskui mintis.

Paskui traukinys sušvilpė ir 
pasijudino.

žandaras kaž ką nesupranta
ma su sėdinčia priešais panele 
kalbėjos.

—Bėgti—kaip traukinio ratai 
kaž-ką suurzgė Majauskui į au
sį.

Pamažu atsistojo jis nuo suo
lo, žvilgterėjo į mosikuojantį 
rankomis žandarą ir viesulu 
pasileidęs išbėgo iš: vagono ir 
šoko iš traukinio.

Gulėdamas minkštam, sniego 
pripustytam griovy, išgirdo 
silpną, paleistą iš traukinio šū
vį-

Kaip plėšikas slankiodamas 
miškais ir dieną užeidamas į 
nuošalesnes trobas maisto pa
siprašyti, pasiekė Majauskas už 
savaitės rusų rubežių. Drąsiai 
įžengė į pirmąjį rusų kaimą. 
Bet nepatikėjo, kaip sakėsi, kad 
ištremtas Majauskas rusai ir 
suimtą išgabeno į Minską. Taip 
pat tardė, grąsindami prisipa
žinti, kad jis šnipas ir patalpino 
į kalėjimą. Keturius mėnesius 
išsėdėjusį Majauską persiuntė 
raudonarmiečiai į Latviją. Ke
liolika dienų klaidžiojo jis po 
Latviją darbo ieškodamas, bet 
niekas be dokumentų nepriėmė.
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žinojo kirkuniečiai ko nubu

dus Mineikos Onutė, tik nė vie
nas nieko jai neužsimindavo. 
Kviesdavo ją merginos šventa
dienių vakarais sudainuoti, bet 
nebedainavo Onutė. Išeidavo ji 
viena į lauką, kur rugiai augo; 
nueidavo ten, kur vokiečiai per 
neišbrendamas pelkes kelią iš
vedė ir tik sutemus, kada pa
slaptingos šviesos mirkčioti pra
dėdavo, pamažu, žingsnis po 
žingsnio, nesidairant į sodžių

pareidavo. O parėjus užsidary
davo seklyčioj ir įspaudus vei
dą pagalvėn, niekam nematant, 
verkdavo.

Raudonas, išsirpusias vyšnių 
uogas valgė Onutė sapny, kada 
prie jos lango kažkas subarbe
no. Atsikėlė ji iš lovos ir priėjo 
prie lango, žvilgsnis, kaip ylos, 
įsisiurbė tamsumoj į Onutės 
akis.

—Pranukas 1—bevaliai išsiver
žė iš jos lupų.

Drebančiomis rankomis atka
bino ji langą. Įkėlęs iš karto 
vieną koją, o paskui kitą įlindo 
Majauskas į vidų.

Apsikabino Onutė jo kaklo, 
prispaudė ir patylomis paklau
sė:

—Ar visai sugrįžai? Nieko 
dabar nebebus?

Neatsakė Majauskas j jos 
klausimą ir suprato Onutė, kad 
nesugrįžo dar jis.

—Kas gi tau bus, Pranuk?
Pas mus visko prišnekėjo. Sa

kė, kad nušovė tave...
Tylėjo Majauskas ir bučiavo 

jos kaklą, lupas ir juodus kve
piančius plaukus.

—Ar nenušaus tavęs? —pri
sispyrus klausė Onutė.

Ir prisiminė Majauskas iš
vestą pamiškėn 1919 metais, 
barzdą apaugusį, savo tėvą, 
prieš kurį atsistojo septyni su 
šautuvais kareiviai. Kaip gyva 
išplaukė apsikabinusi karininko 
kojų jo sena motina ir suskam
bėjo ausyse, išsiveržė per aša
ras jos žodžiai: “nešaukite, po
nai! Ranką koją geriau nu- 
kirskit, tik nešaukit”.

Dar stipriau suspaudė Ma
jauską Onutė.

6
Prie pat pelkių pilnomis var

pomis siūbavo pribrendę rugiai. 
Išėjo vieną saulėtą rytą kirku
niečiai į lauką ir kiekvienas sa
vo ruože su išplakta dalge su
čiauškėjo. Lygiąis barais virto 
rugiai.

Nečiauskėjo dalgės tik Ma- 
jauskienės ruože.

Ir stebėjosi trečią dieną pa
matę kirkuniečiai, kad du Ma- 
jauskienės rugių barai buvo iš
kirsti, surišti ir į gubas susta
tyti.

—Ar tai piktos dvasios jai 
išpiovė? kalbėjo jie prie gubų 
stovėdami.

O ketvirtą dieną pamatę dar 
Stris barus iškirstus ir radę lau
ke berišant senę Majauskienę 
paklausė jos kirkuniečiai:

—Ar ne dūšias rugiapjučei 
nusisamdei?

—Nebėra gyvų, reikia miru
sių prašytis—neatsigręžus atsa
kė Majauskienė.

Išgirdo kirkuniečiai vieną vė
lų vakarą už kapinių, kur pa
slaptingi žiburėliai vaikšto grau
dų armonikos verksmą. Vos nu
girstas:

tili moni, tili moni
• ta-a ta

staiga sušokinėjo ir pavirto į 
gyvus žodžius.

—Majauskas groja —sušuko 
kaž kas nusigandusiu balsu, iš
bėgęs į gatvę.

žiurėjo keli ūkininkai, išėję 
iš sodžiaus, į mirkčiojančias 
šviesas ir klausėsi. Nesuprato 
jie: ar gyvas groja Majauskas 
ar miręs.
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Buvo vėjuota rudens naktis. 

Smulkus lietus tiško į nedide

lius suskilusius kirkuniečių tro
bų lahgUs. žingsniu per pelkes 
išvestu vokiečiu keliu važiavo i 
Kirkunus poriniam vežime ke- 
tliri, melsvais rūbais su bliz
gančiais sagais, žmonės. Įvažia
vę į kaimą įsuko jie j pirmąjį 
kiemą ir išlipo. Paskui pasibel
dė.

—Policija—atsakė jie ūkinin
kui kaž ko paklausus.

Prikėlė jie dar vieną galinį 
kirkunietį ir1 liepė eiti su jais.

Nuėjo visi į Majausko na
mus ir sustojo: vieni prie lan
gų, kiti prie durų.

Subeldė vienas į duris.
—Policija-—vėl trumpai išta

rė, kada pasigirdo už durų bruz
dėjimas.

—Kur sūnūs? paklausė įėjęs 
į vidų nusigandusios moters 
policininkas.

—Nebėra—atsakė ji, graiby
dama taukuotų kailinių sagą.

—Kaip nebėra ? —grasinančiu 
balsu paklausė vėl jis.

—Miręs, amžiną atilsį —at
sakė Majauskienė.

—Nepūsk durnų: surasim!
Paskui įsmuko į vidų dar vie

nas policininkas ir pradėjo jie 
krėsti: apčiupinėjo lovas, pa
žvelgė į pečių, išėjo į seklyčią, 
apgraibė, gulėjusią ant medinės 
kanapos armoniką, užsilipo me
dinėmis kopėtėlėmis į trobos 
viršų, bet nieko nesurado. Ne
rado policininkai Majausko nei 
daržinėj, nei tvarte, nei svirne.

Paskui sušnibždėjo vienas jų 
kitam kaž ką į ausį ir paliepė 
jie kirkuniečiams vesti į Mi
neikos namus.

Apsupę policininkai Mineikos 
seklyčią ir trekštelėjo nulauž
tas daržely jurginas. Subeldė 
paskui vienas į duris.

Negreit atsikėlė Mineika į- 
leisti, o kada atsikėlė girgžtelė
jo ir seklyčios durys.

Apšvietė suėję j priesienį po

licininkai elektros lempele Mi- 
neiką ir jauną, išlindusiais iš po 
skepetos plaukais, merginę.

—Tamstos namuose krata— 
pasakė žiopsiančiam seniui po
licininkas

—A ja, ponai. Ne gi užmu
šiau ką, ar pavogiau...

Pamažu pro policininkus ir 
kirkuniečius kaž kaip šonu iš
šliaužė į kiemą mergina.

—Majausko, tėvai, ar nepri
laikai? paklausė senio polici-* 
ninkas.

. —A ja, ponai—ieškokit.
—Kur duktė mieįa? Gal su

sigėdino, kad tuoj apsirėdė. Bi
jo, kad lovoj nerastumčm.

—A ja, ponai—ištarė Minei
ka ir užspringo.

Paskui suėjo policininkai į 
seklyčią, apšvietė žaliai dažytą 
skrynią, ir pasuke lemputę į lo
vą, kur gulėjo apsiklojus Onu
tė.

—Ne toji—vienas sau sumur
mėjo policininkas.

—Vėlyvi svečiai, — ištarė 
Onutė pravėrus akis ir žvilgte
rėjus į policininkus.

—Ar nematėt, panele, kada 
nors Majausko?—pakalusė jos 
vienas.

—Mačiau... Linkėjimus dar 
tamstoms siuntė — drąsiai at
sakė Onutė.

Susigėdino policininkas ir tik 
kostelėjo. Kiek pasibadę po vi
dų išėjo jie vėl į prisienį. No
rėjo vienas lipti į viršų, bet ki
tas sudraudė jį.

Atsisveikino jie ir išėjo.

pelės užstalėj ilgai jie sprendė: 
ar pasivertęs mergina Mineikos 
priesieny gyvas buvo Majaus
kas ar miręs.

(Galas)

'jįonik
For Cuts and Woundi
. A paisai goki t įteik ritimo! 
Gydykit kožną žaizdų ar
ba jsibržžimų si iiao ne- 
nuodijančia antiseptiku. 
Zonite užrunka bakterijas. 
Ir išgydo.

MOKYKLOS NMRSI. 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TŲ tINOTI ŠITA

i
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TUBBY Rimt Takes No Chances.

Išvažiavo susėdę į purvinus 
ratus iš Kirkunų policininkai 
per pelkes išvestu vokiečių keliu 
ir užsnūdo vėl senė Majauskie
nė ; taip pat užsnūdo ir Mineikos 
šeima. Tik nėjo iki ryto gulti 
buvę liudininkais du galiniai 
kirkuniečiai.

Susėdę prie rūkstančios km-

KALBĖDAMA eukltesnės mo
kykla* merginom* apie akme
ninę higieną, patyrini dietrik- 
to nurU naaaki:

I “Viena pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia uftlaikyti sistemų norma
liame stovyje. Normali* mank- 
itinlmas Ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jia 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukit* kiek
vienų vakarų. Jos nepadarys 
nesmagumo.“

Nujol galit vartoti nei tu
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
buteli namie.

Gyvenimo Dumble
Apysaka iš Realio Amerikos

Lietuvių Gyvenimo

Parašė S. E. Vitaitis.

Jei nori turėti smagumo iš skaitymo, būtinai 
perskaityk šią knygą, čia pamatysi skirtumą tarp 
meilės ir viliugingos meilės; pamatysi kapucino ir 
kunigų sąžinės dumblus, teismų teisingumą, dumble 
paskendusių žmonių sielas, “išrinktųjų” žmonių pai
kystę ir didybę ir, kada pagalios baigsi įsitikrinti 
jog ištikrųjų nieko gero nėra ant šios žemės, pama
tysi, kad yra dar ir sveikai protaujančių ir gerų 
žmonių.

Popieros apdaruose $1.50
Audinio apdaruose $2.00

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, I1L

Feen^mint
Liuosuotojų 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą 
Soknis Tik 

Mėtos -

FLIT
IŠNAIKINA 

Kandis, Tarakonus, 
Blakes, Muses Ir 

Kitus Vabalus

Delicious

ood
A food for pro* 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele* 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT CHEESE
KRAFT-PHENIX

CHEESE COMPANY

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 

' nusipirk typewriterį
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I . _________
Užsisakymo kaina:

Chicago je — paltui 
Metams-------------------------- $8.00

Pusei metu ......... —....... 4.00
Trims mėnesiams 2.00 
Dviem mėnesiam_-______ 1.50
Vienam mėnesiui ___________.75

Chicago j per išnešioto jus:
Viena kopija---------------------------- 8c
Savaitei--------------- ------_------ 18c
Mėnesiui------------ ------ . . 75c

Suvienytose Valstijose, m Chlcagoje, 
paltui

Metams------------------- , $7.00
Pusei metu -.....—.__________ 8.50
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AMERIKOS KAPITALAS VOKIETIJOJE

Milžiniškoji General Motors korporacija, kuri gru
miasi dėl pirmenybės automobilių pramonėje Ameriko
je su Fordu, rengiasi paimti savo kontrolėn didžiausią
ją Vokietijos automobilių, Fritz von Opel’io, kompaniją. 
General Motors perka didesnę pusę tos vokiečių kompa
nijos akcijų. Bet jau ir Fordas yra įkėlęs koją Vokieti
jon. Jis turi tenai įmonę, vertą keturių milionų markių 
(vieno miliono dolerių) ir ketina padidinti jos kapitali- 
zaciją dar kokiais septyniais ar astuoniais milionais.

Suprantama, kodėl Amerikos automobilių fabrikan
tai investuoja savo kapitalus svetimose šalyse: jų pre
kės jau yra užpildžiusios rinką Jungtinėse Valstijose. 
Norint daugiau pelno gauti, reikia arba eksportuoti au- 
tomobilius i kitus kraštus, arba steigti užsieniuose au
tomobilių fabrikus. Automobilių eksportą Vokietijon ar 
kur kitur trukdo ne tiktai gabenimo išlaidos, bet taip 
pat, ir dar labiau, muitai. Del muitų įvežto iš Amerikos 
automobiliaus kaina tenai taip pakyla, kad pardavėjas 
nebegali konkuruoti su vietiniais automobilių gaminto
jais. . . .

Ir Amerikos automobilių fabrikantai negali tikėtis, 
kad Europa numuš jiems muitus, kadangi pati Ameri
ka ima be galo aukštus muitus nuo visų prekių, įveža
mų iš Europos. įdomu, beje, kad pastaruoju laiku Ame
rikos automobilių kompanijos pradėjo stoti už “preky
bos laisvę” (muitų panaikinimą arba sumažinimą); dėl 
šitos priežasties, pav. General Motors šulas, p. Raskob, 
pernai metais staigiai pavirto iš republikono demokra
tu ir pereituose prezidento rinkimuose buvo Smith’o 
kampanijos manadžeris.

Fordo ir General Motors rungtynės Vokietijoje 
yra tiktai dalis to veikimo, kurį Amerikos kapitalistai 
per paskutinį dešimtmetį išvystė svetimose šalyse. Prieš 
didįjį karą Europos kapitalas plaukė į Jungtines Valsti
jas (ir Pietinę Ameriką); dabar šios šalies kapitalas 
yra vis didesnėms ii’ didesnėms sumoms investuojamas 
Europoje. Tuo budu Amerika padeda kapitalistiniam 
Europos augimui, kurį buvo sutrukdęs karas ir pokari
nė suirutė.

NAUJIENOS, Chicago, III.
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gerbia? Mums yra žinomi bent trys atsitikimai, kur 
Rusijos komunistų valdžia užėmė šiame klausime tokią 
pat poziciją, kaip Kauno Voldemaras arba Berlyno 
Stresemann’as. Pirmas atsitikimas buvo su Rusijos mo- 
narchistais, apsigyvenusiais Lenkijoje. Sovietų spauda 
nuolatos smerkdavo Vaiguvą, kam ji duodanti prieg
laudą tiems monarchistams, ir kaltino lenkų valdžią, 
kad ji šitokiu savo elgesiu padedanti “sąmokslininkams 
prieš sovietus”. Galų gale, kai Maskva pasirašė su len
kais nepuolimo sutartį, tai Lenkijos valdžia paskelbė, 
kad Rusijos emigrantai turi paliauti vedę agitaciją 
prieš sovietus, o kad ne, tai jie bus išvyti iš Lenkijos 
teritorijos. Matyt, bolševikų atstovai, rašydamiesi'ne
puolimo sutartį su lenkais, buvo pastatę jiems tokią 
sąlygą.

Antras atsitikimas yra dar aršesnis. Pernai metais 
Vilniaus krašte ėjo didelė byla prieš baltgudžių revo
liucinę organizaciją “Hromada”. Sąryšyje su ta byla 
telegramos pranešė, kad dalis kaltinamųjų baltgudžių 
buvo pabėgę nuo teismo ir pasislėpę sovietų teritorijo
je; bet sovietų valdžia, sulig Lenkijos valdžios reikala
vimu, tuos pabėgėlius suėmė ir atidavė į lenkų rankas. 
Čia turime reikalą jau ne tik su politinių emigrantų per
sekiojimu, bet tiesiog su emigrantų išdavimu į budelio 
nagus!

Tas biaurus sovietų valdžios darbas savo laiku bu
vo plačiai paminėtas Amerikos spaudoje (buvo apie jį 
kalbėta ir “Naujienose”), bet ar musų komunistai tuo
met smerkė Maskvą už tą budelišką pagelbą Pilsudskio 
vyriausybei? Ne, jie nė vienu žodžiu‘apie tai neprasi
tarė.

Dabar trečias atsitikimas. Kai Stalino išguitas i 
Turkiją Trockis kreipėsi i Vokietijos valdžią, prašyda
mas vizos (leidimo įvažiuoti), tai Vokietijos komunis
tai savo spaudoje pradėjo agitaciją prieš Trockio įsilei
dimą Vokietijon. Gi Maskvos ambasadorius Krestinsky 
nuėjo pas Vokietijos užsienių reikalų ministerį Strese- 
mann’ą ir laikė su juo konferenciją, po kurios Strese
mann’as pareiškė, kad; jeigu Trockiui bus duota viza, 
tai pablogės santykiai su Rusijos sovietų valdžia. Iš to 
aišku, ką bolševikų ambasadorius sakė Vokietijos mi- 
nisteriui apie “prieglaudos teisę”.

Na, o ar “Laisvė” peikia tokį Maskvos ir Vokieti
jos komunistų nusistatymą emigranto Trockio klausi
me?..

Taigi tegu ponai komunistai geriau užsičiaupia. 
Apie teises — politinių emigrantų, ar kieno kito — ne 
jiems kalbėti, kadangi jie patys jokių teisių nesupranta 
ir nepripažįstą,!

vairius

POLITINIAI EMIGRANTAI IR KOMUNISTAI

Prieš kiek laiko “Naujienose”! buvo rašyta apie 
Lietuvos politinių emigrantų suėmimą Rytų Prūsuose. 
Del to įvykio mes išreiškėme nuomonę, kad Vokietijos 
valdžia elgiasi negerai, panaikindama prieglaudos teisę 
pabėgėliams, nors tie pabėgėliai ir butų komunistai, ku
rie kitiems žmonėms jokių teisių nepripažįsta.

Brooklyno “Laisvė” į šitą klausimą pažvelgė iš sa
vo siaurai partinio kampučio ir išdrožė smarkų “pa
mokslą” “Naujienoms”, ir Vokietijos socialdemokra
tams, kurie, girdi, “eina ranka rankon su fašistiniais 
budeliais, su baltgvardiečiais prieš socialdemokratus”. 
Už tai, kad mes užtarėme emigrantus komunistus, tai 
Brooklyno komunistų organas išplūdo mus “smalavi- 
riais”!

Palikę šalyje to laikraščio piktžodžiavimus, paban
dysime pagvildenti dalyką bešališkai. Pirmiausia, ar 
yra koks pamatas dėl to atsitikimo Rytų Prūsuose dau
giausia kaltinti socialdemokratus? Mums rodosi, kad ne. 
Socialdemokratai, tiesa, dalyvauja Vokietijos valdžioje 
ir turi joje labai svarbias vietas, bet užsienių reikalų 
ministeriją valdo liberalas Stresemann’as. Strese
mann’as vedė ir tas derybas dėl prekybos sutarties su 
Lietuvos vyriausybe, kurių rezultate teko nukentėti 
aukščiaus paminėtiems emigrantams.

Socialdemokratai, žinoma, galėjo (ir, musų nuomo
ne, turėjo!) priešintis tam sutarties punktui, kuris pa
liečia politinių emigrantų teises; bet ar jie priešinosi, 
ar ne, mes nežinome. To nežino nė “Laisvė”. Yra tečiaus 
aišku, kad toli-gfražu ne kiekvienas socialdemokratu rei
kalavimas Vokietijoje esti išpildomas, nes ir ministerių 
kabinete, ir reichstage jie yra mažumoje. Ten, kur vis- 
kas sprendžiama dauguma balsų, suprantama, kad ma
žuma nevisuomet laimi.

Taigi tas Brooklyno komunistų riksmas prieš Vo
kietijos socialdemokratus yra nieku neparemtas.

Dabar pažiūrėsime į dalyką iš kitos pusės. .Jeigu 
komunistai kelia gvoltą dėl politinių emigrantų laisvės 
varžymo, tai klausimas, ar patys komunistai tą laisvę

Dirbtinis maistas
Maisto gaminimo procesas. — 

Gyventojų prieauglis. —Kaip 
augmenys maistą gamina? — 
Mėlyni dažai. —Maistas, kurį 
jus valgote. — Jūsų ganyk
los. — Chlorofilas. — Gluko
zas. — Pirmas žingsnis. — 
Dirbtinis cukrus.

Kol kas dar niekas nesupran
ta, kaip maistas yra pagamina
mas. Maisto gaminimo procesas 
yra sekamas: augmenys saulės 
šviesos pagalba neorganinę me
džiagą paverčia i organinę, ku
ri sudalo maistų gyvūnams ir 
žmogui. Jeigu augmenys nu
stotų gaminę maistą, tai į po
rą menesių pranyktų nuo žemės 
paviršiaus visokie gyvūnai, o 
kartu su jais ir žmogus. štai 
kodėl maisto gaminimo proce
sas yra neįmanomai svarbus.

Paskutiniais keleriais metais 
spaudoj ir mokslininkų susirin
kimuose dažnai kalbama apie 
žmonijos ateitį. Tvirtinama, 
kad gyventojų prieauglis didė
ja daug sparčiau, negu maisto 
išteklius. Kol kas chemikai ne
išrado sintetines (dirbtines) 
karves, kurios duotų pieną, ir 
neįstengė pagaminti sintetines 
bulves. Jeigu gyventojų prie
auglis uolat augs, tai reikės dė
ti pastangų, kad padidinti mais
to išteklių. O vienatinis žino
mus būdas padidinti maisto iš
teklių yra pagerinti žemdirbys
tę. Kitaip sakant, stengtis pa
skatinti augmenis, kad jie ga
mintų mums daugiau maisto.

Jeigu tatai pasiseks padaryti, 
tąsyk bent laikinai pranyks 
žmonių perviršio baubas. Bet 
jeigu nebus surasta budai, kad 
augmenys daugiau maisto ga
mintų,—tada, žinoma, gyvento

jų perviršio klausimas pasireikš 
dar aštresnėj formoj nei da
bar. Gyventojų skaičiaus pro
blema galų gale susiveda prie 
maisto ištekliaus.

Tiesa, yra,ir kita išeitis, bū
tent: surasti kokiu budu augme
nys gamina maistą ir tą gamini
mo procesą pritaikyti praktiš
kiems tikslams. Kitais žodžiais 
sakant, stengtis iš augmenų 
darbą paveržti. Dar visai nese
nai mėlyni dažai buvo gaunami 
išimtinai iš indigo augmens. 
Šiandie laboratorijoj chemikai 
pagamina nepalyginamai geres- 

! nius dažus, negu indigo. Medžio 
i alkoholis yra kitas svarbus pro
duktas, kuris pagaminama iš 
anglies smalos.

Ar negalima tad pagaminti 
laboratorijoj ir maistą? Chemi
kai jau nuo senai kreipia dė
mesio į tą klausimą. Bet kol 
kas nedaug toj srity j tenuveik
ta. Mes net nežinome, kaip 
augmenys padaro maistą. Jokis 
chemikas—nežiūrint į tai, kaip 
jis nebūtų geras—negali labora
torijoj pagaminti sintetinį mais
tą.

Tačiau mokslininkai nenulei
džia rankų. Pavyzdžiui, Dr. D. 
T. MacDougal, garsus Amerikos 
botanikas ir Carnegie įstaigos, 
direktorius, per daugelį metų 
stengiasi maisto gaminimo pro
blemą išspręsti. Talkon jis pa
sikvietė gabų jauną chemiką, 
Dr. Herman A. Spoehrą. Vėliau 

j o visti Gile Kibti moksli- 

ninku.
Kol kas niekas dar negali pa

sakyti, kaip augmenys atlieka 
savo darbą. Dr. Spoehr vien- 
nok surado, jog augmenyse į- 
vyksta labai komplikuotos che
miškos reakcijos. Antra, mais
to gaminimo procesas pas visus 
augmenis maždaug yra vieno
das.

Pavyzdžiui, pietums jus turė
jote avieną, salotas, sūrį, svies
tą ir kavos puoduką. Galutina
me analize visus tuos maisto 
produktus pagamino augmenys. 
Salotos, žinoma, užaugo darže. 
Avis maitinosi žole, kuri tapo 
perdirbta į mėsą. Iš karvės pie
no tapo pagamintas suris ir 
sviestas. Karvei maistą, kaip 
žinia, irgi sudarė žolė. Kava yra 
augmenų produktas.

Net jurų gyvūnai negali ap
sieiti be augmenų. Visi žino, 
jog be maisto joks gyvas su
tvėrimas negali gyventi. Kinie
čiai sako, jog didelės žuvys ėda 
mažas žuvis, o pastarosios dar 
mažesnes žuvis. Bet kuo gi 
minta tos mažytės žuvys? Jos 
juk dvasia šventa negyvena. Da
lykas labai paprastas. Juros 
viršutiniame sluoksnyj yra dau
gybė mikroskopiškų augmenų. 
Tas sluoksnis yra savo rųšies 
ganykla, kuri suteikia maistą 
juros gyvūnams. Be tos ga
nyklos joki gyvybė juroj butų 
neįmanoma.

Įdomu dabar bus pastebėti, 
kad visuose augmenyse užtin
kama chlorofilo. Chlorofilas 
yra ypatingas chemikalas, ku
ris nudažo augmenis žalia spal
va. Tačiau butų didelė klaida 
manyti, jog chlorofilo funkcija 
ir susiveda prie to, kad pagra
žinti augmenis. Chlorofilo grū
deliai, kuriuos mes matome me
džio žaliuose lapuose, žiūrėdami 
pro mikroskopą, faktinai yra 
maisto dirbtuvės. Kiekvienas 
augmuo, kuris pagamina sau 
maisto, turi tų grūdelių. Jų 
neturi tik parazitiniai augme
nys, kurie gyvena, taip sakant, 
svetimu darbu.

Paviršutiniai žiūrint atrodo, 
kad chlorofilas atlieka labai ne
komplikuotą darbą. Jis sujun
gia vandenį su anglies dvidegiu. 
To susijungimo produktas yra 
paprasčiausias cukrus, žinomas 
kaipo glukozas. Tas cukrus su
daro augmenims maistą arba 
yra sukraunąn;as į “sandėlius” 
vaisių pavVdalė. Dažnai taip pat 
glukozas yra paverčiamas krak
molu arba kitokiu junginiu.

Praktišku atžvilgiu daugiau
sia reikšmės turi, taip sakant, 
pirmas žingsnis: vandens ir 
anglies dvidegio susijungimas. 
Chemikai primena tą skeptiką, 
kuriam buvo pranešta, jog tūlas 
šventasis be galvos padarė šim
tą žingsnių. “Aš pilnai tikiu”, 
pareiškė skeptikas, “kad tas 
šventasis galėjo padaryti pas
kutinius 99 žingsnius. Bet aš 
jokiu budu nesuprantu, kaip jis 
su nukirsta galva galėjo pa
daryti pirmą žingsnį.” Kitais 
žodžiais sakant, pirmas žings
nis yra sunkiausias; po to jau 
viskas eina sklandžiai.

Kai mokslininkai patyrė, jog 
chlorofilas yra svarbiausias 
maisto gamintojas, tai jie pasi
ryžo panaudoti jį eksperimen
tams. Jeigu chlorofilas, galvo
jo jie, vandenį ir anglies dvidegį 
paverčia glukozu augmenyje, tai 
kodėl jis negali tą patį padaryti 
laboratirijoj ?

Tačiaus pasirodė, jog chloro
filas yra veiklus tik augmenyj. 
Kuomet jis yra išskirtas, tai 
negaunama jokios cheminės re
akcijos, nežiūrint į tai, kad 
vandens ir anglies dvidegio yra 
pakankamai. Buvo daromi į- 
vairiausi eksperimentai, bet be 
rezultatų. Ant galo, prof. Ray- 
mond U. Wallace įrodė, jog 
maisto gaminimo procesas pasi
liauja kaip tik augmuo nustoja 
kvėpavęs. O kad augmenys 
kvėpuoja, tas faktas yra vi
siems žinomas.

Atrodo, jog pagaminti labo
ratorijoj tai, ką padaro augme
nys, yra negalimas daiktas. Bet 
štai prieš kiek laiko anglų pro- 
fesorius 13ixly zultraf iolotini
spindulių pagalba pagamino sin
tetinį cukrų, yadinasi, padarė 
pirmą žingsnį. Visa bėda tik ta
me, kad tas žingsnis yra neį
manomai sunkus. Profesoriaus 
Baly cukraus gaminimo būdas 
yra labai komplikuotas, ir todėl 
neturi praktiškos vertės. Su
prantama galima tikėtis, jog 
ateityj bus išrasti tinkamesni

budai. Bet ar laboratorijoj ga
minamas maistas galės konku
ruoti su augmenimis, —tai di
delis klausimas. Sakysime, 
franeuzų mokslininkai užaugino 
skiepe žemuoges elektros spin
dulių pagalba. Bet kiekvienos 
žemuogės užauginimas kainavo 
apie penkis dolerius. Jeigu taip 
pat brangiai atsieitų ir sinte
tinio maisto pagaminimas, tai 
tame atvėjyj vienatiniu maisto 
šaltiniu pasiliktų augmenys.

—K. A.

AKIRO-BIRŽIO LITE
RATŪROS DARBAI

Penktadienis, kovo 15, 1929 
rui pasiekti savo tikslo ir ap
važiavus visą žemę prašyti ir 
išleisti savo kelionės įspūdžių 
knygą, kas bus įdomu ne tik 
lietuviams, bet ir kitų tautų 
žmonėms. Tokia knyga, ypač, 
kad Akiro yra lengvas ir gra
žus stilius, galės būti išversta 
į kitas, pav. anglų ir vokiečių 
kalbas.

Bukime tam simpatingam 
keliauninkui nuoširdus, suteiki
me jam visokeriopą ir moralę ir 
materialę paramą, o tikėkime, 
kad jis iškels musų lietuvių var
dą kitų tautų akyse.

Laimingas keliauk ir nugalėk 
visas kliūtis ir rašyk, Akire!

—N.

šiomis dienomis atvyko į Chi- 
cagą gerb. svečias iš Lietuvos, 
poetas ir keliauninkas aplink 
pasaulį Akiras-Biržys, ir atvi
riau su juo išsišnekėjus paty
riau kokius literatūros darbus 
jis yra nuveikęs, ką parašęs ir 
išleidęs.

Akiras-Petras Biržys pamėgi
no savo plunksną, pradėjo rašy
ti dar Rusijoj, būdamas pabėgė
liu moksleiviu 1917 m. Iš pra
džių rašinėdavo eilutes ir ko
respondencijas pseudonimu Liu- 
diškietis.

1919 m. Kaune išėjo jo pir
mas eilių rinkinys, pavadintas 
“Sielos Sparnas”. Gan greit 
5,000 egz. buvo išparduota. La
biausiai jauno poeto eiles pamė
go jaunimas, moksleivija, kai
mas, nes pats žanras ir stilius 
P. Biržio buvo labai liaudžiai 
artimas ir prieinamas.

Kaip gali kaimiečiui artojui 
nepatikti tokios P. Biržio eiilės:

Ant aukšto kalnelio
Prie žalios pušaitės, 
Stovi medžio kryžius 
Mirusios našlaitės.

Jos apaugęs kapas 
Tvora neaptvertas, 
Mat kilmės ne ponų, 
Tos garbės nevertas.

žemė nepriruošta, 
žolynų nesėta, 
Kelios tik velėnos 

xBe tvarkos uždėta.
Neateina verkti,

* Nei sesuo, nei brolis,— 
Veidą jos bučiuoja 
Ašarotas molis.

Klausės našlaitėlė 
Ar raudos močiutė,— 
Nes,girdėjo balso, 
Tik vėjelis putė;

Tik rytų saulytė 
Skaisti sužibėjo, 
Tarp žalių medžių 
Ir tarp vilnių vėjo.

Tiktai kryžius senas 
Yr tiktai jis vienas, 
Saugoja jis kapą 
Per nuaktis ir dienas.
1924 m. Tilžėje buvo išspaus

dinta P. Biržio eilių rinkinio 
antra laida, šios laidos įžangos 
žodį yra parašęs didžiausias 
Lietuvos rašytojas Vydūnas ir 
P. B. eiles ir kilnų darbą vi
siškai tas didis rašytojas už- 
gyrė. Bet ir ši antroji laida, 
tiesa, labai gražiai išleista — 
urnai buvo išprkta.

Nuo 1926 m. P. Biržys ėmė 
rašytis—Akiras. Parašė 1 lie
tuvių pulko istoriją, Lietuvos 
Teatro Istoriją, Lietuvos Karo 
Muziejaus Monografiją, Kauno 
Karo Komendantūros istoriją, 
suredagavo gražų vienkartinį 
žurnalą “Lietuvos Karo Invali
das” ir apvažiavęs J/{ visos Lie
tuvos parinko medžiagos ir su
redagavo 117 Liet, miestų ir 
miestelių monografijas. Trys 
monografijos: “Vyžuonos”,
“Taujėnas” ir “Anykščiai” jau 
išspausdinti ir gan greit bus 
galima gauti Chicagos lietuvių 
knygyne “Lietuva”.

Būdamas Lietuvoje karininku 
prie generalio štabo, jis reda
gavo karišką laikraštį “Kardas”.

l’o perVei'Hmo pasiliuosuvęs iš 
kariuomenes pats savo noru, 

ėmė svajoti kaip atlankius visas 
pasaulio šalis ir prisižiūrėjus 
kaip kitų šalių žmonės gyvena.

Kaip matome, gerb. rašytojo 
svajonė pildosi, nes jis jau toli 
nuo Lietuvos atsidūręs ir čia 
Amerikoje semia sau kūrybos ir 
įspūdžių.

Keikia palinkėti gerb. Aki-

ŠIOS PAPRASTOS TAISYK
LĖS PALENGVINS DANTŲ 

DYGIMĄ

Prižiūrėk kūdikio maistą dan
tims dygstant. Nepermaitink 
jo. Dabok jo skilvį ir vidurius 
ir prie pirmo ženklo gasų ar 
konstipacijos, duok jam kelis 
lašus nekenksmingos, skanios 
FletchePs Castoria. šios pa
prastos taisyklės padaro leng
vą dygimą dantų milionams kū
dikių — ir motinoms taipgi.. 
Per virš tris dešimt metų Cas
toria visur buvo patikima pa- 
gelbininkč motinai. Ji nurami
na neramius, piktus kūdikius 
ir juos lengvai ir greitai užmig
do — o kad ji yra grynai auga
lų, tai jus galite duoti ją taip 
tankiai, kaip būna reikalo. Ji 
atlieka ricinos aliejaus darbą 
geriau ir daug švelniau. Del 
jūsų apsaugos, bonkute tikros 
Castoria visuomet turi Fletcher 
parašą.

Raumenis 
skaudant

'Jaučiasi gerai ant nugaros

Universa] Rosi a h ra n t
Musų vir t i e n i a i, i 
dešros ir kopūstai' 
primena mamytė?

valgius
A. A. NORKUS. ■»»

750 Wcst

G -.......==G
GYVENIMAS

Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams 
Pusei metų ................
Kopija ....... -

$1.50
$1.00

10c

NuoNAUJIENA!
vasario mėnesio “Gy
venime” telpa žingei
dus “Kasdieniniai už
rašai”. Čia telpa ap
rašymai iš tikro gy
venimo. Reikalaukit 
“Gyvenimo’.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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“BfiYER ASPIRIN”
YRA SAUGUS

KORESPONDENCIJOS
- — -

Harvey, III.
Imkite be Baimės kaip pa
sakyta “Bayer” Pakeliuose

Jeigu jus nematot “Bayer Kryžiaus” 
ant pakelio ar ant plyskelės, jus ta
da negaunate tikro Bayer Aspirino, 
kurio saugumu prirodė milionai žmo
nių ir kurj gydytojai prirašinėja per 
virš penkis motus luo

Šalčio,
Neuritis,
Dantų skausmo, 
Neuralgijos.

Galvos skausmo, 
Lumbago, 
Reumatizmo, 
Skausmo Skausmo.

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

A. a. Mikolo Petrausko laido
tuves jvyko kovo 4 d. Velionis 
buvo senyvas žmogus — 69 m. 
amžiaus, paliko nubudime duk
terį Beinori-enę, kuri ir rūpinosi 
laidotuvėmis.

Tai buvo pirmos tokios laido
tuvės tarp vietos lietuvių. Jos 
skyrėsi nuo kitų laidotuvių tuo, 
kad jose dalyvavo ir lietuvių 
tautiškas kunigas, kuris kūnų 
išlydint iš namų pasakė gražų 
pamokslų, taipjau graudų pa
mokslų pasakė Liet. Tautiškose 
kapinėse, kad ne vienas apsi
verkė.

Iš kapinių visi sugryžo namo, 
kur buvo visiems iškelti pietus.

Tai buvo gražios ir tvarkios 
laidotuvės, už kurias visa garbė 
priklauso dukterei Elenai Bei
norte nei.

Ilsėkis, Mikolai, šios šalies 
šaltoj žemelėj!—Kaiminas.

1 Lietuvos išvažiuo
ja daug žmonių

Emigracijos biurai konkuruoja. 
—Ir čia juodoji birža.—Par
duoda žmones po 5 dolerius. 
—Kaip merginai papigino 
“šipkartę”.— Ieško “žiopliu
kų”.

Sol Ellis & Sons
PLUMBING & HEATING

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

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

4600—08 W. 22nd SL 
Tet Cicero 130

Milwaukee, Wis.
Vasario 24 d., John Bonk’s 

svetainėj, 719 Ist Avė., įvyko 
T.M.D. 60 kp. prakalbos, žmo
nių į prakalbas buvo susirinkę 
pusėtinai—retai kada Milwau- 
kee daugiau žmonių į prakalbas 
susirenka. Kalbėtojas buvo M. 
Biekša, Sandaros centro sekre
torius. Jis kalbėjo vien tik 
T.M.D. ir Sadaros reikalais, ne-

Specia’.iHtaf* gydyme chroniškų ir naujų li
gi). Jei kiti negalėjo jumis išgydyti, atsilan
kyki t pas mane. Mano pilnas išegzarninavi- 
mas atidengs jūsų tikrų ligų ir jei aš apst
irusiu jus gydyti, sveikata jums sugryš. Ei
kit pas tikrų specialistų, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po 
galutino išegzaminavimo—kas Jums yra.

liesdamas kitų partijų ir kito
kių partinių įsitikinimų žmonių. 
Bet kad prakalbose radosi keli 
bolševikai, arba kaip kad jie 
mėgsta save vadintis, “progre
syviai”, tai laike prakalbos ret
karčiais girdėjosi zurzėjimas, o 
prakalbai pasibaigus tuojaus 
vienas “progresyvių” ir duoda 
klausima: girdi, kokis yra skir
tumas tarp demokratijos ir 
diktatūros? čia ir pasirodė, kokį 
didelį “progresų” daro bolševi
kai, kad net nežino tokių daly
kų, kaip skirtumas tarp demo
kratijos ir diktatūros.

[Lž]. Paskutinėmis dienomis 
Kauno gatvėse daug matyt kai
miečių. Jie teško išeivybės biu
rų, eina iš vienų biurų į kitus, 
derasi. Nuo ankstaus ryto iki 
vakaro yra prie emigracijos 
biurų didelis judėjimas. Visi 
skuba važiuoti, apleisti Lietu- 
vų, greičiau pasiekti Argentinų, 
Brazilijų, Kanadą...

Vidaus reikalų ministerijos 
emigracijos referanturoj regis
truojasi keleiviai, kaip dar nie
kados,—per dienų po kelis šim
tus. Vid. reik. min. didžiausia 
spųstis, eilių eilės per dienas 
laukia paso, vizos, leidimo išva
žiuoti.

Daug žmonių -emigruoja ir iš
eivybės biurai gerų biznį daro ir 
savo tarpe konkuruoja. Kalba
ma, kai kurie išeivybės biurai 
turi savo gerai apmokamus 
agentus, slankiojančius pro
vincijoj ir gaudančius keleivius. 
Išeivybės biurai turi savo agen
tus Kaune. Agentai gerai ap
mokami, sako, Kauno agentas 
gaunu nuo keleivio iki penkių 
dolerių.

Išeivybės biurai konkuruoja. 
Nesenai kelionė Argentinon 
kainuodavo virš tūkstančio, da
bar pusę to tereikia mokėti. 
Vienas biuras, kaip teko girdėti, 
žada dar mušti kainas, vešius 
už keturis šimtus litų, bet tuo 
padarysiųs smūgį kitiems. Biu
ruose yra negražių dalykų. Esu 
vienas biuras (kiek anksčiau) 
surinkęs keleivius per savo 
agentus, perduodavo (kitaip sa
kant parduodavo) kitam biurui, 
asmenį už penkis —aštuonis do
lerius. Esą dedama pastangų 
nešvariems darbams užkirsti

doji birža visuomet veikia.
štai keli ryškus pavyzdžiai 

iš emigracijos juodosios biržos 
agentų veikimo. Pakalbinau 
kavinėj vienų kaimo, 18 mat. 
jaunuolį iš Rozalimo, besiren
giantį emigruoti Argentinon. 
Tarp kitko jis man papasakojo, 
kaip agentai “padėjo” vienai 
merginai gauti pigių “šipkar
tę”. Išeivybės biuro vienas 
agentas, pasiūlęs jaunai mergi
nai tarpininkauti pigiau gauti 
laivakortę. Vakare jos lauksiųs 
vienam viešbutyj. Mergaitė, nie
ko blogo nemanydama, nuėjo, 
čia radusi be agento, dar du 
jaunus, gražius vyrus, jų tarpe 
vienų žydų. Jai jau pažįstamas 
agentas supažindinęs, pasakęs, 
kad tai yra biuro direktorius. 
Pakvietė jų pavakarieniauti į 
vienų restoranų ir paskiau visi 
gerokai pasilinksminę, grįžę 
kartu ir keturiese pernakvoję. 
Rytų mergina buvusi nuvesta į 
vienų išeivybės biurų, bet ten 
nemačiusi nei “direktoriaus”, 
nei antro draugo, su kuriai^

nakvojo. Mergina už “šipkar
tę” sumokėjusi 700 litų.

Pasakojama, kad agentai tu
rį palinkimų rūpintis -emigravi
mu jaunų kaimo mergaičių.

Sunkų įspūdį daro emigrantų 
eilėse daug jaunų, dažnai sudri
busių vyrų, kurių tiesiog gaila. 
Jie klaidžioja Laisvės Alėjoj, 
dar labiau klaidžioja vidaus rei
kalų ministerijoj. Kaip tokie 
gyvens emigravę, kaip jie suras 
darbų, apgins teises?—J. K. B. GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

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

CHICAGO. ILL.

2 Stiėel Sloii*

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

HALSTED ST. CORN£P ROOSEVELT ROAD

Publikai Reikalaujant!
Musų sankrova vėl bus atdara šį

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

Kambarys 1016 
Imk elevatorių.

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

nuo 10 ry!n >ki 1 po pietų.

Pradžioj šių metų čia prigėrė 
vienas lietuvis, Vincas Sabutai- 
tis. Jis mėgdavęs ragauti na- 
minėlės, tad ir tų diena gryšda- 
mas iš darbo užėjęs pas pažys
tamus, kur gerokai įsitraukęs. 
Po to jis nuėjo prie -ežero ir

24 Mėnesiai
Del išmokėjimo

prisigirdė. Velionis buvo pa
vienis, artimų giminių neturėjo, 
o taipjau nepriklausė prie jokių 
draugijų, tai laidotuvėmis teko 
rūpintis miestui.

—Laisvės Sargas.

Namų, apšildymo 
reikn/enys ir plum- 

bingas.
Parduodame ir įve
dame namų apšil
dymo reikmenis, 

aisome ir valome boilerius.
Apvyniojamo paipas ir 

boilerius.
Telefonuokit ir reikalaukit

ANTRA BANGA FLU 
GALI ATEITI

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

kainų.

A. BLACKSTONE
807 W. Lake St.

kampas Halsted St.
TEL. MONROE 0454

CONTRACTORS

Real estate
Malonus ir teisingas patarnavimas 

2608 W. 47th St.

TRINERIO KARTUSIS
VYNAS

yra nepavatluojamas atsarginis vai
stas, nes jis išvalo vidurius ir pa
didina jūsų kūno atsparumų labiau, 
negu kiti budai. Jis atitolina su
kietėjimą ir gelbsti virškinimui. 
“Garrett Hill, Vasario 11. Aš ken
tėjau nuo nevirškinimo ir blogo ape
tito. Esu labai patenkintas rezul
tatais Trinerio Kartaus Vyno. Abu 
trubeliai greit nyksta. Fiarino 
Bucci.” Visose aptiekose. Ne
mokamas sempelis nuo Jos. Triner 
Co., 1333 So. Ashland Avė., Chi
cago, III.

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

"•

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

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

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

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

Kambariai dėl pergulėjimo.

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.

Phone Boulevard 4552

Jei nori išmokti 
gerai rašyti —
nusipirk typewriterįkelių, bet tai yra sunku. Juo-

SENSACINGOS
VERTYBES

Kovas yra Nacionalis Elektrikinio 
Tosterio Mėnuo

Nepraleiskite
$4.75 Tosteris

šių specialų!

dabar $3.48

e, MI’A 
dilinu

Vyliojant i h 
L'orona clek- 
tri kinis toste
ris regnliaros 
$4,75 vertfis 
— pasiūlomas 
specialiai t i k 
Už $3.48.

Kombinacijos 
SPECIALAS!

Didžiausia verto pasiūlyta—regu
liaria $12.50 Toastmastor tosteris 
ir $12.50 Do-Nut Iron (petelnė)

$8 TOSTERIS ir CO 
$4 PROSAS už ........
Sunbeaiu olektriklnis tosteris—re- 
guliarčs $8 vert ė s—pasiūloma 
bendrai su Littlo Princess elektri- 
kiniu prosu, žalio pareeliano en- 
amelio, už kainų vieno tosterio— 
$8.

NEDELDIENĮ
9 iki 4 vai. po pietų

Musu 20 Metu Sukaktuviu
IŠPARDAVIMAS
Štai jūsų paskutinė proga prieš Velykas nusipirkti sau reikmenų Nedėldieny. 
Pasinaudokite jąja. Atsiveskite visą savo šeim,yną — padarykit tai ekskursija, 
kaip kad darė tai šimtai šeimynų per pereitus du Sekmadienius. Skanus vištienos 
pietus, paruošti musų Cafeterijoj, daugelį moterų išgelbėjo nuo sunkaus darbo 
gaminti Nedėldienio pietus ir plauti indus. Didžiausios VERTĖS padarė šias 
keliones pelningas ir smagias. Atvažiuokite! Prisidėkite prie tūkstančių smagu
mo ir naudos ieškančiųjų — Taupumo Kampe!

ŠIE IŠPARDAVIMAI YRA DEL SUBATOS 
Kovo 16 - 9 iki 7 vai. vak. ir

NEDELIOS--KOVO 1 7 - 9 iki 4 vai. p. p.
ŠTAI YRA KELIOS IŠ DAUGELIO VERTYBIŲ

BUDWEISER MALT

45c
Malt Syrup, su apiniais, ar be jų. 
Aprybota, 4 kenai.

šeštas augštas.

WILS()N’S CERTIFIED 
KUMPIAI

25 c
Visas ar pusė, specialiai įkainuo
ta sv. 25 Vx c.

šeštas augštas.

66x80 COLIU BLANKETAI

$1.25
Pora

Tankiai suausti blankiai geriau
sios rųšies bovelnos. Įvairių spal
vų. $3 vertės.

Penktas augštas.

VAIKU BLIUZĖS

66c
“Littlo Wonder” ir “Boy Blue” 
rųšies. > Geros rųšies marškiniai 
paprastų spalvų ir patternų. Ge
rai ir tvirtai pasiūti. Visų dydžių, 
$1 vertės.

Main Floor.
SUNSHINE SODA CRACKERS

3 pakeliai

10c
Aprybota 8 pakeliai kostumieriui. 

šeštas augštas.

5 ŠMOTU RUFFLED FIRANKŲ 
SETAI *

Verti $1.25. Setas

PYREX Casserole
Duodama su Federal 

Tosteriu
Tikra Pyrox nebijančio k a r š č i o 
stiklo Casserolo. su dangčiu (re
guliarus $1.50 vertės duodama dy
kai perkant visuomet skaistų Fe
deral ehroinium (neblunkanti) 
elektrikini tosterį, už regul tarę 
kaina vieno tosterio

Prosus parsidavlnėja atskirai po

Visiems perkantiems ant iAmokČjunti pridedamus mažus ‘‘currying chiurgč”?-
Prieš perkant elektrikines reikmenis—pamatykite mus! 

I

ECOI»IH1ONWEALTII EDISON

72 West Adams S't.—Visi telefonui RANdolph 1200.
Duodame Federal Kuponus.

45H!3 Br<>udway 4834 S. Ashland Avė. 21100 Kast 1>2nd Street
2018 Mihvaukee Avė. 852 Mest 03rd Street 11110 South Mlehlgan 
3035 W. Madlson St. Aveiiuc

POLARINE ALIEJUS
5 gal. kenas

$2.59
“F” vasaros rųšies tiktai. 5 
lionų dirbtuvėj uždaryti kenai.

Penktas augštasJ

ga-

FLAPPER LĖLĖS

47c
Geros rųšies satino kūnai, su gra
žiai išrodančiomis galvomis—gel
toni, tamsus, juodi ar rusvi plau
kai.

Trečias augštas.

HERSHEY’S SUTRUPINTAS 
PIENO ŠOKOLADAS 

svaras 

29c
Skanus gryno pieho šokoladas.

- Main Floor.

POND’S KREMAI
Cold ar Vanishing Cream, 
65c džiaras, už ............... VVv
COLGATE’S DANTŲ KOŠELĖ

Reguliaris 25c 1 Af*
tiubas ............   ■

Main Fluor.

, PERMANENT WAVES 

$3 
Tiktai Nedėlioj

I kainą įeina dykai plaukų nukir- 
. pimas ir sutaisymas. Telefonas 
MONroe 2740.

Penktas augštas.

EXTRA! FEDERATION 
Unijos Darytos 

OVERAUZkS IR DŽIAKETAI 
Garsios Red Label rųšies

$1.55
Gerai padarytos iš 8 uncijų mėli- 
no denim, dirbtuvėje sutraukto. 
Visi dydžiai nuo 34 iki 50. Regu
liariai parsidavinėįo po $1.95 ir 
$2.10.

Main Floor.

CAMELS ir t. t.
Kartonas iš 200

$1
Taipjau Lucky Strike, Old Gold
Chesterfield cigaretai. 1 kartonas 
kostumieriui.

Main Floor.

ir

$1.98 GALO STALAI

$1.00
Padaryti iš gumwood, riešučiu 
baigti. Rankomis tekintos kojos ir 
paspiros, 1 kostumieriui. 

Ketvirtas augštas.

litelis Lietuviu Socialistu Vakaras
. ■ K* • • » ♦ *

Nedėlioj, Kovo-March 24 d., Lietuvių Auditorijoj
Geriausi Artistai

®_______________________________
Dainos, Muzika, Juokai Dainuos Chicagos Operos Dainininke Smagiausias Vakaras Visi Rengkites

69c
Padaryti iš geros rųšies voile, su 
2 colių kontrastiniu spalvų ap- 
siuvimu—ruffle. 50 colių valance, 
pritaikinti raikščiai.

Penktas augštas.

Ir

9x12 MILO PAMUŠAS 
KAURAMS

18x36 coliu pritaikinti kaurai.
Abu už •

$3.75
Sunkios rųšies milo pamušas su 
blizgančiu Valspar užb a i g i in u. 
Tile ir kaurų patternai įvairių 
spalvų. Reguliarės $7.50 vertės.

Penktas augštas.

1847 KOGER BROS. PEILIAI 
IR ŠAUKŠTAI 
$22.50 vertes

$12.95
26 šmotų pasidabruotas peilių ir 
šaukštų setas, naujausių patter- 
nų. Kiekvieno po 6—peilių, šaku
čių, šaukštų, šaukštelių, peilis 
sviestui ir cukraus šauk š t e I i s. 
$22.50 vertės. Gražioj dėžėj.

Main Floor.

ROLLER SKATES 
Bali Bearing

Skeltai su plieninių šratų berin- 
giais dėl vaikų ir mer- 
gaičių. Nustatomi........... •

Basement.

Koncertas
Linksmus j
Pam ar ginimai
Balius-šokiai

1 . ’ ' I ' Į

_______________________ _________ iMTūfl
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Darrow atsiminė 
prižadą

Pirm 25 metų, garsiojo Chi- 
cagos advokato, Clarence Dar- 
rowo, sūnūs pateko bėdon, kai 
jis lankė Dartmonth kolegiją, 
Hanover, Vt. Jauno Darrowo 
(sunaus) arklys^pasibaidė’ir pa
bėgo. Arklys užmušė pp. Win- 
tersų 5 metų kūdiki. Nors jau
nasis Darrow buvo pripažintas 
nekaltu, vienok jis įteikė už
mušto kūdikio motinai prižadą 
raštu, kad jisai pagelbės jai ar
ba bet kam iš jos šeimynos, jei
gu tik bus atsišaukta kada nors.

Praslinko 25 metai. Windsore, 
Vt., tapo nužudyta p-lė Celia 
Gullivan. Galvažudystę papildęs 
buvo nužiūrėtas jaunas vyras, 
John Winters, giminaitis mote
riškės, kurios kūdiki užmušė 
Darravvo sunaus arklys. Teis-

Dawes busiąs Amerikos
ambasadorius Anglijai

Buvęs vice-prezidentas, Char
les Dawes, nužiūrima, taps pa
skirtas Suvienytų Valstijų am
basadoriumi Anglijai.

Nori atidengti Ku- 
Klux-Klano pa

slaptis
Illinois legislaturos narys Wm. 
King įnešė bilių, kuris reika
lauja, kad Ku-Klux-Klano orga
nizacijos nariai butų registruo
jami. Legislaturos teisių komi
sijos didžiuma užgyrė bilių. 
Kingo bilius neliečia masonų, 
Eikš grupių ir kitų fraternalių 
ir savitarpinės pašalpos drau
gysčių.

seniau buvo profesorius Atlan
ta universitete, dabar yra vy
riausias redaktorius negrų pro
blemos pašvęsto laikraščio 
“Crisis” ir vienas žymiausių 
kult minių vadų .negrų tarpe. 
I.othroip Stoddard yra paskilbęs 
rašytojas ir prelegentas, para
šęs keletą knygų rasių proble
momis. Abu dcbaluotojai yra 
puikus kaOlbitojai.

Du Beis paskaita tema “Neg
rų ateitis Amerikoje” bus duo
ta Ausitin Community Forume, 
Masonic Temple salėje, 321 N. 
Central Avė., ateinantį sekma
dienį, kovo 17 dieną, 8 vai. va
kare. Paskaitai pasibaigus ga
lima bus duoti klaus i m a i. 
Smuikuos paskilibęs negras 
smuikininkas Harrison Emalin
ei. Išgirskite tą paskaitą kas 
įgalite. Reporteris.

Užbaigė dienas vadina
mas “Landiso” ko

mitetas
Chicagoj gyvavo ir veikė 

openšaperių organizacija, žino
ma, kaip “The Citizens’ Com- 
mittee to Enforoe the Landis

Jūsų saugumui ,
Policijos Komosi o n i e r i u s 

\Villiam F. Busisell šios savai
tės biulctene pataria:

“Neleiskite savo vaikams bė
gioti gatvėmis be atodairos. Pa-

sis-tengkito įkalti į jų sąmonę 
supratimą pavojaus kabinėji
mosi prie važiuojančių gatvė
mis vežimų. Atgrasinkite juos 
nuo važinėjimo /dvy račiai s to
mis gatvėmis, kuriose trafikas 
yra didelis.

Persergėkite juos, kad jie ne- 
laipiotų ant telegrafų ir šviesų 
stulpų. Mirtis slepiasi vielose, 
kurias jie gali užkabinti.

Motorinių vežimų savininkai 
privalo atminti, kad daugelis 
miesto apielinkių neturi vietų 
vaikams žaisti, ir/todėl gatvės 
vaikams esti vieta bėgioti.

Visuomet važiuokite povai, 
kai matote vaikus gatvėje. Tė
vai privalo įkalbėti vaikams, 
kad eidami per gatvę jie visuo
met apsižiūrėtų.

Kūdikiai mažai protauja ir y- 
ra neatsargus. Jiems reikalin
ga nuolatinė apsauga. Kiekvie
nas gali prisidėti apsaugojimui 
nuo nelaimių būdamas pats at
sargus. Ir mo toriu inkai priva
lo atminti, kad kūdikis kelyje 
reiškia pavojaus ženklą. Va
žiuokite povai.”

West Chicago Parkai

Sanford Parke, prie 141 h PI. 
ir Union Avenue, kovo 15 
dieną, bus vaidinamas sce
nos veikalas “Sally Ann 
Finds Herself;” 'pradžia 8 va
landą; įžanga visiems dykai; 
vaidins jaunuoliai.

Sanford Parke kovo 27 dieną 
vaidins vyresnieji jaunuomenė 
veikalą “The House of the 
Hearts;” pradžia taipjau 8 vab 
vakare ir įžanga dykai.

Union Parke “The House of 
Henris” bus vaidinamas kovo 
22 d., pradžia 8 vai. vakare.

Slieridan Parke kovo 21 d., 
bus vaidinama operetė “Con- 
flict”.

Columbus Parke kovo 22, o 
Franklin Parke kovo 19 d. bus 
vaidinamas “Getting Beady for 
the Pienic.”

Sanford Parke kovo 19 dieną 
bus vaidinamas scenos veikalas 
“Cinderclla Giri,” pradžia 8 v.

vakare, įžanga veltui.
Franklin Parke 18 d., o Shed 

Parke 21 d. kovo bus vaidina
ma “A Modom Cinderella.”

Pulaski Papke kovo 20, o 
Holstein Parke kovo 18 d. bus 
vaidinamas “The Enchantcd 
Garden.”

Holstein Parke kovo 19 d. 
bus vaidinimas “Golliwog in 
Fairyland” — pradžia 8 valan
dą vakare, įžanga dykai.

Visus suminėtus veikalus vai
dins jaunuomenė, kuri lanko 
parkus, kuri dalyvauja tų par
kų parengimuose ir darbuotė
je. Apielinkės gyventojai kvie
čiami atsilankyti ir pažiūrėti 
kaip auklėjami, ko mokinami y- 
ra jaunnuoliai ir jaunuolės šva
riausiose vietose, kurios yra to
se apielinkėse.

visus atlankyti Va1vL„ •
Qn,.„ ‘ v^lykų ir pava-
p «. . l* Pupodą, kuri bus 

ai konservatorijoj
nuo kovo 3O ikj. ba|„n(|žio , , 
dienos. Tai bus vienas turtin
giausių gelių nnlkinių, kokie tik 
esh išstatomi parodai.

West Chicago Parkai
West Chicagos parkų komi- 

sionieriai širdingai užkviečia

38 years 
25 ounces for 25c 

KC 
Baking Powder 

(double acting) 

ŪSE LESS
than o£ high priced branda 
us1edLb? n?i»OF r O U N D s 
J3ED BY OUR GOVERNMENT

mas rado Wintersą kaltu, nors 
jisai neprisipažino esąs kaltu.

Pirm keleto mėnesių Cla
rence I)arrow buvo pakviestas 
į Hanover, Vt., skaityti pralėk
ei ją studentams; Čia jį atlankė 
moteris, kuriai Darrovvo sūnūs 
davė prižadą. Darrovv tuojau 
pasinėrė bylon. šiomis dienomis 
jisai laimėjo pirmą dalį bylos. 
Teismas sutiko iš naujo nagri
nėti Winterso bylą. Labai gali 
būti, kad Darrow’ui pavyks ir 
išteisinti jauną vyrą.

Nemalonus darbas

I Wage Award”. To komiteto 
' svarbiausioji užduotis, galima 
| sakyti, buvo kovoti su darbi- 
' ninku unijomis. Trečiadienį ko- 
I miteto nariai ir valdyba nutarė 
likviduoti organizaciją ir ati
duoti valdžiai čarterį. Priežas
tis komiteto likvidavimo buvusi

i ta, kad Illinois valstijos aukš- 
! čiausias teismas palaikęs pusę 
' karpenterių unijos, kuri reika
lavo indžionkšeno prieš komi
tetą. Ta byla buvo perkratinė- 
jama gruodžio mėnesį 1928 m.

—
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Pavasaris ir Velykos Jau Čia
Budrikas Išparduoda Pianus, Radios labai nupigintomis 

kainomis

Daniel Henrici, sekretorius 
Arnoldsville Building and Loan 
Association, ir M. O. Waage, 
tos pačios asociacijos direkto
rius, buvo priversti nemaloniam 
darbui — padėti banditams api- i 
plėšti jų asociaciją, kurios bu
veinė yra adr. 6218 S. Ashland 
St. Trečiadienio vakare asocia
cijos valdyba laikė mitingą. Už
truko mitingas iki pusiaunak
čio. Waage pasiėmė Henrici par
vežti namo, kadangi jie yra kai
mynai ir gyvena vienas 7727 S. 
Paulina St., o kitas 7733 South 
Paulina. Kaip tik Waage karas 
sustojo ties jo namais, tai pri
važiavo kitas autas, iš kurio iš
lipo du vyrai. Šie, grūmodami 
revolveriais, paliepė abiems biz
nieriams važiuoti atgal į asocia
cijos ofisą. Ofise biznieriai tu
rėjo atidaryti saugiąją šėpą, iš 
kurios banditai pasipelnė $1,000 
pinigų.

Drąsi mergina
P-ai E. Bensonai pabudo va

kar iš miego apie ketvirtą va
landą. Nepažįstamas žmogus, 
įtikinančiai atkreipęs į juos re
volverį, paliepė tylėti ir nesi
judinti. Paliepimą išgirdo Ben- 
sonų duktė, 20 m. mergina, 
miegojusi kitam kambary. Ji 
pamatė, kad banditai nuėjo į 
valgomąjį kambarį. Mergina 
tuomet tyliai įėjo tėvų miega- 
majan ir paėmė tėvo revolverį. 
Banditas gi, išgirdęs lentą su
braškėjus, vėl sugrįžo ir pareiš
kė: “Ar aš jums neliepiau ty
lėti?” “Get out!” sukomandavo 
mergina taip jau įtikinančiai 
grūmodama revolveriu. Bandi
tas paklausė komandos ir nėrė 
per langą. Vėliau policija su
gavo du vyru, kurie prisipažino, 
kad vienas jų buvo įlindęs į 
Bensonų namus, 6225 Rhodes 
avė.

Įdomus debatai
Nepaprastai įdomus debatai 

rengiami yra ateinantį sekma
dienį, kovo 17 dieną, šiaurinė
je salėje Coliseum trobesyje, 
1513 So. VVabash Avė. Prasi
dės jie 3 vai. po pietų.

Debatų tema bus: “Ar turi 
būti negras skatinamas siekti 
kultūrinės lygybės?, kitaip sa
kant — ar turi negras tų pa
čių galimybių kultūriniai tobu
lintis, kaip kitos rasės?

Debatuos Burghardt DuBois 
(iš New Yorko) ir Lothrop 
Stoddard (iš Bostono). DuBois

Jūsų Patogumui
“Naujienos” turi atstovus 

sekamose vietose
Bridgeport

Knygynas Lietuva 
3210 S. HaLsted St.

Marųuette Park
Rako aptieka 
2346 W. 69 St.
Roselande

Tubučio aptieka 
233 E. 115 St.

West Pullman
Tupikaičio aptieka 

723 W. 123 St.
Kai jums reikės pasiųsti pi

nigus Lietuvon, paduoti “classi- 
fied” skelbimą ar užsirašyti 
“Naujienas”, kreipkitės į arti- 
miausį atstovą.

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
Rengiama visų Amerikos Lietuvių laivakorčių agen

tu Ekskursiją tiesiai
Į LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

Laivu “LITUANIA”
GEGUŽES 18 DIENĄ, 1929 M.

Garbės dalyvis vice-konsulas P. Daužvardis 
Palydovai bus prityrę ir gabus bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
išanksto!
Del informacijų ir kitko, kreipkitės į Baltic Amerika Lini
jos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias informa
cijas, taipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET NEW YORK

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORKO 
“ESTONIA” ........March 26 I “POLONIA” ...........April 6
“LITUANIA” ... March 30 I “ESTONIA” ........ April 27

Vilniaus Albumas

Mokinti niekuomet 
ne vėlu

Trečiadienį buvo išduota 13 
diplomų baigusiems vakarinį 
kursą Šen aukštesniojoj mokyk
loj. Baigusiųjų tą mokyklą tar
pe buvo ir p-ia Alice Garrett, 
81 metų moteris. Ji pareiškė, 
kad jos manymu, mokytis nie
kuomet vėlu nėra.

ĮGALIOJIMAI
Padarome įgaliojimus se

kamuose reikaluose:
1. Pervedimui jūsų neju 

dinamo turto ar dalies Lie
tuvoje kitam.

2 Pirkimui ar pardavimui 
ūkės.

3. Išieškojimui paskolų ar 
kitokio turto.

4. Paskyrimui globėjo tur
tui.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.

Tai yra

istoriškas veikalas apie Vilnių ir jo praeitį, nuo 1323 
iki 1923 metų, parašytas lengvai ir gyvai, naujos 
gadynės rašytojų, su daugybe paveikslų, atvaizdų ir 
spalvuotų piešinių.

Tai yra knyga

kurią turėtų perskaityti kiekvienas, kas interesuoja
si “Vilniaus Klausimu” ir Lietuvos Sostinės istorija. 
Tai yra knyga kuri papuoš kiekvienų namų kny- 
gynėlį.

Katalogo kaina $4.00
' Parsiduoda už $3.50

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

$198Šis Gražus Naujas Grojiklis Pianas, su 10 metų garantija, tikra kaina
—_____ —.......... $550, už .......

Kimbhll grojiklis, vartotas tik krautuvėje, taip geras kaip ir naujas, C 5 
tik už....... JLo<>

P-Stark Grojiklis, už ,.....................................................

Milžiniškas, gražus Master Grojiklis, vertes $900, už

Baby Grand Reproduceris, vertės $1200, už ...............

Gražus Mohair parlor setas ir kiti gražaus darbo setai, kai
nos už 3 šmotus po $49, $125 ir $148

Victor 7—17 Radiola, kaina < CC 
$250, už ..............................

$65 
$425 
$395

Atwater Kent modelis 46, su 
eleetro dynamic speakeriu 5139

J os. F. Bud r ik,
3417-21 So. Halsted Street
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Penktadienis, kovo 15, 1929 NAUJIENOS, Chicago, ffl.

Tarp Chicagos 
Lietuvių

Chicagos lietuvių so
cialistų vakaras

Lietuvių socialistų vakare, 
kuris įvyks kovo 24 dieną, Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Hail- 
sted St., programą išpildys lie
tuviai ir kitataučiai.

Kalbės “Naujienų” redakto-| 
rilis drg. P. Grigaitis. Jo kal
bos yra įdomu klausyti, nes| 
jis visuomet pasako ką nors 
naujo, pamokinančio.

Dainuos “Pirmyn” choras. 
Tai northsidiečių būrys. Brid- 
geporte šis chorais pasirodo y-1 
tin retai, taigi malonu bus iš
girsti ji dainuojant.

Vienas numeris gal patiks 
lietuviams ypatingai. Jį išpil
dys lietuvis Birontas. P-nas Bi- 
rontas retai pasirodo lietuvių 
tarpe. O jį pamatyti bus įdo
mu. Jisai yra neregįs žmogus*. 
Bet groja kelioliką instrumen-1 
tų. Ir savo gabumus parodys 
kalbamam vakare.

Kitą kartą papasakosiu dau
giau. Reporteris.

“Naujienas” atlankė 
viešnios

Vakar “Naujienas” atlankė 
ponios Vileišiene ir Maziliaus>- 
kiene.

P-ia Maziliauskiene yra brid- 
geportietė, žinoma darbuotoja 
kai kuriui lietuvių draugijų tar
pe, ypač gi šv. Petronėlės drau
gijoj-

P-nia Vileišienė — Dr. Anta
no Vileišio (jau mirusio) žmo
na. !i pirm pusės metų atvy
ko Amerikon aukoms rinkti vil
niečių lietuvių reikalams. Iki 
šio! p-nia Vįleišienė lankėsi ry
tinėse valstijoje.

Pereitą šeštadienį p-nia Vilei
šienė atvyko Ghicagon ir jau | 
spėjo atlankyti, tarpe kita ko,; 
Kenoshą.

Lietuvių Katalikų Federaci
ja pasižadėjo rengti jai prakal
bų maršrutų vakarinėse valsti
jose.

Paritą Vijl<|Uienė jatstoįvauja 
Vilniaus Ccntrailę Labdarių 
Draugiją. Ta draugija globo-

Radios
Milžiniškas 

Pasirinkimas

Majestic, 8 tūbų, dynamic speake- 
ris, už

$137.50

Brunsvvick, 7 lubų su viskuo, už

Freshman, 7 tūbų, už
$69 I

Atvvater Kent. 8 tubu, už
$83

Mes užlaikome Howar<l, Sonora, 
Fhilco, R. C. A. Radiola, Colster, 
Freshman, Sparton, Zenith. Par
duodam lengvais išmokėjimais.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 S. Halsted St.

I’cf. Boulevard 170 >

ja lietuvius našlaičisu Vilniaus 
krašte. O tokių našlaičių, pa
sak p-ndos Vileišienės, esama 
daug. Gi lietuvių, kurie gali ir 
pajėgia jais rūpintis — mažai- 
Ypatingai sunku yra pakelti 
materialius kaštus. Taigi ieš
koma pagalbos iš amerikiečių 
lietuvių.

Tarpe kitų planų, vilniečiai 
labdariai planuoja sukelti pi
nigų lietuviškai gimnazijai pa
statyti Vilniuje. Jeigu pavyk
tų sukelti fondas $25,000 arba 
$20,000, tai tikimasi, kad neto
limoj ateityje Vilniuje iškiltų 
gražus lietuvių gimnazijos rū
mai.

P-nios Vileišienės atstovauja
ma Vilniaus Lietuvių Centralč 
Labdarių Draugija yra katalF 
kų arba, kaip kurie saiko, kle
rikalų kontrolėje. Reporteris.

18-ta gatvė
Vis nesmagumai.

P-nios Viktorijos Pūtis kū
dikiai liovėsi lankę mokyklą. 
Taigi pas ją atsilankė Apšvie- 
tos Departamento pasiuntinė 
patirti, kodėl vaikai nebelanko 
mokyklos. Bet p-nia Pūtis ne
įsileido vidun pasiuntinės. Tuo
met ši moteriškė pasikvietė 
policininką, idant jisai padėtų 
jai įeiti pas pmią Pūtis. Kada 
policininkas mėgino įeiti vidun, 
tai iš vidaus pasigirdo šūvis. 
Po to p. Pūtis iškišusi galvą 
pro langą ir pamojusi revolve
riu. Well, mus*ų miesto polici
ninkai meika kautus su ban
ditais, ir neretai pasitaiko, kad 
vienas nebijo susikirsti net su 
keleis vyrais. Bet kautis su 
moterišlke tai jau kitas daly- 
kas: policininkas dažnai netu
ri drąsos. Taip ir šį kartą at
sitiko. Policininkus pasišaukė 
daugiau pagalbos. Kai atvyko 
pagalba, p-nia Pūtis paimta į 
Canalport stotį. Moteriškė gy
vena adresu 1730 So. Halsted 
St. Rr.

Vilniaus Vadavimo 
K-to susirinkimas
Ateinantį sekmadienį, kovo 

17 d., 2 vai. po piet, Lietuvių 
Auditorijoj, laikys savo susi
rinkimą Vilniaus Vadavimo 
Komitetas. Susirinkimas bus 
svarbus, nes bus renkama, nau
ja K-to valdyba, taipjau bus nu
statyta busianti K-to darbuotė. 
Visi draugijų atstovai, taipjau 
visi darbuotojai, kurie pritaria 
V. V. K-to nusistatymui ir dar
buotei, kurie nori remti kovą 
už Vilniaus atgavimą, taipjau 
toje kovoje remti Vilniaus lie
tuvius, to tikslo siekiant demo
kratijos rodomu keliu, kviečia
mi būtinai dalyvauti šiame su
sirinkime. S.

Iš “Paramos” 
veikimo

“Parama” Mainai Benefit 
Association trustisai turėjo susi
rinkimą vasario 21 dieną Pa
ramos raštinėje, 4559 S. Pauli
na St. Iš raportų paaiškėjo, 
kad dirbama smarkiai, naujų 
larių prirašoma daug. Netik 

Chicagos, bet ir apielinkių 
miestukų Illinois valstijos drau
gijos žada prisiųsti atstovus į 
masinį Susirinkimą kovo 21 die
ną, vakare, Krcnčiaus svetainė
je, 4600 So. Wood St- Susido
mėjimas šia asociacija didelis. 
Atstovų ir publikos laukiama 
daug. Trustisai tikisi, kad 
dalbas įkorporavimo bus už
baigtas trumpu laiku. Bet or
ganizacijos darbas bus varomas 
pirmyn taip ilgai, kol ši orga
nizacija netaps viena didžiau
sia lietuvių apdraudos draugi
jų pasaulyje. Nariai priimami 
vyrai ir moterys ir vaikai nuo 
I iki 70 metų. Įstojimas pigus. 
Mokesčiai nedideli. Norintieji 
tapti nariais pasiskubinkite. Da
bar nereikalinga daktaro ekza-» 
menavimas. Spartai).

Klaidos Pataisymas
Trečiadienio “Naujienų” lai

doje tilpo žiina api<* Roselando 
Lietuvių Kliubų ir Draugijų 
Savitarpinės Pašalpos Susivie
nijimo susirinkimą. Tarpe kita 
ko ten buvo pasakyta, kad Su
sivienijimo nariai, esantys tre
čiame skyriuje, gauna pašalinis 
du doleriu savaitėj, o turėjo bū
ti pasakyta, kad jie gauna dvy
liką dolerių savaitei.

SPORTAS
Roseland

Šiandie vakare Strumilos sve
tainėj bus du basket bolo lošiai. 
Golden Star Kliubo lengvasai 
jauktas loš su Cicero Blues. 
Golden Star sunkiasis jauktas 
loš su Boniver A. C. jauktu.

Pradžia 7:30 v. vakare. —N.

Golden Star
The Golden Star lights de- 

feated the Chgo Hghts Sokols 
Friday in a ©vertime game 21 
to 20 while the heavies also 
won 36 to 32 from the Sokol 
heavies. Pivorunas and Satkus 
were leading point getters 
with 3 each for the lights while 
Domikaitis was star for the 
heavies.

Sunday, March 10, Berwoods 
lošt to the Star lights 21 to 15 
in a very fast and interesting 
game. The Berwoods were lead
ing 10—1 at the half and then 
the Stars came to a vietory. 
The Star heavies lošt a hard 
fought battle to the Berwood 
heavies 44—41. Stars were 
leading 18 to 1 at the ųuarter. 
Friday, March 15, Star lights

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

PETRONĖLĖ VESEL1ENĖ
Mirė. Kovo 12 dieną, 4 valan

dą po pietų, 1929 m., sulaukusi 
40 metų amžiaus; gimusi Tel
šių apskr., palikdamas didelia
me nuliūdime savo mylimuosius 
ir mylinčius gimines ir drau
gus. Dabar randasi prirengta 
j paskutine kelionę, namuose 
1703 So. Union Avė.

Laidotuvės įvyks Kovo 15 
dieną, 10 vai. iš ryto iš namų 
i Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
siela, o iš ten bus nulydėta i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petronėlės Vese- 
lienės giminės, draugai ir pažį
stami irgi taipgi draugai liku
sių nuliudime jos mylimųjų 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Giminės ir Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Badžius, Tel. Canal 6174

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVES

JUOZAPO DAYNELIS
Mirė March 16, 1928. Palai

dotas March 21, 1928, Švento 
Kazimiero ka.pinėse, sulaukęs 
46 metų. Gimęs Lietuvoj, Su
valkų rėdybos, parapijos Griš
kabūdžio, kaimo Varniškės. At
minties šventos mišios su eg
zekvijom jvyks Subatoj, March 
16 ir Ketverge, March 21, 7:30 
A. M. , Gimimo Marijos parapi
jos bažnyčioj.

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

Nuliūdę liekame,
Moteris Magdetena, dukterys — 
Antonina, Anelė ir Ona, žentas, 
sesrys — Ona ir Antonina, švo- 
geris Ir brolis Jonas.

Ilsėkis mano mylimas vyre, 
musų mylimas tėvelis, laukda
mas musų ateinančių. 

play Cicero ĮJlues and Friday, 
March 15, Star heavies play 
Boniver A. C. of So. Chicago. 
Sun., March 17, lights play 
Blue Island Owls and Sunday, 
March 17, heavies play Paul 
Harder Boosters. Sunday’s 
games will be two grudge 
games you are all invited to 
attend. —Julius Dapkus, Mgr.

PRANEŠIMAI
Visi Naujienų Spulkos nariai ma

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

Taipgi užsimokėkite užvilktas mo
kestis, kad nereiktų uždėti bausmes

Naujienų Spulkos Sekretorius
A. Rypkevičia.

Vilniaus Vadavimo Komiteto susi
rinkimas įvyks nedėlioj, kovo 17 d., 
lygiai 2 vai. po piet, Lietuvių Audi
torijoj. Susirinkimas labai svarbus

IYVIT AT visiems, kurie prisius 
” T apgarsinimą su sa
vo vardu ir adresu, mes pasiųsime 
jiems vieną 50c. dėžutę musų 
INDIAN MAGIC SALVE DYKAI. 
Prisiųskite 15c. prisiuntimo, supaka- 
vimo ir pašto ženklelių išlaidoms, 
Kartą pabahdysit; visuomet vartosit.

ESSO KAY SALES CO.,
505 W. Green St., 

Hazleton, Penn.

MARTINAS KAZLAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Kovo 14 dieną, 1:15 valandą 
iš ryto 1929 m., sulaukęs 54 
metų amžiaus, gimęs Kuršėnų 
miestelyj, Lietuvoj. Paliko di
deliame nubudime dvi dukteri: 
Oną ii* Bronislavą Amerikoj, 
broli Leonardų. — Rusijoj, 2 
švogerius ir švogerkas Norvai
šai ir Abromavičiui ir žentaj ir 
jo žmoną Dargiai. Ponai Dar
giai rūpinasi laidotuvėmis. Kū
nas pašarvotas, randasi Eudei- 
kio koplyčioj, 4605 S. Hennit- 
age Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadieny j, 
Kovo 16 dieną, 10 valandą ry
te iš namu j Rusu stačiatikių 
bažnyčią, 1700 West 44th St., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Elmwood 
kapines.

Visi A. A, Martino Kazlau
sko giminės,y draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti ’laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Norvaišai; Abromavičiui 
ir Dargiai.

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

Graboriai
Phone Boiilevard 4139 

A* MASALSKIS
Musų patarnavimai 
laidotuvėse Ir kokia- 
me reikale vliuomet EhV 
esti sąžiningas ir ne- 
brangus todėl, kad ne- ^įjjį9HL| 
turime išlaidų užlai- 
kymui skyrių.

3307 Auburn Avė.
CHICAGO. ILL.

J. Lulevich 
Lietuvis graborius 
ir balsamuotojas 

Automobilių patarnar 
■■Pįv vimas teikiama vi-

šokiems reikalams. 
K Modemiška koplyčia
K veltui.
B ^^3103 S. Halsted St., 
Bl..rWI Chicago, III.

Tel. Vietory 1115

S. D. LACHAVICZ
Lietuvis Graboriua Ir 

Balaamuotojas
2314 W. 23rd PL 

g*® CWc4«°» IIL
riB Patarnauja laidotu- 
W v^se kuopigiausiai

Reikale meldžiu at- 
sišaukti, o mano dar- 
bu busite užganėdiu- 
ti.

11 17 Roosavalt 2515-2516

BUTKUS 
UNDERTAKING CO. 

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia dykai.

710 W. 18th Street
Canal 3161

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 

GRABORIUS CHICAGOJ
Laidotuvėse patar- 
nauju geriau ir pi- 

• | giau, negu kiti to-
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdir- 
bystčs.

OFISAS: 
jg:-/ 668 W. 18th Street

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS:

3238 8. Halsted SL 
Tel. Vietory 4088 

— bus renkama nauja valdyba ir 
busiantis veikimas nustatomas. Dar
buotojai ir draugijų atstovai prašo
mi būtinai dalyvauti.

— Sekretorius.

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

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

— Komitetas.

Lietuviška Teatrališka Dr-stė šv. 
Martino laikys mėnesinį susirinkimą 
sekmadieny, Kovo 17 dieną šių me
tų 1-mą vai. dienos, šv. Jurgio pa
rapijos svet., 32nd Pi. ir Auburn Av. 
Visi nariai būtinai malonėkite laiku 
atvykti, nes turime naujų reikalų 
svarstymui.

P. K., Nut. Rašt.

r— ...... " -........................—■<
Tėmykite

1) APDRAUDA (Insurance: Nuo 
Ugnies, Langų, Automobilių; Gy
vasties (Life) ir kitokia atlieku 
per didelias ir geriausias kompa
nijas.
2) RE AL ĖST ATE: Tūrių gerų 
bargenų visose Chicagos dalyse.

V. MISZEIKA
Naujienos

1739 So. Halsted St.
Tel. Roosevelt 8500

Lietuves Akušeres

Vidikas-Lulevičienė
3103 South Halsted Street

Telephone Vietory 1115
CHICAGO, ILL.

Baigusi akušerijos 
kolegiją Pennsylva- 

nijoj.
fau 16 metų kaip 

praktikuoja ant 
Halsted St.

Dovanai patarimas 
moterims ir mergi
noms visokiuose rei

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

Akių Gydytojai

Tel. Vietory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKI SPECIALISTAS

Valandos: 1A10 1 iki 8 vakaro 
Nedėlioj nuo 10 iki 1 

3265 So. Halsted St.

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso / trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančią ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlio. 
nuo 10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

ŽMOGAUS 
AKIS

yra taip dalikatnas sudėjimas, jog
maža dalis žmonių supranta apie jos 
veikimą.* Didelė daugybė akių suga
dinta pigiais ir prastai pritaikintais 
akiniais. Bukite daug atsargesni, kas 
da siūlo už dyką egzaminavimą, pusę 
kainos, arba pedleriai siūlo akinius 
vaikščiodami iš namų i namus. Prak
tikuoju ant akių, perleidau daugiau 
20 tūkstančių ypatų ir turiu 20 me
tų praktikos.

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

OPTOMETRIST
Phone Boulevard 6487

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

Lietuviai Gydytojai

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

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

Phone Boulevard 8483

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

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

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

Namų telefonas Brunswick 0b97 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Lietuviai Gydytojai
Rez. 6660 South Artesian Avenue 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
CHICAGO, ILL.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 South Halsted Street

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

Rez. 8201 South Wallace Street

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

Tel. Kenwood 5107
VALANDOS:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. J. J. KOWARSKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Rez. 2359 S. Leavitt St., Canal 8830 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 South Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL. •

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

Tel. Lafayette 4146 
VALANDOS:

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

Phone Boulevard 1401
DR. V. A. SIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3343 So. Halsted St.

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

Nedelioj nuo 10 iki 12 A. M.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4601 South Ashland Avenue

Telefonas Boulevard 7820
Rezn 6641 South Albany Avenue

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

'> .-----M)-------  m ui;

Phone Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-RAY
4193 Archer Avė.

CHICAGO. ILL.

Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
(Corn. Leavitt St.)

Va!.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto 
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avė 

Telefonas Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Tel. Brunswick 0624
DR. A. J. GUSSEN 

LIETUVIS DENTISTAS 
1579 Mihvaukee Avė. 

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

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 South Ashland Avenue

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet,
7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 3200

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

OFISAS
4729 South Ashland Avė., 2 lubos

CHICAGO, ILL.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Phone Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN
GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS 

1724 So. Loomia Street 
Kampas 18th St.

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

Residence Tel. Fairfax 6352

Ofiso Tel. Vietory 6898 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas moteriškų, vyriškų, 
vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos: 1—3 po pietų, 7—8 yak. 
Nedėliomis ir šventad. 10—-12 dieną

Įvairus gydytojai

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 Mihvaukee Avenue

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

Nedėlioj pagal sutarti

GYDO

Kraujo, odos, chroniškas

slaptas ligas vyrų ir moterų se
nas žaizdas, ligas rectal

Dr. J. W. Beaudette
VIRŠUJ ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
• VALANDOS:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 p. po piet

Telefonas Canal 0464

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 
Jeigu neatsišauks, tai šauk 

South Shore 2238 ar Randolph 6800

Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

MIESTO OFISAS
127 N. Dearborn St., Room 1111 

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

Gyvenimo vieta
3323 South Halsted Street

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

vakarą, išskyrus kentvergą 
Nedėliomię 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 vakavę
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Y lik clKHl s
3241 South Halsted Street

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

Pėtnyčios.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje 
Room 1502 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street 

Cor. \Vashington and Clark Sts 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

JOHN B. BORDEN
(Jonas Bagdžiunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

105 West Adams St., Room 2117
Telephone Randolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nupo 7-9
Telephone Roosevclt 9090

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

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

Rezidencija 6158 S. Talman Av 
Tel. Prospect 8525.

ALBIN A. PETERS 
(Albin A. Petroshius Peters) 

ADVOKATAS
Room 852 Otis BIdg. 

10 South La Šalie Street 
Tel. Randolph 3322

Gyvenimo vieta 64 56 S. Whipple St. 
Hemlock 4080 ,

Phone Franklin.2460

Leonas S. Mikelonis
Advokatas

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

3315 So. Halsted Street

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

127 N. Dearborn St. 
Room 928 

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare

10756 So. Michigan Avė.
l’ullman b950
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ŽINIOS Educational

Nebejausite “arbatos”

Samovar,” 624 S. Mi-
Čia susirinkdavo

MOKINKIS BARBERYSTĖS AMATO 
Dienomis ar vakarais. Del informaci
jų šauk arba rašyk INTERNATIONAL 
BARBER COLLEGE. 672 W. Madison
PAGERINK SAVO ANGLIŠKĄ KALNĄ. Pa 
tobulink savo iAkalbumą. lAsimokink gra
žiai raiyti ir kalbėti angliškai teisingai: per 
3 arba 4 mėnesius galėsite vartoti kaip sa
vo kalbų. Tokiu budu galčsite pagerinti sa
vo buv|. Del vyrų ir moterų privatiAkos va
landos, kada kas nori dienomis ar vaka
rais. AMERICAN SCHOOL OF ENGLISH, 
21 E. Van Buren St., 4 lubos. Valandos 
nuo 9 iki 9-tos. UžsiraAykit dabar!

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

Radios

Teisėjo Alschuler nuospren
džiu tapo uždarytas vieniems 
metams rusų restoranas ir ka- 
batetas
chigan Avė.
šaunioji >pu<bliika užbaigti vaka
rą, kai išeidavo iš teatrų. Pro- 
hibreininkų kaltė.

Miscellaneous
įvairus

IR

Patvyniai
Paskutinės dvi šiltesnės die

nos iššaukė patvynius^ kai. ku
riose Illinois, iMissouri, Iowa ir 
Nebraska valstijų apsk ricinose.

Už ffėrimą busiantys 
pavaryti iš darbo

Chicagos policijos komisio- 
nicrius Russell priėmė darbui 
190 naujų policininkų. Perspė
jo juos, kad jie bus pavaryti 
iš darbo, kaip taps nutverti ge
riant alkoholinius gėrimus.

Musų knygų ir gintarų sankrovoj 
yra didžiausias pasirinkimas įvairiau
sių knygų kokios tiktai randasi lie
tuvių kalboje bei kokių knygų lietu
viams yra reikalinga. Kitas irgi 
ypatingai yra platus gintarinių pre
kių pasirinkimas, kaip tai: karolių, 
špilkų, sagučių, plunksnakočių, cigar- 
nyčių cigarams ir cigaretams, pyp
kių, branzalietų ir kitų Įvairenybių iš 
tikro gintaro padarytų. Nuoširdžiai 
kviečiami — vyrai ir moteris, reikale 
knygų ir gintarų atsilankyti j musų 
Krautuvę. Pas mus taipgi galite 
gauti pasipirkti pavieniais numeriais 
aikraščių einančius Amerikoje ir 
Lietuvoje.
Knygynas “Lietuva” 
3210 So. Halsted St. 
•Tel. Victory 1266

Dar vieną nužiurėtiną 
asmenį suėmė

Business Service
Biznio Patarnavimas

ną. Tyrinės ar nebuvo jis vie
nas iš galvažudžių užniušusių 
soptynius Morano gengės vy
rus.

Darbininkai priešingi 
Daylight Saving 

sistemai
Chicagos Darbo Federacijos 

sekretorius, Eidward Nockels, 
pareiškė, kad organizuoti dar
bininkai esantys priešingi va
dinamai “Daylight Savings” si
stemai, sulyg kuria pavasario 
metu pavaromi laikrodžiai vie
ną valandą pirmyn. Anot jo, 
ankstyvosios rytmečio valan
dos, kai pasidaro kiek vėsiau, 
reikalingos labai yra tinkamam 
darbininko poilsiui. Amalga- 
nieitų kriaučių unijos mana- 
(V'.eris, Samuel Levin, pareiškė 
taip jau priešingumo.

“Pavogė” buvusi 
gemblerį

Nežinomi asmenys pasigavo 
i savo autų ir išsivežė Josepb 
G. Dreifą, kuris turi cigarų 
krautuvę, 611 W. Madison St. 
Drell seniau buvo goniblerLs. 
Policija prisibijo, kad ji nenu- 
daigotų piktadariai.

IŠPILDOME 
Income Tax Blankas

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

Kas privalo pildyti blankas?
Kiekvienas nevedęs asmuo, 

turįs metinių pajamų $1500.00 
ar daugiau; ir kiekvienas ve
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.

Rašomoji Popiera
Tyro bond rašomoji popie

ra tinkama laiškams ir kito
kiam rašymui, plunksna, paiše
liu ar mašinėlė, sukirsta 
8M>XH colių.

Svarui 20 centų
Liniavota svarui 40c

Konvertai reguliari miera 
100 už 25 centus 

Persiuntimo kaštai extra.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

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

Tel. Victory 9634

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

Abbott Construction 
Company .

5201 West Grand Avė. 
Bershire 1321

GENERALIS KONTKAKTORIUS IR 
REAL ESTATE

Statau namus nuo bungalovr iki 
didžiausio apartmentinio namo.

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

Phone Republic 7869

Bridgeport Painting 
and Hardware Co.

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

Phone Victory 7261 
J. S. RAMANčIONIS. Sav.

Nereikia įmokėti pinigų 
10 mėnesių išmokėjimui

Mes permaliavosim jūsų karų, 
pernikeliuosime jūsų nikelius, ištie
sime fenderius ir body įlenkimus. 
Pertaisysime visą motorą, clutch, 
differential ir uždėsime naujus tai- 
rus. 10% nuolaidos — atsineškit 
šį apgarsinimų,
mes pasiųsime žmogų 
skaitliuoti jūsų darbų.

Šaukite KEYSTONE
3016-18 LAWRENCE

Pašaukite ’ mus ir 
dykai ap-

1210 
AVĖ.

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

MUSŲ biznis yra aptarnauti ra
dios — tat musų pasilaikymas re
miasi tiktai ant gerumo darbo. Mes 
esame Chicago j seniausi gyvuojanti 
aptarnavimo Co. Morrison Radio 
Co., Ravenswood 6355.

JUSTICE ELECTRIC
LIETUVIAI KONTRAKTORIAI

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

nūs mainais.
4104 Archer Avė.

Lafayette 3533

se-

PERMODELIOJIMAS 
MOKĖK KIEK IŠGALI

Generališkas permodeliojimas ir 
budavojimo darbas; porčiai, dabu- 
davojimas, garažai, stogai ir t. t. 
Prieinama kaina, lengvi išmokėji
mai.

OAKLEY CONSTRUCTION CO .
6224 So. Oakley Avė.

Republic 0075-6

GENERALINIS
KONTRAKTORIUS

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

A. KAIRIS
3230 So. Union Avė.

Phone Victory 2740

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

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

1618 West 18th Street

I. F. Dankowski, prez. 
C. T. Dankowsld. ižd.

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

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

Tel. Armitage 1199

5y2% ir 6% nuošimčiai 
ant Imu morgičių paskolos. 
Tiktai 4% komiso ant 2-rų 
morgičių paskolos. Mes sko- 
linam privačiai pinigus. 
Greitas ir patikėtinas pa
tarnavimas.

HELBERG BROS.
Room 607

192 N. Clark St.

Mes paskolinsime jums pinigų 
$100 iki $2,000 

ant mažų mėnesinių išmokėjimų. 
PETRZILEK BROTHERS 

1647 West 47th Street

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

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

1726 W. Chicago Avė. 
Kampas Hermitage Avė.

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

Paskolos suteikiama 
į viena dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 

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

Mid-West Home Loan 
Association Ine.

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

čius.

4034 Archer Avenue
Phone Lafayette 6719

Morgičiai pirmi ir antri 
6 nuošimčiais padaromi į 24 

valandas 
išlygos bus jums naudingos 

Kreipkitės pas
M. J. KIRAS,

8385 So. Halsted St.

Musų

Situation Wanted
Darbo Teiko

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

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

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

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

SUVARTOK savo atliekamas ne
dirbamas valandas laiko į pelningą 
amatą, kuris daugiau naudos jums 
atneš negu kasdieninis darbas.

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

S. P. KAZWELL & CO
2839 W. 63rd Street

UŽDIRBK PINIGŲ LIUOSAME 
LAIKE

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

Susilauk pasisekimo su 
Chevrolet

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

Priimti aplikantai bus trumpą lai
ką lavinami dykai konstrukcijos žiu 
karų ir geriausių būdų juos parda
vinėti.

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

Chevrolet Vertelgų 
Susivienijimas 

Gossard Building- 
Room 301

Rush and Ohio Sta.

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

skubiai reikalingas, 4559 South 
Fairfield Avė.

----- o-----
REIKALINGAS porteris dirbti mau

dynių name, miegojimui kambarys 
ant vietos, $50.00 per mėnesį, gasas 
uždykų dėl virimo. Paulina Bath 
House, 1115 So. Paulina Street.

PATYRĘS boileris prie elektriki- 
nio preso džiunk šapėj, pastovus dar
bas. 2639 W. Roosevelt Road.

REIKALINGAS ateinam automo
biliu griovimui. Turi žinoti kaip var
toti acetelyno torčių. 4822 North Av. 
Birkshire 4156.

REIK ALINGA 3 darbininkų ant 
ūkės, mūrininko, karpenterio ir pa- 
gelbininko. Del platesnių žinių kreip
kitės šio antrašu: Joe Zubrickas, 
Goodman, Wis.

REIKALINGAS senyvas žmogus, 
katras negali šapoje dirbti, už pri
žiūrėtoją į namu.sA Kreipkitės 7201 
Constance Avė. Tel. Hyde Park 
10395. Schultz.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

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

7
REIKALINGA jauna mergaitė pa

gelbėti ppe namų darbo, mažoj šei
mynoj, geri namai. Victor. 930 Mar
gute Terrace, Long^each 5581.

Furnished Rooms
RENDAI kambarys 1 vaikinui, 

prie mažos šeimynos. 2-ros lubos 
fronte. 2918 Emerald Avė.

For Rent
RENDON Road House kartu su 

pagyvenimo kambariais, randasi ant 
111-tos gatvės ir Harlem Avė. Savi
ninkas 5959 So. Racine Avė.

Furniture & Fiitures
Rakandai-įtaisai

JAUNA PORA parduoda 4 kambarių ra
kandus, tik 2 mėn. senume?, už $500, ver
ti $2O0O, 3 6m, frieze seklyčios setas, du 
9x12 Wilton kaurai, maži kaurai, 8 6m. 
riefiutlniB valgromasiH setas, 5 Jin. pusryčių 
setas, paveikslai, veidrodis, lempos ir t. t. 
Parduos atskirai ir užmokės nugabenimą. 
8228 Maryland Avė., 1 apt., vienas blokas 
i rytus nuo Cottage Grove Avė. Phone 
Stewart 1875.

PRATUŠTINIMO IŠPARDAVIMAS.
Lempos $4.50 ir augš., krėslai 

$2.25 ir augš., lovos $3.00 ir augš., 
virtuvės stalai $4.00 ir augš., Ice 
boxai $10.00 ir augš., karpetai $1.89 
ir augš., linoleum visokio didumo 
pigus—2 kavalkų Parlor setas, ver
tas $125.00, tik $30.00, 3 kavalkų 
Parlor setas $18.00. Atsineškite ši
tų skelbimų—tai vertas $5.00.
VICTOR FIRĘ PROOF STORAGE 

4809 W. Lake Street

PARSIDUODA 2 krėslų barbernės 
pikčeriai, visai nauji, 2956 W. Vari 
Burren St.

PARDAVIMUI 2 Show Cases 
Cash register labai pigiai.

2146 So. Hoyne Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

ir

LIETUVIŲ RADIO DIRBTUVĖ
Išdrba aukščiausios rųšies radios. 

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

BARGENAS Radios — upright ir 
grojikliai pianai, victrolos $5.00. 
SCHWARTZ BROS. STORAGE, 640 
E. 61st St., Midway 9733.

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

CLAREWAY RADIO 
LABORATORIES

3933 Broadvvay Buck. 3970

TIK pamislyk apie tai: $2.Q0 
j savaitę permaino jūsų baterinj 
setą ant šios dienos moderniško 
elektrikinio radio.

4184 Elston Avė.
Independ. 0329

ELEKTRIFIKUOKIT
į A. C. savo radio vėliausia T. D. E. 
sistema Del gero patarnavimo šau
kite NEVADA 5130, dirbtuvių eks
pertai sutaisys jūsų radio

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

Automobiles
’28 Hudson Brougham—custom built
’27 Chandlcr coach ...............................
’2R 5 pasažierių Buick ......................
•2« ~
•28

’28
’27
’27

$795
$305

$1105
$350
$595
$595

EBBf!X coupe ...................................
Pontlac I.andau bc<1.. mažai var
totas ....... .....................—.......... ....................
E8sex ued., kaip naujas ................
Hudson Broughani, geram stovy $495
Dodge sėd., velouru iAmuStas .... .
McDERMOTT MOTOR SALES CO.

7130 So. Halsted St.. Triangle 9.330
$325

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS 
Mes neriam su mašinomis grynai vil
nonius “sweaterius” ir juos parduo
dam už gana prienamų kainų. 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,x taipgi nedėlioms po piet.

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

GARSUS PIETINĖS Illinojaus 
Mine run $6.50 už tonų, pristųtom; 
labai mažai dulkių—lump egg, Nut 
$7.50.

Pristatom, GOVALIS—Canal 2311

Business Chances
Pardavimui Bizniai

EXTRA Bargenas, Extra. Parsi
duoda restauranas ir rooming house. 
Seniai išdirbta biznio vieta. 2113 So 
Halsted St.

PARDAVIMUI hardvvare kratu- 
tuvė, biznis išdirbtas per 14 metų, 
kartu su namu, 6 kambariai su ba- 
sementu, arba, įpaišysiu į mažų na- 

Agentai tegul neatsišaukia.
2630 So. Ridgeland Avė.

Bervvyn 734 
Bervvyn, III.

mų.

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

BUČERNĖ gerai jrengta, lietuvių 
kolionijoj. Parduosiu iš priežas
ties ligoms, 69th St. ir Western Avė. 
Tel. Republic 9094.

PARSIDUODA štorelis pigiai. Tu
riu išvažiuoti ant farmos.

729 W. 18th Street
PARDUODU pigiai grosernę, gero

je vietoje, biznis pelningas. Turiu 
parduoti greitai, išeinu j kitų biz
nį. 3312 So. Ashland Avė.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

120 AKRU produktyviška pieni
ninkystes farma VVoodstock, III. Iš- 
renduosiu, parduosiu arba mainysiu 
geroj vietoj miesto nuosavybes su 
1 morgičių. Savininkas Stewart 2148

FARMOS
Tik kelios dienos iki pavasario. 

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

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

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

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

P. D. ANDREKUS, 
REAL ESTATE, 
Pentwater, Mich.

Exchange—Mainai
EXTRA MAINAI

šiuom pranešam lietuviams, kad 
mes atidarėme taimerių marketų 
dėl apmainymo farmų ant namų ir 
namų ant farmų. • Kas norite mai
nyti farmų ant namo arba namą 
ant farmos, kreipkitės pas mus. 
Duosime gerą patarnavimų.

Mes turime daug namų ir 
pasirinkimui.

STANKO & CO.
5076 Archer Avė.

Lafayette 6036

farmų

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

2 FLATAI, parduoda budavotojai; 
parduos žemiau verčios. 1333-35 S. 
Austin blvd., Cicero. Mažas jmo- 
kėjimas, likusius kas mėnesi pagal 
sutarimą. Del kainos ir sąlygų ma
tyk budavotoją

W. F. RUSKE,
5840 Roosevelt Kd.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Už $8,000
Nupirksit mūrinį namų, viškos, že
mas beismentas, uždaryti užpakali
niai porčiai, 2 flatai po 5 kamba
rius ir 2 fl. po 4 kambarius, elek
tra, vanos, 2-jų karų garažius, ce
mentuota elė. ĮNEŠTI TIK $1500.00 
Randasi ant Union Avenue ir 33-Čios 
gatvės.

S. L. FABIAN & CO. 
809 W. 35th St. 
Blvd. 0611—0774

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

REZIDENCIJŲ
NAMAI IR LOTAI

NAUJAS 5 kamb. narnaR, arti Oak For- 
eat. PlumblngaR yra užbaigtan. VirSun bu 
grindimiH, 7% pėdų konkryto beismenta*. 
Skalbyklos, furnasų Alldoma. arti R. I. R. R. 
stoties, 1 dubeltavas, kitas 1 karo gara
žas, 1 Vį akerio (150x302) ant cementuo
to ke)io, $9,000. V. Hendrickaon, 10308 
So. yVestcrn Avenue.

Tikri Bargenai

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

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

Wilmette
Tel. Wilmette 364

Parsiduoda mūrinis namas, 3 fia
lai po 4 kambarius, pirmas flatas 
šiltu vandeniu apšildomas, ant loto 
ir pusės pastatytas, dviejų karų 
garažas. Randasi 4837 S. Honore St.

MEDINIS uaujas ir bučernė, du 
flatai 6 ir 4 kambariai, 1904 Canal
port avė.

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

BIZNIAVAS muro namri.s su tri
mis fintais, 4 kambarių. 3407 So. 
Wallacc St.

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

BIZNIAVAS medinis namas su 
cementiniu beismentu ir vienas 
kambarys. Randasi Maple Park, III.

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

NAUJAS mūrinis namas, 2 po 6 
kambarius, su elektra, miegojimui 
porčiais ir visais moderniškais Įren
gimais. 7217 S. California Avė.

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

M. Zizas
7217 So. California Av.

Phone Hemlock 5526

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

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

vriKisižinti*, kati tai yi'a i>aT“jęeaai, 
lengvi išmokėjimai. Priimsime lo
ta kaipo pirmų įmokėjimą. Imk 
Illinois Central trūkį iki 154tos gat
vės. Dirbk ir gyvenk Harvey. Fa
brikai dirba dienų ir naktj. Patele
fonuok, mes sutiksim ant stoties su 
mašina.

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

Tel. Harvey 1130

NAUJAS OCTAGON PRIEŠAKIS
Muro bungalovv, moderniškas, 5 

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

53 W. Jackson Blv.

CALUMET arti 60-tos moderniš
kas 6 apartmentų, visi po 5 kamba
rius, kaina tik $26,000. Mes turim 
daugybę bargenų. (Scberer), II. J. 
Coleman, 4705 S. State St. Drexel 
1800.

Už $3,000
poNupirksit medinį namą, 2 flatu 

5 kambarius, cementuota elė. Ran
dasi ant Union Avenue ir 34-tos 
gatvės. Pasiskubinkit gauti šį bar
genų.

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

Blvd. 0611—0774

NAŠLĖ parduos modemišką
2 apartmentų budinką 5 ir 5 
kambariai, miegojimui porčiai,
3 karų garažas, pusė bloko nuo 
Garfield Parko, Warrcn Blvd. 
Kaina $18,000,
pirkti. Šauk Nevada 8791.

$5,000 gali

Didelis Išpardavimas
Namų 3 muro namai, visi namai 

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

Turi būt išparduoti j trumpų lai
ka. Atsišaukite

J. N. ZEWERT CO. 
4377 Archer Avė.

Lafayette 5313

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

PRIVERSTAS parduoti — didelis 
bargenas: 2 flatų namas po 7 kam
barius, — 4 bedruimai, išsirenduo- 
ja po $25 iiž flatų. Išbrukotų “alley” 
— namas šviežiai nupentuotas. Kai- 

$3,800, tik $300 Įnešti.
JOS. W. HOUGH & SONS 

4213 So. Halsted Street

na

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

LAUKŲ ORAS, 
DIDELI LOTAI

ir geriausi iš visų, 40 min. transpor- 
tacija, 16c fėras i vidurmiestj. Del 
priemiesčio namų už kainų ir sąlygas, 
kokias jus galite mokėti, pamatykit

J. W. REEDY
St. Charles Road, 

Prie Ardmore Avė., 
Vilią Park, 
Phone 2660

PARDUODU bizniavą namą labai 
geroj vietoj, 5840 S. Kedzie avė. 
Taipgi parduodu 2 lotu prie 70 St. 
ir Hemland avė. Savininkas 5840 S. 
Kedzie avė. Parduodu, labai pigiai.

MARQUETTE Parke pardavimui 2 
flatų mūrinis moderniškas namas, 
lietuvių apgyventoj vietoj. 2 boile
riai, karštu vandeniu šildomi, 
bai pigiai greitam pardavimui, 
name j bznj.

6940 S. Artesian Avė.
Tel. Hemlock 7415

Ei

• JUMS NEREIKIA PINIGŲ
Mano savastis gal kaip jums 

ir reikalinga. Pažiūrėkit prie 
4708 Ferdinand St. 7 kamb. šil
tu vandeniu apšildoma 
cija. 4703 Ferdinand, 
didelis lotas. 4529 N. 
avė. 3 flatų mūrinis, 6
rių kožnas Aš nesu brokeris, aš 
darysiu su savininkais tiktai. 
Pasakykit man ką jus turite.

RAY REEDER, 
1359 N. Mayfield Avė. 

Tel. Columbus 2026

reziden-
2 flatų, 
Sawyer 
kamba-

1 ----------------------------------------------(---------------------------------------------- 1------------------

DVIEJŲ FLATŲ NAMAS,
1735 N. Crawford Avė., 5 kamb. 

finas su furnisu ir 6 kamb. flatas,
2 garažai. Namas mūrinis su užda
rytais porčiais užpakaly. Pastaty
tas 4 ar 5 metai atgal ir gerai pa
statytas. Rendos $90 i mėn. Už
bloko, 1600 N. Cravvford Avė., kam
pas liko parduotas už $190,000. Arti 
bankų. 
$6,000.

ar didesni namų.
A. J. PARKS

2957 Irving Park Blvd.
Tel. Irving 4030

nj

Kaina $11,500. Morgičių 
Priims mainui kitų mažes-

Iš PRIEŽASTIES ligos, privers
tas esu parduoti pigiai mūrinį 6 
kambarių bungalovv, karštu vande
niu šildomų. 6223 S. Francisco Avė.

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

UŽBAIGIANT pardavimų nuosa
vybės 2 Storai ir 8 flatai. Atsišau
kite i krautuvę 2058 W. 22nd Place 
ir Hoyne Avė.

PARSIDUODA naujas bungalo\v 
arba mainysiu ant senesnio namo. 
7541 So. Lincoln St. Tel. Radcliffe 
0558.

KODĖL RENDĄ MOKI?
Tiktai $500.00 padarys jums savi

ninku vieno iš daugelio musų augŠ- 
;os klesos 5 kambarių murinės bun- 
galow. Mėnesiniai mokesčiai $67.00, 
30 pi i nu t u, iki vidurmiesčio. Atva- 
žuok: 4445 So. Homan Avė., Tel. 
Virginia 2417.

PARDAVIMUI 3 aukštu biznia
vęs namas, 5 flatai ir krautuvė, 
taipgi 2 karų garažas.

1926 Canalport Avenue

namu.sA



